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 فصل اهلمزة
 مع الواو والياء

 ]أ  ب  ى [
ِإلَهك  نعبد[ :ومنه قولُه تعاىل   الْعم،: األب      ى

 .)1(]قوِإلَه آباِئك إبراهيم وإمساعيلَ وإسحا
النٌ يأْبو هذا اليِتيم      ـالُ ف ـيق:      وقال الليثُ 

 . يهلَده ويربةً؛  أَى يغذُوه كَما يغذُو الواِلد ووِإبا
 .  حمركة، أَبِوى:     والنسبةُ إلَيه

      يكَى اللِّحـوح  اِئىقَالُ: ِاىنُّ عن الِْكسـا  : يم
مـن  )2(]ىال يدر[ أَى ؛ وما أَببله من أَ   يدرى

 .أَبوه وما أَبوه
ِقعـه  يما يحسـن مو   ، فِ "ِللَِّه أَبوك " :     ويقَالُ

         ِح، أَىـدـِب والْمجعـِرِض التعِفى م ،دمحوي   
 وكهللاأَبى ِبِمثِلكأَتِبك و بجثُ أَنيا حاِلصخ . 

  امقُولُونَ ِفى الْكَريـانِ   : ِة     وِلش يك وال  الَ أَب
ـاأَباِنيكِلش . 

 : قَولُهمباَألبومن الْمكَنى      
  .حاِرِث ِلَألسِدأبو الْ     
  .وأَبو جعدةَ  للذِّئِْب     

                                                        
 .133سورة البقرة، اآلية  )1(
 .كملة من اللسانت )2(

  .وأَبو حصيٍن لِلثَّعلَِب     

 
     ِقوأبمى ِلألحطَروو ض. 
 . )3(حاِجب لِلناِرأَبو و     

     راِدوأباِدب للجخو ج.  
 .)4( وأَبو براِقش ِلطَاِئٍر     
     ٍبوأَبون ِلثَو5(و قَلَم(. 

        ِج)6(و ِدراسوأبِللْفَر .  
 . وأَبو عمرةَ ِللجوِع     

 .     وأَبو ماِلٍك، وأَبو زيٍد ِللْهرِم
 .     وأَبو املَثْوى ِلرب املَنِزِل

  .وأَبو اَألضياِف  للِمطْعاِم     
 )7("ن أَبو أُميـةَ  بِ هاِجرإلَى الْم ":وىف الْحديثِ      

  ،رجي ولَم ،وفرعم لَه اسم ِتهاِره ِبه، ومل يكُنالش
  .وكذلك على بن أَبو طَاِلب

به  ِهى ِبنت أبيها؛ أى أنها شبيهة     :      ويقولونَ
 . ىف قوة النفْس، وِحدِة الْخلُِق

لَقَب خويِلِد بِن أَسِد بِن عبِد      :      وآِبى اخلَسفِ 
زصلّى اللّـه عليـه       الْع ،ِج النىباِلِد خدجيةَ زوى و

                                                        

 .والتاج ، والتصويب من اللسان"للناس: "ىف األصل )3(
 ".مبرقَش ":، وىف اللسان"مرقَّش ":زاد ىف التاج )4(
 ".يتلون ألوانا: "زاد ىف التاج )5(
 ".أبو دارس: "ىف اللسان )6(
 .1/4الفائق ) 7(

 حرف الواو والياء
 أىب أىب

هذا المجلد محول من وورد.
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وسلّم، وجد الزبِري بِن الْعواِم بِن خويلـد، وفيـه      
ةَ بورع حىي بنريقولُ ييبِن الز: 

     أَب ِلى آِبى اخلَسِف قَد تعلَمونه 
 )1(     وفارس معروٍف رئيس الكتاِئب         

        ريان ولٌ أَبذُو ِإباٍء شديٍد، نقلـه      : بالفتح ،ج
األزهرى . 

  .إذا أَبى أَنْ يضام:      وكَشداد
     يه تأَبى عليأَبه؛ نقله اجلوهرى :اوتلَيع عنتام . 

قُرب قَبر يونس عليـه      ة:  كِصلِّيان) 2(     وإبيان
 .السالم، عن ياقوت

 ،ِد اهللا بن أَبى األندلُِسى، كحتى     بن عب  ملُ     وسا
 ذكـره ابـن     310مات سنة    )3(عن ابن مزين  

 .يونس
 : وأُبى بن ِعمارة   ،وأُبى بن كعٍب سيد القُراءِ         

 . )4(صحابيان

                                                        

 ".قد يعلمونه": 1/5وىف التبصري . التاج )1(
 ،"بكسر وتشديد املوحـدة     " كذا باألصل وبالتاج    )2(

: ِإبيان " :167 رقم   1/108والذى ىف معجم البلدان     
هـى  : حه وياء وألف ونونبكسر أوله وتشديد ثانيه وفت  

 ".إخل …قرية 
 .منه" أبى، ومزين "طُب، وض1/5التبصري  )3(
 :   وامشه 3/969، والتبصري   1/27،26اإلصابة   )4(
  ".هو بالكسر والتخفيف:  قال2/147ىف اإلكمال "

احتج بـه  :     وأُبى بن عباس بن سهيل عن أبيه  
 .البخارى

      ناللَّع تيِة؛         : وأَباِت امللوِك ىف اجلاهليمن حتي
أَن ت تيِتأْأى أَببسببه ى ذَمعليه وت نلْعما ت . 

 .سِنق  المتالئِه:      وأُوِبى  الفصيلُ ِإيباًء
     قِليبى، عن ابـن األعـراىب     ال وبوال : ي أى

 .)5(يؤبى: ينزح، وال يقال
  .هرِتثْكَ ِلعِطقَنال ي: بىؤ ال يٌألوكَ     
أو منقَِطع،   قليلٌ، عن اللحياىن،  : وماٌء مؤبٍ      

 ،لكَآٍبأو ناِقصرواه أبو عمٍرو عن املُفَض ، . 
 : هذا أبك، قال الشاعر:      وقالوا

      داألدىن وأَنّ حمم ى أِبكا  ِسو 
              محم مع نلَى كُلِّ عاٍل يا ب6(ِد ع( 

وعلى هذا تثِْنيته أَباِن على اللفِظ، وأبوان على      
 :وشاهد أبان قول تكْتم ابنِة الغوِث .األصل
 كُم أباِنباعدىن عن شتِم      

 )7(عن كُلِّ ما عيٍب مهذَّباِن                     
           ارةـِن عم ـِد ب ـاء بنت زي  ـوقالت الشنب      

 ]:ب/298[

                                                        

األوىل بـاهلمز، والثانيـة     : ىف اللسان على العكس    )5(
  .بالتخفيف

 ".  كُلَّ عاٍل عالَ: "للسان، وفيها )6(
 .اللسان، والتاج )7(

 أىب
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 ِنيطَ ِبحقْوى ماِجِد اَألبيِن       
 )1(من معشٍر صيغوا ِمن اللُّجيِن                  

  .اتِخذْه: باواستأِْبب أ ،ا أب)2(استأب:      ويقال
واَألِبى      ِنىِقها،     : ، كغـنلَف لسِنعةُ ِمن العتاملُم

ِقلَِّة هدِمها، عن أىب عمـرو، وىف       ومن الفَحِل؛ ل  
؛ أى ِإذَا رأَِت    )3( "ةَـالعاِشيـةُ تهيج اآلِبي  " :املثل

 اإلبـلَ   -وهى الىت امتنعت من العشاء       -اآلِبيةُ  
 معهاِبتالعواِشى تعا  فَرهتع. 

: وآِبى اللَّحـِم الِغفـاِرى    ":      وقول املصنف 
4(صحاىب(  وكان يأب  مى اللَّح"    ،هذا هو املشهور ،

 ده كان يأْبى أَكْلَ ما    إنّ ج : والذى قالَه أبو عبيد   
ذُِبح على األصنام، والصحبةُ حلفيِده احلُويِرِث بِن       

 .عبِد اِهللا بن آِبى اللَّحم، وصوبه األمري
 )5(محدث: واَألباُء بن أُبى،كشداد   ":وقوله      

 بِن جابِر بِن شجنةَ )6(باُء بن أُبى بِن نضلَةَ   هو األََ " 
بِن حبيب بِن أُسامةَ     بِن نوفَل بِن جاِبِر بِن شجنةَ     ا
ا ىف  قُعني، كـان شـريفً      بِن ماِلك بِن نصِر بن    ا

 .فيه نظر، حمدث :زماِنه، فَقَولُه
                                                        

 .اللسان، والتاج )1(
 .واملثبت من األصل والتاج". استئب:" ىف اللسان )2(
 .2409 رقم 2/9جممع األمثال  )3(
 .1/5والقاموس احمليط، والتبصري  ،1/15اإلصابة  )4(
 .القاموس احمليط )5(
 .1/4التبصري  )6(

ىاء       وأُب7( األب(مع احل: ، باملد  ـاج،  له خربج
: قال األمري ذكره أبو العيناء، هكذا ضبطه احلافظ،

هالذى ذَكَر لَد8(ولعلّ هذا و(. 
 ]أ ت و[

  . أَتوته أَتوةً واِحدةً     و
     وةُ: واَألتفْعالد . 
         هامن؛ أى السيوواَألت وى اَألتمور   من الِقِسى 

 .دفْعةً أو دفْعتني
ما أَحسن أَتو يدى هذه الناقَـِة؛  أى    :  ويقال    

ِرىهاجلَو ر، نقلهيها ىف السيدي عجر. 
قـد  :  وجاء بالزبد  مِخض     ويقال للسقاء إذا    

: لَبن ذو ِإتاء  : جاء أَتوه، كاِإلتاِء، كِكتاب، يقال    
  :أى ذُو زبٍد، أنشد الزخمشرى البن اِإلطْنابة

 ِل لَيس له ِعناج وقَوبعض ال      
  )9(    كَمخِض املاِء ليس له إتاُء                

 .  حاِصلُها وريعها من الغلَّة:     وإتاُء اَألرِض
 . د باهلند :     وِإتاوة، كِكتاب

: يقـال  للحزين، )10(تأكيد َألسوان : وأَتوان     

                                                        

بـن  ى اوأُب: "1/4والذى ىف التبصري  ،  هكذا باألصل  )7(
 ىاء بن أُبأب  ." 

 ".ولعله ولد الذى قبله: "4 /1ىف التبصري  )8(
 .  األساس، واللسان )9(
 .وانظر اإلحاالت الىت فيه ،119كتاب اإلتباع )10(

 أىب وأت
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 .أَسوانُ أَتوانُ
 ]أ ت ى[

املَِجىُء بسـهولٍَة، إمـا   :  بالكسر، اِإلتيان      ى
أو باَألمر والتدبِير، ويستعمل ىف اخلْـِري       ،  الذَّاتب

أَتى عليـه؛  : مـوىف الشر، ويتعدى بنفْسه، وقوهل 
 . كأم ضمنوه معىن نزل

 ِت، حكاه ابن ِجنـى      :     واألمر من أتى يأِتى   
حِذفَِت اهلمزةُ تخفيفًـا    : العرب، قال عن بعِض   

كما حِذفت من خذْ وكُلْ ومـر، ومنـه قـول           
 : الشاعر

 ِت ىل  آلَ زيٍد فابدهم ىل مجاعةً      
 )1( وسلْ آلَ زيٍد أى شىٍء يضريها             

     تأتِ [: وقُِرئ ؛ حبذف الياء، كمـا     )2(]يوم
 .  هذيل ال أدِر، وهى لُغةُ:قالوا

  .الْمرةُ الواِحدةُ:      واَألتيةُ، بالفتح
     طِْء، ومنـه قولـه         وييان عن الـوى باإلتكْن  
 وهو مـن أحسـِن      )3(]تونَ الذُّكْرانَ أأَت[: تعاىل

 .الِكناياِت
فَأََتاهم اهللا ِمن حيـثُ ملْ      [: ه تعاىل ـومنه قول     

                                                        

 .للسان، والتاجا )1(
 .111سورة النحل، اآلية  )2(
 .165سورة الشعراء، اآلية  )3(

 . )4(]حيتِسبوا
 . قَرب ودنا إتيانه: ر اهللاوأََتى أم     
 .اتلَبس : والفَاِحشةَ     

 .  له مالٌهلَك:      وعلى يِد فُالن
     ِنـىِنه، كَعأْمالرجلُ ِمن م أى جـاَءه   :      وأُُِتى

 . اهلالك من ِجهِة أمِنه
ر   :      وأُِتىغيوت ِهىه)5(]عليه[دم ما  ،  حسفتوه

أى : هـيؤتى دون : حيحا، ويقال ليس بصحيح ص  
 :يذْهب به ويغلَب عليه، قال الشاعر

      هرى أََمتِش حيلِْو العونَ حى دأت 
                كوبن على آثَاِرِهن كُوب6(   ن( 

 . أى ذهب حبلْو العيش
  اُء، بالكسر ممدودِة حيـثُ    : ا     واِمليتالغاي آخر

نل، نقله اجلوهرىياخلَي ىرتهى إليه ج . 
      أِْتىم دعـتورٍ   ،آٍت :ووس؛  كَِحجـاٍب م أى
وقـد  : َألنَّ ما أتيته فقد أَتاك،قال اجلوهرى      ؛ساِتر

ألنَّ ما أتاك ِمن أمِر اهللا فقد أتيته         يكون مفعوالً؛ 
أنت، وإنما شدد ألنّ واو مفعول انقلبـت يـاًء          

فأُدِغمت ىف الياء الىت هى الم       ا قَبلها، ـكَسِرة م ل
 .الِفعل

                                                        
بقت اآليـة ىف التـاج      ، وس 2سورة احلشر، اآلية     )4(

 ".ويعبر باإلتياِن عن اهلالك: "بقوله
 .التاجوزيادة الزمة من اللسان،  )5(
 .اللسان، والتاج )6(

 أتى أتى
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مأِْتى أنت  ": فيه، وىف املثل   ىأُِت:  مأِْتى      ورجلٌ
وادها السلك ِمن هذا األمر)1("أي دالَب ؛ أى.  

  ِنىكغ ،أَِتى سوفَر      :قَتدكَ )2(أو ،ـ م تٍٍ أْْتس
تسى ومتؤى كل ذلك بغري هاءومأْت. 

     ورلٌج اِفذٌ يتأ: أَِتىى نتورلألم . 
 .     وآِت مبعىن هاِت، دخلت اهلاُء على األلف

 . اِإلحضار: واإليتاُء     
أى :      وما أَحسن أَتى يدى هذه الناقَِة، بالفتح      

عجرها  رها ىف سييدأ/299[ي.[ 
اة     وهو كرميا:  املُوات نسِةملُأى حعطاو. 

     يوأَتر   تـه؛    : ه على ذلك األََمتعـه وطاووافَقْت
كواتيته بالواو، وأنكرها اجلوهرى، وهى لُغةٌ ألهِل    

مـ  : "ومنه احلديث  ن،الي  اِء املُواِتيـةُ  ـخير النس
 .)3("ِلزوِجها

 .ه، نقله اجلوهرىتعرض ل: ِلمعروفه      وتأَتى
 . نقله الزخمشرى. )4(تقَصده: وله بسهم     

                                                        

يضرب : "، وفيه4142 رقم 2/320جممع األمثال    )1(
 وانظر اللسـان،  ". ملن يتوعد؛ أى سألقاك وال أباىل بك      

  .والتاج
 .اللسان، والتاج )2(
وأصله اهلمز فخفف وكَثُـر   : "  وفيها 1/22النهاية   )3(

 ". حىت صار بالواو اخلالصة، وليس بالوجه
وتأتيت له بسهم حىت أصبته إذا      : "الذى ىف األساس   )4(

 ".  تقَصدت له

 .هيأَه:  أمره تأِْتيةًلفالٍنُ     وأتى اهللا 
 .لغة ىف أَتت:      وآتِت النخلَةُ ِإيتاًء

النهير الذى دون السِرى، عن  :      واآلِتى،كعاٍت
ابن برى. 

 ]أ ث ى[
ه ـأخبرت بعيوبِ : )5(ه آِثى ِإثَايةً  ـثَيت ب أى       
6(  عن أىب زيد،الناس( . 

 .اجلماعةُ:      واُألثَية، كسمية
 .ترافَعوا عند السلْطان:      وتأَثُّوا وتآثُوا

 ]أ ح و[
أَحو أَحو، أمهله صاحب القاموس، وقـال            و  

 قَيِش إذا       : شأبو الدهى كلمة تقال للكَـب أُمـر 
 .بالسفاِد، كذا ىف اللسان

 ]أ  خ  و[
لُغةٌ ىف اُألخوِة، وبـه رِوى      :  بالضم ، اخلُوةُ و     

 ". ولكن خوة اإلسالِم: "احلديثُ
: ومنه احلـديثُ  اِخلوانُ،: بالكسر،       واِإلخوانُ

 . )7("حتى إنَّ أهلَ اإلخواِن لَيجتِمعونَ"
 :ني للعرياِنوأنشد السِم     

                                                        

 ".إثاوةً: "ىف التاج، وىف اللسان )5(
:   ، وزاد  "ءةًِإثا" وفيه   312،  311النوادر ىف اللغة    ) 6(
"ةً:   قال الرياشىِك، وال أُإثَاون  ِإثاَءةً ر". 
اإلخوان لغة قليلة ىف اِخلوان     : "، وفيه 1/30النهاية  ) 7(

  ".الذى يوضع عليه الطعام عند األكل

 أتى أخو
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 وارهائْناٍث يجر حومنحٍر ِم      
 )1(وموِضع إخواٍن إىل جنب إخواِن              

 أَخِوى، وكذا إىل اُألخت،     :     والنسبةُ إىل اَألخِ  
 .أُخِتى، وليس بقياس: وكان يونس يقول

 .ِخيِةالبِقية، ولغة ىف اآل:      واُألخيةُ، كعلَية
 إذا؛  )2(وآخى فالنٌ ىف فالٍن آِخيةً فَكَفَرهـا           

 :صطَنعه وأسدى إليه، قال الكُميتا
      كُمودىف ع كُمنَ ما آِخيلْقَوتس 

 )3( ِإذا ما احلَرب ثار عكُوبهامعليكُ              
 .وربما خانك ح أَخوك،مالر: وقالوا     

        اُألخـوةُ إذا كانـت ىف      :   قال ابـن عرفَـةَ      
   مـاع ىف  شـاكَلَة واالجتِ  للِْمغِري الِوالدة كانت    

        هـذا الثـوب أخـو هـذا، ومنـه          : الِفعل حنو 
     ؛)4(]كـانوا ِإخـوانَ الشـياطني   [ :ه تعاىل ـقول
ـ    مه أى        إمنَّـا [:ه تعـاىل  ـمشـاِكلوهم، وقول

ـ    ) 5( ]إِِخـوةٌ  نَاملؤِمنو        م ـإشـارة إىل اجتماِعه
ـ     ـعل          ِة املُقْتِضـيِة   ـى احلق وتشارِكهم ىف الصفَ

                                                        
  وباهلـامش  ".  تجر حوارها  : " وفيه 1/30 النهاية )1(
"رج1/27الغريبني و ."ي. 
هكذا ىف األصل وىف اللسان، والـذى ىف مطبـوع           )2(

 ".فكفوها ":)مصرطبعة  (التاج
 .اللسان، والتاج )3(
 .27سورة اإلسراء، اآلية  )4(
 .  10سورة احلجرات، اآلية  )5(

 .لذلك
رماه اُهللا بلَيلٍة ال أخت هلا، وهى لَيلَةَ        :      وقالوا

موتي. 
 .صارا أخوين: على تفاعال، وتآخيا     

أُكَلِّمه إالَّ أخـا    ال  :      وقال األصمعى ىف قوهلم   
 . أى مثلَ السراِر: السراِر

ــالنٌ ــى ف ــلَ      ولَِق ــوِت؛ أى مث ــا املَ          أخ
 .  املَوِت

ــرينا    ــِد؛ أى س ــو اجلَه ا أخنرــي وس              
اِهدج  . 

 ىأُخ ويوم     ، رغصام :   فيه  من أياِم العرب، أغار
 .)6(ى بىن مرةَ، عن ياقوتأبو ِبشر العذْرى عل

مثىن أَخو، كدلْو، وبعض العرب     :      واَألخوان
 .أَخان، على النقص: يقول
أخوان، بضم اخلاء، قال ابن     :  وحكى كُراع     

هو : وقال ابن برى  . وال أدِرى كيف ذلك    :ِسيده
ِوىيٍج اَألعلَيىف ِشعر خ: 

                                                        
وىف  .336 رقـم    1/152) أُخى(معجم البلدان   ) 6(

على لفـظ   : أُخى: " 1/125) أُخى(معجم ما استعجم    
 :  موضع بديار عذْرة، قال مجيل: تصغري أخ

  حبها       كلَ سماويوم رثِيماٍت        
                           قهزت  فْسكادِت الن ىأُخ مووي  

 ".هكذا ضبطه أبو على القاىل 

 أخو أخو
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      يِن كانا خيوةً ألَِخِن ِشيميوأَخ ر 
 )1(وأسرعه ىف حاجٍة ِلى أُِريدها                 

 .وجعله ابن ِسيده مثَنى َألخو، بضم اخلاء     
 ]أ  د  و [

ر ِليروب، عن   ـخثُ:  أَدا اللَّبن أُدوا، كعلُو        و  
 .كُراع

 اللَّبنيِن، لـيس    هو اللَّبن بين  :     وقال ابن بزرجٍ  
 . باحلُلْو ِبالْحاِمِض وال

         وو أَدأْدِيه يشا ِفى من    ـوه: اوأَدـيب ىشو م
 .  املشيتيِن لَيس بالسريِع وال بالبطىِء

 .  اخلَدعةُ، عن ابن األعراىب:      واَألدوةُ
 .  )2(، عن ياقوتجبلٌ:      واألداةُ

 .  مخضه: يأْدوه اللَّبن )3(]أدا[و     
اك ـإذا كان ش   :ؤٍدـو م ـ     وآدى الرجلُ فه  

 .  السالح، أو كاملَ أَداِة السالِح
 ،)4(و القُوة ـوه : ن اَألد ـ    والتآِدى، تفاعلٌ م  

 .  وموِضعه ىف الدال، أو من اَألداة فموِضعه هنا
   . آلَته، ويفْتح: ر بالكس،     وِإداةُ الشىِء

ال : " ِوكَاُء السقاء، ومنه احلديث   : وكِكتاب     

                                                        

 .اللسان، والتاج )1(
 .  341 رقم 1/153) األداة(معجم البلدان  )2(
 .  زيادة يقتضيها السياق )3(
 ).  ددأ (1/144املعجم الكبري  )4(

 .  )5("تشربوا إال ِمن ذى ِإداء
بـن  ا ]ب/ 299[ تصغري أداة، وقال     :     وأُدية

لة     :األعراىبة، مبعىن اخلَتوأَد والد  : هو تصغري اسم
 .  رها هناعروةَ، وعلَى كال القولني واوية وحملُّ ِذك

 ]أ  د  ى[
، )6(آِدية   ):ج(. الواِسع من الرمل  : اِإلداُء     ى  

 .  عن أىب عمرو
 إذا  ،عن أىب عمرو  . هو حسن اَألداءِ  :      ويقال

 .  كان حسن إخراِج احلُروف من مخاِرِجها
 .التقِْويةُ: واِإليداُء     

 .هأى أَقْواه وأَعد؛ وهو آدى شىٍء     
قـال   ماعه،زماع األمِر واجتِ  : واإلدةُ،كِعدة     

 :الشاعر
 وباتوا مجيعا ساِملني وأمرهم       

بحأص ِإذَا الناس ىتٍة ح7(وا            على ِإد( 

 . طاِئية أى بِإزاِئه، لُغةٌ: ككتاب،     وهو بِإداِئه
منه قولُ أىب املُثَلَّم    استمع، و :      وأدى إليه تأِديةً  

اهلُذَِلى: 
       مهلَكْتِرجاالً فأه تعبس 

ِإلَى بعِضِهم 1( واقْرِض                    فَأَد( 

                                                        

 .  املعجم الكبريو، 1/12هاية الن )5(
 .  املعجم الكبري )6(
 .  اللسان، والتاج )7(

 أدو أدى
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 سبعت لِتسمع منـه،     ن م ِضعاستِمع إىل ب  : أراد
 .  أد سمعك إليه: كأنه قال

 :ل الشاعرقا، كثُر عليه فَغلبه:      وآداه مالُه
      فام مالُك اكه إذا آدِهنت 

املُراح 2(                    جلاِديه وإنْ قَِرع( 
     ى القومبوا: وآدصكَثُروا باملوِضع وأخ  . 
أى : على أَِدى للصالِة، كغِنـى     حنن: ويقال     
 .  وتهيٍؤ، نقله اجلوهرىأُهبٍة
 .  أى أُهبته: مِر أَِديهوأخذَ ِلذلك األ     

قال الشاعر:      واَألِدى ،فَرالس: 
       زالُ على أَِدىٍف ال تروح 

 )3( مسلَّمِة العروِق من اخلُماِل                   
تآِدي ى القوما     وتآد :توعوا ماتتاب  . 

قله اجلوهرى عن   قليلَة، ن : كغِنية      وغَنم أَِديةٌ، 
 .  األصمعى، وكذلك من اِإلبل

 .  غايته: ا بالكسر ممدود،داُء الشىِءيوِم     
أى ِحذَاءه، ذكرمها   : وداِرى ِميداُء داِر فُالنٍ        

ى، وأهملهما هنا، وهذا    ـاملصنف استطراداً ىف أت   
 .  حملّ ِذكِْرمها

                                                                               

 .  306اللسان، والتاج، وشرح أشعار اهلذليني  )1(
 .  اللسان، والتاج )2(
التاج، واللسان، وفيه ضبطت كلمة اخلمال، بفـتح         )3(

 . اخلاء وضمها

    صةَ ميات، كأنه مجع أُديوأُد     رع ىف ديار   : اغ
 :فَزارة وكَلْب، قال الراعى النميرى

      ملَةًإذا ِبتاِت لَيياُألد نيب  
 )4(وأَخنستم من عاِلٍج كُلَّ أَجرعا                

 ِلمعـاِذ   دج: أُدى، كسمى ":      وقولُ املُصنفِ 
 وأفاد األمـري    هو املشهور ىف ضبطه،    ")5(بِن جبل ا

ىثَمةَ ذكره ِبفَتح اهلمزة فقال أَديأَنّ ابن خ  . 
، الصـواب   "شـاعر : عروة بن أُدية  ": وله وق    

 .  ذكر أُدية ىف الواو كما تقدم
   أبـو بـالل    ،  وكذلك ِمرداس بـن أُديـة          

6(اخلارجى(. 
: ةمالك بن أَدى، بكسر الدال املشدد     ":     وقوله

ى، كمـا    : ، الصواب ىف ضبطه   "تابعىتى، كحأَد
 .)7( هو نص احلافظ

 ]أ ذ ى[
                                                        

 ،362 رقم  1/155، ومعجم البلدان    171ديوانه   )4(
 ".  ديار فزارة وديار كلب: " التاجوفيه وىف

أُدى بالضـم وفـتح الـدال       : "، وفيه 11التبصري   )5(
قلت، أى ابن   ".  ىف أجداد معاذ بـن جبل    : وتشديد الياء 

هو أُدى بن سعد بن سـايروة       : " حجر، صاحب التبصري  
 ".  اخلزرجى وغريه 

 اخلـارجى   سمـردا  أُدية والد : "، وفيه 11التبصري )6(
   ."روةع وأخيه

 .  11التبصري  )7(

 أدى ىذأ
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أطْباق املاِء الىت تراها، ترفَعها من : اَألواِذى     ى 
ومنه قولُ   متِنِه الريح دون املَوِج، عن ابن شميل،      

اهللا عنهعلى واِجها:" رِضىأم اِذىأو ِطملْت1(" ت(.   
أَمـا   :، وقال رىأَجازه ابن ب        وآذَاِنى ِإيذَاًء، 

 .)2(وأَِذيةً وكذلك أذَاةً أذًى فمصدر أَِذى به،

 ]أ ر ى[
 اللَّبن يلْصق وضره باِإلناِء،    :بالفتح ،اَألرى     ى  

ِضىكَر ،أَِرى وقَد  . 
 .  حرمها:      وأرى الِقدِر والناِر

   ىظُ:   واَألريالغ    ِر، أو حده فيـه،   ـ ىف الصر
وأنشد ابن األعراىب : 

*اِملئَر ىأر رتأظه دور3(*إذا الص ( 
واآلِرى       ،ا اممدوددشدِة، وقال   :  مابالد لَفعم
هو مما يضعه الناس ىف غري موِضعه،       : ابن السكِّيت 

 .  بةوأصله محِبس الدا
     أنش  : واآلِرى ،لُ الثَّاِبتـاألص  د اجلـوهرى 

رثَو اٍج يصفجا للع: 
* تـواعاضبأَر ـا هلـادا آِرى*  
*  ِلىمدرياِن عِدِن الصع4( *من م( 

                                                        

 ."ها ِجوم: " اللسان، وفيه، والتاج)1(
 .  اللسان )2(
 .  اللسان، والتاج) 3(
 1/88وىف املقاييس  .، واللسان، والتاج  324ديوانه )4(

 ".  يعتاد " برواية 

وبه فُسر قولُ    وما كان بني السهل واحلَزِن،         
 :الراعى

 ار كِرميةٌ لَها بدنٌ عاٍس ون      
 )5(  مبعتلَِج اآلِرى بني الصراِئِم                   

 .  اسم أرض: معتلَج اآلِرى: وقيل     
 .  استرشدِنى فَغششته:      وأَريته تأِْريةً

 :شحم السنام، قال الراجز:      واإلرةُ، كَِعدة
*كَش دعِة وِم اِإلرِدحهر6( *املُس( 

. واٍد باَألندلُس،عن أىب نصر احلُميِدى    : وآرةٌ     
هو عنـد   : قال أبو اَألصبغ األندلُسى   ] أ/ 300[

 .  )7(العامة وادى يارة
 .  )5(د بالبحرين: و     
 .عن عرام .)5(جاز بني احلَرمينباحلجبلٌ : و     

 .  نقله اجلوهرى ،)8(ملدينة     وبئْر ذى أَروان با
 .واإلتاوةُ،عن اخلَطّاىب اخلَراج:  واَألريانُ،بالفتح   
: وِلناِرك، أَر نارك : وحِكى عن بعِضهم، يقالُ        

 .  أى افْتح وسطَها ِليتِسع املَوِضع للجمِر
     ىوالتومنه    : أَر ،ِنيه الطعامِل لبجالر عمقول ج

 :الشاعر
                                                        

. "مبعتلج" بدالً من   " مبكتفل  " ، وفيه   256ديوانه   )5(
 .  واللسان، والتاج

 .  لتاجاللسان، وا )6(
 .    19 رقم 1/71) آرة(معجم البلدان  )7(
 ،502 رقــم 1/194) أروان(معجــم البلــدان ) 8(

 . 2/611، 1/142) ذو أروان(ومعجم ما استعجم 

 أرى
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 وِإنْ  ال يتأَرونَ ىف املَِضيِق،     
 )1(   نادى مناٍد كى ينِزلُوا نزلُوا                

 .  ال جيمعون الطعام ىف الضيقَة: يقول
 ]أ  ر و[

أَروت النار أَروا، أمهله صاحب القاموس،           و  
ـ      يأَر تيةٌ ىف أَراوهو لُغ : عةً،    أى جهلـا ِإر لْـت

 .  بينةُ اِإلروِةرةٌإ: ويقال
 ]أ  ز ى[

: ا، بالفتح، وأُِزيا، كعِتـى  أَزى الشىُء أَزي       ى  
 .  )2(تقَبض واجتمع

 :وأنشد. نقَص، عن ابن برى:      واملالُ
 وإنْ أَزى مالُه لَم يأِْز ناِئلُه       

 )3(ف غَضباناأصاب ِغنى لَم يلْوإنْ              
ييأِزى أز  ب4(غُِسلَ: ا     والثَّو(. 

سموالش     ِتىا، كعِغيب:  أُِزيِللْم تند .         
 : اللّحم، قال رؤبةمكْتِنز:  باملد،ورجلٌ آٍز     

 )5(*عض السفار فهو آٍز ِزيمه*

                                                        
اللسان، والتاج، واملعجم الكبري وفيه نِسب البيـت        ) 1(

 .  إىل عدى بن زيد
 ".وتجمع: "ىف املعجم الكبري )2(
  .اللسان، والتاج )3(
 ".  تقبض  إذا غُسل : "ىف املعجم الكبري )4(
                             : ، وقبله186ديوانه  )5(

 : قليلُ اخلَير، قال عمارةضيق:      ويوم آٍز
 )6(*هذا الزمانُ مولٍّ خيره آِزى*

أٍَز، قال الباهلى مووكذلك ي      : 
 ظَلَّ لَها يوم من الشعرى أَِزى       

 )7( نعوذُ ِمنه بزراِنيِق الرِكى                      
 .  جرزجهده، عن ابن ب:      وآزاه إيزاًء

ضاه تأِْزيئًـا        :     واحلَوجعلَ لَـه ِإزاء، كـأز، 
ِزيئًا، األخريةُ عن اجلوهرىووت  . 

وأصلح ِإزاَءه، عن ابن          وصب املاَء ِمن إزاِئه،   
 :األعراىب، وأنشد

 )8(* يعِجز عن إِيزاِئه ومدِره * 
 .  ه باملَدِرالحإص: ومدره

 .   إزائهصب على: وفيه     
 .تدانى بعضه إىل بعٍض:      ورجلٌ متآِزى اخللِْق

كالهما على  ، باملد والقَصر  ، وأَزيةٌ      وناقةٌ آِزيةٌ 
ـ ي: تشرب من اِإلزاِء، وىف الصحاح    : النسِب ال ق

 ة، أى ـ أَِزي  :ن اإلزاء ـللناقَِة إذا مل تشرب إالَّ مِ     

                                                                               
                * همجنرحلِّه مى شكُون أَقْصي * 

 .       واللسان، والتاج، واملعجم الكبري
 اللسان، والتاج) 6(
محر الباهلى،  ومل يرد ىف ديوان ابن أ     . اللسان، والتاج ) 7(

 .  وال ىف ديوان حممد بن حازم الباهلى
 .اللسان، والتاج) 8(

 أزى
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.       عِقـرة :ب إالَّ ِمن العقْـر    بالْقَصر، وإذا مل تشر   
يقالُ للناقَِة الىت ال تِرد النِضيح      : وقال ابن األعراىب  

اَألزية، واآلِزية، واَألِزية، والقَذُور،    : حىت خيلو هلا  
 .  األوىل بالفَتح، والثانية باملد، والثالثة بالقَصر

صوابه آزاه،  . "ضم :اأَزى أَزي ":     وقول املُصنف 
 :ضمه، ويدلُّ له قولُ رؤبةَ: باملد، ِإيزاًء
 )1(*تغِرف ِمن ِذى غَيٍث وتوِزى*

 ]أ  ز  و[
 .    الضيق، عن كراع: اَألزو     و 

    وا فهو مأْزولَ أزجالر ه، فهو  :      وأزوتتدهج
ودهجوقد ذكره املُ  . م     ىف الـذى قَب فلَـه،  صـن

 : والصواب ِذكْره هنا؛  ويدلّ له قول الطِِّرماح
* ِقيعى وصدوه نأْزي اتب قَد2(*و( 
دهجأى يشِئه ويِمرزهكذا نقله ش ،ه  . 

 ]أ س و[

                                                        

 : وفيه،64ديوانه ) 1(
 *ن أَنضـاٍد إليهـا أُرِزى ـ أنا اب*
  * أغِْرف من ذى حـدٍب وأُوِزى*

 .       واللسان، والتاج
 :، وفيه 288ديوانه ) 2(

باكر أَى الصيدر قَطَاِمى ا        جناح    
                        ِقيعى وصوه  طَورعوقد بات  ي 

 .          واللسان، والتاج

 ،   لُغةٌ ىف الكسـر والضـم      :بالفتح،  اَألسوة     و
 حكـاه الراغـب ىف بعـض    :وقال نقله شيخنا، 

 .)3(مصنفاته
 الصـبر، نقلـه   : ام مقصـور  بالض،  واُألسى     

اجلوهرى  . 
     وعلى بن عبِد القاهِر بِن اخلَِضر بـِن أَسـا          

ـ نِمسع ابـن ال   :  بالفتح مقصورا  ،)4(الفَرضى ، روقُ
 .  ضبطَه احلافظُ
 املشاركَةُ واملُسـاهمةُ ىف املعـاش     :      واملُواساةُ
ز، فقُِلبـت   ـه اهلم ـ، وأصل اةُاوـوالرزِق واملس 

ـ    : ا، قال املفضل   ختفيفً واوا واِسى فالنٌ فالناما ي :
    جراِرك، وقال املُؤشِهلم  : أَى ما يآِس : هو من قَو

رٍ فُالنواملعىن  : ا خبي ،هأَِصب ـٍر،    : أَىيه ِبخصيبما ي
هو مأْخوذٌ من اَألوِس، وهو العوض،      : وقال غريه 

: قد نقله األزهرى عن أىب طالـب، قـال        وهذا  
فَقدموا السني وهى    وكان ىف األصل ما يؤاِوسه،    

الم الفعل، وأخروا الواو، وهى عين الفعل، فصار        
اِسوؤكها وانِكسار ما       يه، فصارت الواو ياًء لتحر

قبلها، وهذا من املقلوب، ومن ذَكَـره ىف هـذا          
                                                        

" 76لذى ىف مفردات ألفـاظ القـرآن للراغـب          ا) 3(
: " بالضم والكسر، ونظَّر هلا بقولـه     " اُألسوة واِإلسوة   
 ".  كالقُدوة والِقدوة 

 .  1/13التبصري ) 4(

 أسو أزو
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 من أَسوت اجلُرح، وقال     هو يفَاِعلُ : الترتيب قال 
لُغةٌ ضعيفة] ب/300[ :اجلوهرى هتياسو  . 

   لَقَـب جـزِء بـِن      :      واملُؤسى، كمحـدث  
من حكماء العرب؛  ألنه كان يؤسى       : )1(احلارِث

 .  قاله املُؤرج، بني الناِس، أى يصِلح بينهم ويعِدلُ
 .  عزيته: باملد     وآسيته مبصيبته، 

، عن ابن األعراىب  ،  له أُسوة  جعلت:      وأَسويته
          ،ـتلَية، كما زعم ،فوزنه فَعوفإن كان من اُألس

تيبعجو تيبركَد  . 
أزالَ أَساه، أَى احلُزن،ومنـه     :      وأَساه يأْسوه 

 هو مثل : وقال،  )2(اُألسوة، هكذا ذكره الراغب     
وىف هذا  : انأَزلْت كَربه، قال شيخ   : كَربت النخلَ 

 .  االشتقاق بعد ال خيفَى
أى ال : هذا اَألمر الَ يؤسـى كَلْمـه     : ويقال     

 .  يداوى جرحه
 ]أ س ى[

اُألسطوانة، وزنـه   : اباملد مشدد ،  آلِسى     ى ا 
 :فَاعولٌ، قال الشاعر 

*آِسي ديافَش رمما ع نس3(*فيا ح( 
 . اَألواِسى، بالتشديد، كَآِرى وأَواِرى): ج    (

                                                        

 .  التاج: انظر) 1(
 .  77 ،76دات املفر) 2(
 .  اللسان، والتاج) 3(

       ىقال ابن بر :       وال جيوز أن يكـون اآلِسـى
 .  ؛  ألنه مل يأِْت منه غري آِمنيفاعيالً

 : ماٌء بعينه  ىف قول الراعى:      وأيضا
    ألَم يترك ِنساُء بِنى زهيٍر

                   على اآلِسى ياِلحالقُرون 4(قْن( 
أى مل  : امشدد،  كُلُوا فلم نوس لكم   :      ويقال

 .  نتعمدكم  ذا الطعام
    .     )5( صحابية:      وآِسيةُ بنت الفَرج اجلُرهِميةُ

     ، نقلـه   )6(علَم على مملكة الشـرق    : وآسيا     
 . وهى كلمة يونانية: لريحان البيروىنُّ، قالأبو ا

بقيةُ الـداِر   : اَألِسى، كغِنى ":      وقولُ املُصنفِ 
     اع، وىف بعض النسخ كَعاملت ِثىرِتوخوكالمها  "ى 

 باملد مشددا، وهكذا ،اآلِسى: ، والصواب)7(غلط  
 :رِوى قَولُ الراِجز

*                                       تعِرف األطْاللَ باحلوى هلْ         * 
*قبمل ي ِمن ها العاِمى8(*  آِسي( 

                                                        

    ومعجم ما استعجم  .  وانظر خترجيه فيه   275ديوانه   )4(
" يحلَّقْـن "، و   "تتـرك "  وفيه برواية    1/92) اآلسى(

 .  واللسان، والتاج  
 .  7/473اإلصابة ) 5(
 .  27  رقم 1/73معجم البلدان  )6(
 .  ج، والتصويب من التا"غلطان : " ىف األصل )7(
:                                                                                                               اللسان، والتاج، وزيد فيهما )8(

 * اِر واُألثِْفىماِد الدر رغَي                                                                      *
 .  باملعجمة" اجلوى "  ورواية التاج 

 أسى
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 ]أ ش ى[
برأَ من كَسٍر كان به، قال      : ائْتشى العظْم      ى  

 ف:اجلوهرىأَِنيه أبو سعيٍد ىف املصنقال ،هكذا أقْر 
صمعى، وروى أبـو  ذا قولُ األـه :ابن السكِّيت 
 .  بالنون)1(]انتشى العظْم: [عمٍرو والفراُء

     عليه السالم يشى، وهو  إ:     ويقال ىف والد داود
     ِهيس بِن قارِب بِن يهوذا بِن يعقوبِد بِن بيبع ابن

 .)2(عليه السالم
  موِضع:وادى أُشى، كسمى  :"     وقول املصنف 

واٍد : لنسخ، غلط، والصواب  ، كذا ىف ا   "باملغرب
كما هو نص الصحاح،  ،)3(لـه نِخيـباليمامة في

واٍد : هو موِضع بالوشم، والوشـم    : وقال ياقوت 
 . باليمامة

 ]أ ص ى[
عقَل بعد رعونٍة، عن    : اأَصى الرجلُ أَصي       ى  

ابن األعراىب  . 
ه ـلما: الـيق الرزانةُ،: كاحلَصاة      واَألصاةُ،

 :قولُ طرفة أى رأْى يرجع إليه، ويروى: أصاةٌ
  وإنَّ ِلسانَ املَرِء مامل تكُن لَه      

                                                        
 .  تكملة من اللسان والتاج )1(
 .  التاج  )2(
 ،721 رقـم    1/241) أشـىء (معجم البلـدان     )3   (

 .  161، 1/160ومعجم ما استعجم 

 )4(  أَصاةٌ على عوراِته لدليلُ                    
 .  حصاة: ويروى

 ]ض ى أ[
 اســم واٍد، عــن :اَألضــاُء، كســحابى     

 .)5(ياقوت

 فـوق    التناضـبِ  ع قُرب  :وأَضاةُ بىن ِغفار       
6(له ذكر ىف املغازى، فِرس( . 

حد من حدود   : مالالَّ  ، بكَسرِ )7(وأَضاة ِلبنٍ      
 . احلرم
       ىرب وقال ابن :  اة واوأَض ات،   الموبدليل أَض 

وهو حكايةُ مجيع أهل اللغة، وقد محله سـيبويه         
اء كما له بالي على الياء، وكأن املصنف تِبعه فأشار

 .  ترى
 ]ى غ  أ[

ضرب من النبات، قاله أبو :  بالفتح، اَألغْى     ى

                                                        

 واللسـان،  ،306شعراء النصـرانية ىف اجلاهليـة       )4(
 .والتاج

 .   744 رقم 1/252) ضاءاأل(معجم البلدان  )5(
،ومعجـم البلـدان    1/164معجم ما اسـتعجم      )6(
أَضاَءةُ بىن غفار، بعد األلف    : "  وفيه 749 رقم   1/253

 ".مهزة مفتوحة 
، 750رقـم    1/253) نبلأضاءة  (معجم البلدان    )7(

 .  "أَضاةُ ِلبىن"والتاج وفيه 

 ىصأ ىأغ
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ـة          علىلْبان بِن جيل حر قَوذِْكرة، وبه فسىف الت 
 : احملارىب
 أَغْى فَغرب  فَساروا ِبغيٍث فيه      

                      ةٌ فالذَّراِئحابقٍَر فَش1(فَذُو ب( 
: مجعه أَغْياء، وقال أبو علـى     : وقال أبو زيد       

 .  هو غَلط إال أن يكونَ مقلوب الفاِء إىل الالم
 ]أ ف ى[

 .  لغة ىف أُف: أَفَا، كعصا     ى 
 :)2(كُثير ، قالاملطر الضعيف: باملد واَألفاء،     
 فأبلغَ من عشٍر وأصبح مزنه       

 )3(آفاق السماِء حواِسرأفاًء، و                   
عجروى أَفاَء، أى روي  . 

الِقطَع مـن   : ااَألفَى، كعص ": وقولُ املصنفِ      
  نم كما هنكذا ىف النسخ، وهو تصحيف،      "الغ ،

 .  ، كما هو نص ابِن شميل)4(صوابه من الغيم
، "ع :)5(بالضم وكسر الفاء  ،  أُِفى: "هـ     وقول

                                                        
 .  اللسان، والتاج )1(
 ".، فمد، يصف غيثًاقال كثري:"ىف مطبوع التاج  )2(
، "فَأَقْلَع عن عش  :" والرواية فيه  375التاج، وديوانه    )3      (

 ".ذو العش ِمن أودية العقيق من نواحى املدينة :"وامشه

: اَألفَـى، كَعصـا   : " 4/300ىف القاموس احمليط     )4(
وكذلك ورد  ".أَفاةٌ  : الِقطَع ِمن الغيِم، كما هن، الواحدة     

 .  سانىف الل
 ".  وتشديد الياء : " زاد ىف مطبوع التاج )5(

أُفَى، كسمى، كما هو نـص      ]  أ /301[: صوابه
 .)6(الصاغاىن وياقوت

 ]أ ق ى[
: شجرة، وقال األزهرى  : الكسرب ،اِإلقَاةُ     ى  

 .  ال أَعِرفُه: هى اِإلقَاُء، وقال اللّيثُ
 ]أ ك و[

أمهله صاحب القاموس،   : ىكَِذكْر،  ِإكْوى     و  
 .)7(ة مبصر: وهى

 ]أ ل و[
، يكـون   )8(ن األضداد   ـم: اَأللْو، بالفتح      و  

مبعىن الفُتور والضعف، ومبعىن االجتهاد، عـن أىب       
اهليثم، ومبعىن املَنع، ومبعىن العِطيـة، عـن ابـن          
األعراىب، ومبعىن االستطاعة، ومبعـىن التقْصـري،       

 : وأنشد أبو اهليثم على اَأللِْو مبعىن اجلَهد
 )9(*ونحن ِجياع أَى أَلٍْو تأَلَِّت*

 . معناه أَى جهٍد جهدت: قال

                                                        

 .  860 رقم 1/277معجم البلدان  )6(
: وفيـه 2/171القاموس اجلغراىف للبالد املصـرية       )7(
 وامسها  ،هى من القرى القدمية مبركز تال     : إكوى اِحلصة "

 ".  األصلى إكوى
 .  اللسان، والتاج )8(
هو عجـز بيـت     دون نسبة، و  ـاللسان، والتاج، ب   )9(

 : وهو كامال20ً البيت 20للشنفرى من املفضلية 
                   تأكْثَر لَ إنْ ِهىيختاف علينا الع 

 ونحن ِجياع، أى آٍل تأَلَِّت                             

 أىف ألو
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ه ال :      وحكى اللِّحياىنُّ عن الكسائىِربضأقَبلَ ي
 ونظريه ما حكـاه     ، بضم الالم من غري واو     ،يألُ

   : وىف حديث احلسـن    ال أَدِر، : سيبويه من قوهلم  
      اقَـدوا مـا يـأْلُ هلـم أن         فأُغَيِلمةٌ حيـارى ت   "

 .أَى ما آنَ وال انبغى   ؛)1( "يفْقَهوا
 : ، وأنشد الفَراءمقَصر:  آٍل     ورجلٌ

     ا الْممفِْسه وةُ ناششح رُء ما دامت 
 )2(  ِبمدِرِك أطْراِف اخلُطُوِب وال آِلى           

 :، قال أبو سهٍم اهلُذَِلىٍلأوا: )ج( وهى آِليةٌ،     
       لَو لَمأع مالْقَوا ِلكًاثَِقفْنا م 

  )3(ىل الصطَاف ِنسوته وهن أَوا                 
أى مقَصرات ال يجهدنَ كُلَّ اجلَهِد ىف احلُزِن عليه         

 . ِليأِْسِهن عنه
 :، قال الشاعرةُطاعِتاالس: ةُيِلأْوالت ،واالئِْتالُء     
      ِمىعاةَ قَوسِغى متبي نفَم  مرفَلْي 

            عودِلىاصتؤاِء هل هو مز4( على اجلَو( 

                                                        
 .  التاج )1(
 .  اللسان، والتاج )2(
، والبيـت ىف    والتاج. حتريف"  سهٍو "اللسان، وفيه    )3      (

     ىف زيادات شـعر أسـامة      1351شرح أشعار اهلذليني    
وهو لسويد بن عمري بن عامر بن أسود بن         . بن احلارث ا

بياضةَ اخلزاعى، وكان من اخللعاء، كما ىف شرح أشـعار   
 .  812، 811، 810اهلذليني 

 .  ، والتاج"إىل اجلوزاء " اللسان برواية  )4(

وال  من صام الدهر فال صـام     : "     وىف احلديث 
 كأنـه دعـاٌء    ،  ، أى وال استطاع الصيام    )5("ألَّى

    بارعليه، وجيوز أن يكون إخ    بن ا، ورواه إبراهيم
ـ       "وال آلَى " ِفراس : اىب، أى ال رجع، قـال اخلط

 .  ا ألَّى، مشددا ومخفَّفً:والصواب
األالَيا، ويروى قولُ   :      ومجع اَألِلية مبعىن اليمني   

 :كُثَير 
*ِمينهقَِليلُ اَألالَي6(*ا حاِفظٌ ِلي( 

  ،ه   هذه رواية اجلوهرىقليـل  : ورواية ابِن خالَوي
 .  ِإلالَِءا

قـال  ي:وحكى األزهرى عن اللحياىنّ قـال          
ِلية ولُوة، بالكسر وبالضـم،     : ِلضرٍب من العودِ  

ة قولُ الراجزِل وشاهدي: 
 *صرلةَ ِريٍح صطَِلى لَيصٍر ـالَ ي* 
 )7(*يـٍة أَو جممـِر ِإالّ ِبعـوِد ِل* 
 وهو سـعد  ،  ال آِتيك أَلْوةَ أِبى هبيرة    :      ويقال

ِصـب ألـوةُ    ن: ابن زيد مناة بن متيم، قال ثعلب      
نصب الظُّروف، وهذا من اتساعهم؛ ألم أقاموا       

                                                        

 .  1/63النهاية   )5(
 :  ، وشطره الثاىن325ديوانه  )6(

 *فإن سبقَت منه اَألِليةُ برِت*
 .  اللسان، والتاج: وانظر

 .  اللسان، والتاج )7(

 ألو
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 .  اسم الرجل مقام الدهِر
اِخلرقَةُ الىت : ةبالكسر على وزن اِملعال،       واِملئْالَةُ

 . تمِسكُها املرأةُ  عند النوِح وتشري ا
وأنشد اجلوهرى للشاعر، وهو      املآِلى، :)ج      (
 : اصف سحابلَبيد، ي

 كَأَنَّ مصفَّحاٍت ىف ذُراه   
 )1( وأَنواحا علَيِهن املَآِلى                        

قَة احلاِئض، ومنه حديث عمـرو      : ا     وأيضِخر
      وال حملَتِنـى الْبغايـا ىف غُبـراتِ       :"بن العاص ا

   .)2("املآِلى

 .اتخذَِت املئالةوقد آلِت املرأةُ ِإيالًَء إذا      
 : د ىف شعر ابِن مقِْبل:  بالضم،     وأُلْوة

 لْوٍة    يكاداِن بين الدونكَين وأُ  
 )3( وذَاِت القَتاِد السمِر ينسِلخاِن                 

 ]ى أ ل[
 . رهخمؤ: بالفَتح، أَلْيةُ احلاِفر     ى 

الوطُْء من النحصة   ما وقَع عليه    : ومن القَدمِ      
 .الىت حتت اِخلنصر

                                                        
 ، واللسان، والتاج90ديوانه  )1(
 .  اللسان، والتاج )2(
وفيـه  ،  188، ومعجم ما اسـتعجم      338ديوانه   )3(

 شاهد آخر البن مقبل أيضا عالوة على هذا الشـاهد،         
 ا، والتاج وفيها مجيع942رقم  1/294ومعجم البلدان  

 . بالفتح" أَلْوة"

  .)4(عن عرام.  ىف حزم بىن عواِلِبئْر:      وألْيةُ
أبرق ىف بالد بـىن أسـد قُـرب          )5(]أَلْيةُ[و     

، وىف كتاِب جزيـرِة     )6(ابن ألْية : له األجفُِر، يقالُ 
   .)7(ماٌء ِلسلَيم: العرِب لألصمعى، ابن ألْيةَ

  .)8(ناحيةٌ قُرب الطَّرِف: وأَلْيةُ الشاِة     
 .)9(وواٍد بالنبج جبانب عرنة     

، قـال   )10(ع جاء ذكره ىف الشـعرِ     :     وكغنية
 .  وكأنَّ ياَءه شددت لضرورة الشعِر: نصر

: اسم بيِت املَقِْدس، ويقال   :  بالكسر ،ةـ      وِإلْي
  .)11( ِإيليا

                                                        

 .، والتاج951 رقم 1/295) ألْية(معجم البلدان ) 4(
 . تكملة من التاج )5      (
، 951رقـم 1/295)أم العـرب  ( معجم البلدان  )6(

 .والتاج
 ."ماءة من مياه بىن سلَيم : " وفيهاملرجع السابق  )7(
ـ    : " ملرجع السابق وفيه  ا )8      ( ف وبني الطّرف واملدينة ني

 ".  وأربعون ميالً 
واٍد بفسـح اجلابيـة،   :  وقيل: "املرجع السابق وفيه   )9(

ة   : والفسحنرة، وعنرروضة بواٍد مما كـان     : واٍد جبانب ع
محى للخيل ىف اجلاهلية واإلسالِم، بأسفلها قَلَهى، وهى        ي

  ." ك ماٌء لبىن جذميةَ بن مال
 . 953 رقم 1/295) أِلية ( معجم البلدان  )10(
 1197 رقـم    1/348) إيلياء  ( معجم البلدان    )11(

وألـف  ويــاء   ه والـالم    ـإيلياُء، بكسر أول  : " وفيه

 أىل أىل
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      ٍل] ب/ 301[واسمجر  . 
ةُ، نقلَـه   ـيِش الوح البقَـرةُُ: كعصاة ،      وأَالَةٌ
لغة ىف آلٍة،األزهرى   . 

نقلـه  ،  يبيع الشـحم  : كشداد،       ورجل أَالَّء 
اجلوهرى  . 

مها أَلْيان لَأللْيتـين، فـإذا      :       وقال أبو زيد  
ة قُلتالواِحد تدة، وأنشدأَفْرأَلْي : 

 

 * ا عِطيةُ بـن كَعـِبـكَأَنم* 
  *ن ركْـِبـةٌ ِمـظَِعينةٌ واِقف* 
 )1( *جاج الوطِْبترتج أَلْياه ارِت* 

       ىرب ـان ىف قـوِل        : قال ابنوقد جـاء أَلْيت    
 :عنترةَ

 

 فجرِن تيدلْقَِنى فَرا تى متم      
 )2(              رواِنف أَلْيتيك وتستطَارا      
 ،كِنحى،  ِإلْى: الء مبعىن النعم   اآل وقيل ىف واحد     

نقله الشفاءمح الشرىف ش ىن  . 
 ]م و أ[

جبلٌ باملغِرب، منه أبو بكر     :  محركة ،أَمة      و
   خري األم بن احلافظُ، وهـو خـالُ أىب       ِوحممد ى

                                                                               
 وحكى احلفصى فيه القصر، وفيه لغة ثالثة        …دودة  ـمم

 ".  حذف الياء األوىل فيقال إلْياُء بسكون الالم واملد
 .  ، والتاج"ىف ركب " يه اللسان، وف )1(
 .  ، واللسان، والتاج61ديوانه  )2(

 .)3(القاسم السهيلى
ىف األنصاِر أمةُ بن ضـبيعةَ  :      وقال ابن حبيب 

قبيلتان؛  األخري   : وىف قيس أمةُ بن جبالَةَ    . بِن زيدٍ ا
  سعِد بـنِ   هو أمةُ بن جبالَةَ بِن ماِزن بِن ثعلبةَ بن        

قُتية بن أَمةَ، وابن عبيِد بِن علقمةُ بن : ذُبيان، منهم
 ه مالكِع ب  ـ ب عميبةَ،   ـن سيرو بن قُتموهو  ِن ع

ىف حـرِب    صاحب الرهِن الىت وِضعت على يده     
 . )4(عبٍس وذُبيان

أم )5(ِن عبِد املطلـبِ   ـ     وأَمةُ اِهللا بنت حمزةَ ب    
  ةُ رننةالفضل، وابيخادمةُ النىب، صلى اهللا عليه     )6(ز

 .  صحابيتان: وسلم
تابعيـةٌ    :  بنت أىب بكْـرةَ الثقفـى           وأمةُ اهللا 

 . )7( بصريةٌ
وىف اَألوِس أُميةُ بن عوِف بِن ماِلـِك بـِن               

األوِس، وأميةُ بن زيِد بِن ماِلِك بِن عـوف بـِن           
 .)8(قبيلتان: عمرو

أى يأْتم به، عـن     : هو يأْتِمى بفالن  :      ويقال

                                                        
 .  1/50التبصري  )3(
 .1/49التبصري  )4(
  .والتاج ".أمامة: االسم: " وفيه7/499إلصابة ا) 5      (
 ،"ابنـة "بدون" رزينة": وفيه 4/1838االستيعاب   )6(

 .  والتاج
 .  التاج )7(
 . املرجع السابق )8(

 أمو أمو
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ىروأنشدابن ب ،: 
  نزور امرأً أَما اِإللَه فَيتِقى      

 )1(وأَما ِبِفعِل الصاحلني فَيأْتِمى                   
د بشطِّ جيحـون،    : باملد وضم امليم  ،  وآمو     

 بضـم   ه،ـويمآ:وتعرف بآمل أيضا، ويقال فيه      
 ، كذا ضبطه املـاِليىن    ،امليم أو بفتحها، كخالويه   

 وضبطه ياقوت بتشديد امليم    وتبعه الر ،2(شاِطى( ،
    ،منه أبو حممد عبد اهللا بن على الوزيرى اآلمـوى     

كذا نقلته جمودا من    : باملد وضم امليم، قال احلافظ    
، وقد حدث   )3(خط القاضى عز الدين بِن جماعةَ     

عن حممد بِن منصور الشاشـى عـن سـلَيمان          
 .)4(الشاذكوىن
بِن حممدِ         واحلُس على بن ن5(ي(   الزاهد وىاآلم

للماليىن شيخ  . 
: )6(ةُ بنت الفارسـية   ـأَم":       وقولُ املُصنفِ 

 .  ، صوابه بنت الفارسى"صحابية
 ]ى أ ن[

 .  رفَق، عن ابن األعراىب: ا أَنى يأِْنى أَنيى      
                                                        

 .  تاجاللسان، وال )1(
  .  43 رقم 79 – 1/77) آمل(معجم البلدان  )2(
 .  1/50التبصري  )3(
 ".  الشاذكوهى:" ىف معجم البلدان )4(
 . "بن حممود: "زاد ىف مطبوع التاج )5(
  .  7/507اإلصابة  )6(

ةً:      وحكى الفارِسىه آِينتيٍة؛ أى تارةً أتبعد آِين 
وأراه بىن من اِإلنى فاعلة : بعد تارٍة، قال ابن سيده

 .  واملعروف آِونة
 . أَى رجاك: بالكسر، ال تقْطَع إناتك:     ويقال 

وهو مقلـوب أَنـآه،      .)7(أَبعده:  باملد ،     وآناه
 :حكاه يعقوب وأنشد للسلَمية

ن األمر الذى يعنه     ع ِنيكؤ 
 )8(  وعن أَهِل النصيحِة والوداِد                 

ِإِنيـه،  :       ويقولون ىف اإلنكـار واالسـتبعاد     
 .  بكسرتني

قلعـةٌ حصـينةٌ    : باملد وكسِر النون  ،        وآِنى
 .)9(بأرض أرمينية بني ِخالَط وكَنجةَ، عن ياقوت

 ]أ و ى [
دعوتها آووه ِلتِريـع    : أِْويةً أَويت باخليِل ت   ى     

 : صوِتك، حكاه ابن شميل عن العرب،وأنشد إىل
 واِهلُهىف حاِضٍر لَِجٍب قاٍس ص    

 )1( يقالُ للخيِل ىف أَسالِفه آوو                  
      عاء     : قال األزهرىوهو صحيح معروف من د

ع يصف  العرِب خيلَها، ومنه قول عِدى بِن الرقا      
                                                        

 ".  مثل أناءه: "زاد ىف مطبوع التاج )7(
 .  اللسان، والتاج )8(
، والتـاج،    45 رقم   79/ 1) آِنى(معجم البلدان    )9(

 ".  قلعة حصينة ومدينة بأرض أرمينية : " وفيهما

 أىن أوى
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 :اخليلَ
 من القَو نِلموقد ع مجع نه     

 )2( ِل هِبى واقْدِمى وآوو وقُوِمى                
 . طويلة دةِبمآى، : ورمبا قيل هلا من بعيد :قال

 يأوت تأَوض كمـا      : ا     وتعها إىل ببعض انضم
 .  الناس] أ/302[يتأَوى 

 .  أى ارحمه: أَو لفالن:      ويقال
 .  استرمحه، نقله اجلوهرى:      واستأْواه

آوةٌ من الفعل فاعلةٌ، وأصـله      : وقال املازىن      
هو : آِووة أدغمت الواو ىف الواو، وقال أبو حامت       

وقـوم مـن    : من الفعل فَعلةٌ زيدت األِلف، قال     
فعـل  اَألعراب يقولون آووه، كعاووه، وهو من ال  

 . فاعولٌ، واهلاء فيه أصلية
 .   أَولَى له: كقولك،لهو أ:       وقال ابن ِسيده

أَو من كذا، على معىن التحـزن،      : له       ويقال
 :وهو من مضاعف الواو قال الشاعر

 فأَو ِلِذكراها إذا ما ذَكَرتها       
 )3(ِء  ومن بعِد أرٍض دوننا ومسا                 

                                                                               

         . اللسان، والتاج )1(
 :  والرواية فيه،141ديوانه  )2(
 هن عجم وقد فهمن من القو                  

 ل هىب وأجدمى وهاىب وقومى                           
 .  واللسان، والتاج

 .  اللسان، والتاج )3(

: قال .فأَوه: أَنشدنيه ابن اجلراح  : وقال الفراء      
      ِه مقصورأن يقول ىف    اوجيوز ىف الكالم من قال أَو 

أو ِمن  : وال يقوهلا باهلاء،وقال غريه    يتفَعل يتأَوى، 
 . كذا مبعىن تشكِّى مشقٍة أو هم أو حزن

 :وقيل.  املَِبيتِ  جنةُ :قيل: )4(]أْوى املَ وجنةُ[     
 .  جنةٌ تصري إليها أرواح الشهداء

 ، وأَوى ،تأوى اجلُـرح  :      وىف نوادر األعراب  
 .  إذا تقارب ِللْبرء: وآوى

ـ "د قُرب الرى:آوة  ":      وقولُ املصنفِ  ه ـ، في
والصواب أا بلَيدةٌ تقابل ساوة، وكأنه      . تسامح

 إليه جرير بن عبِد احلميد، يقال       نظَر إىل املنسوبِ  
ىف نسبته الراِزى، فظَن أنه من أعمال الرى، وليس 

البلـد   )5(كذلك، إمنا سكن الرى وأصله من آوة      
 . املذكور

 ]أ ى ى[
 . الرسالَةُ: اآليةُ     ى 

 . والدليلُ     
 . واملُعِجزةُ     
خرج القوم  :ال  عن أىب عمرو؛ يق   . واجلَماعةُ     

، ام شيئً ـأى ِبجماعِتِهم مل يدعوا وراءه    :  بآيِتهم
 : بِن مسِهر نقله اجلوهرى، وأنشد لبرج 

                                                        
 .  15 ، اآليةالنجمسورة  )4(
 ".  آبة : " ىف مطبوع التاج )5(

 أىي أوى



 
 
 

 
 

- 20- 

 خرجنا من النقْبيِن ال حى ِمثْلُنا      
 )1(قاح املطَاِفالاللِّ  بآيتِنا نزِجى                   
 : كقول الشاعروتضاف اآليةُ إىل األفعال     

 ا بآيِة تقِْدمون اخلَيلَ شعثً     
 )2(    كَأَنَّ على سناِبكها مداما                  

 .  وضع عالمةً: آيةً) 3(     وأيا
إنه اسم من   ": إياك:"     وقال بعضهم  ىف قوِهلم    

تأَييته تعمدت آيته وشخصه، كالـذّكْرى مـن        
وسيأتى ىف   ،)4(قَصدت شخصك : عىنذَكَرت، وامل 

 .  احلروف اللينة
  .انصرف ىف تؤدٍة:       وتأَيا عليه

 .ه وزهرهنحس: اا وممدودا النبات، مقصوري     وِإ
ا     وأَياي  ،هوأَياي  ،هايـا        : ويلإلبل، وقد أَي رجز

 .  تأِْييةً، نقله الليث) )5ا
 ]أ ى و[

 له بعالمـة،   ذكره املصنف ومل يِشر   " أى "     و
ِن ِجنى ىف   ـوأصله الواو كما يفهم من سياِق اب      

هل هى اسم أو حرف؟     : احملتسب، واختلف فيها  
                                                        

.  " القُفَّيِن   " للربمجى، وفيه    هونسب) قفف(اللسان، و  )1(
 ."جى املطىنز"، وفيها 1/169والتاج، واملقاييس 

 .   اللسان، والتاج)2(

 .  باأللف املقصورة" وأَيى ": ىف مطبوع التاج)3(

 ".قَصدت قَصدك وشخصك :"ىف مطبوع التاج) 4(
 .  باأللف املقصورة" أيى: " ىف مطبوع التاج)5(

وهل هى مبِنيةٌ أو معربةٌ ؟ فاملصنف ذهب إىل أا          
حرف اسِتفهاٍم عما يعِقلُ وماال يعِقل، وهكذا هو        

ال قائلَ ِبحرِفيِتها، : كم، وأنكره شيخنا وقالحملْىف ا
 اسم يستعمل ىف كالِم العرب على وجوٍه،        ىبل ه 

نيةً تبها مه، ونقله عن وكَونِسيد ابن فيه املصنف ِبع
لْ فيها الفعـلُ،    ـفلذلك مل يعم  : سيبويه، وقال 

أى ال تبنى إال ىف حالٍة من       : وأنكره شيخنا وقال  
 وىف أحواِل   .حواِل املَوصول، أو إذا كانت مناداةً     أ

االستفهاِم كلِّها معربةٌ، وكذلك حالُ الشـرطيِة،       
 .وغري ذلك

مخس لغات، اللغة   " كأَين"وذكر املصنف ىف         
        كاٍء ،كـذا ىف النسـخ، والصـواب       : اخلامسة

 كما هو نص ابِن ِجنى ىف احملتسب      كٍَإ ِبوزِن عٍم    
 بوزِن عٍم فإنه حذف     كٍَإن قال   ـوم: ث قال حي

 . االياء من كيأ ختفيفً
     وذَكَر املصنف أى، ككَى، مبعىن العبارة، ومل       

: يذكر أن ما بعدها كيف يكون، قال أبو عمرو        
سألت املُبرد عن أَى، مفتوحة ساكنة اآلِخر، مـا         

     الًيكونُ الذى بعدها بـد    : يكون بعدها ؟ فقال   
.  ا، ويكون منصوب  ا، ويكون مستأْنفً  ]ب/302[

 )6(] ما[يكون  : وسألت أمحد بن حيىي فقال    : قال
ترِجمبعدها مبصراا، ويكون نمضٍل مِبفع  . 

                                                        

 .  تكملة الزمة من مطبوع التاج )6(

 أيو أيو
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 غلط، "حمدث: ، كريااابن أَي ":      وقولُ املصنفِ 
 ،)1(مخففة، كما ضبطه احلافظ ا،أي: والصواب فيه

و على بن حممد بِن احلسِني بِن عبـدوِس بـِن     وه
      إمساعيلَ بِن أيا بـِن سـيت، شـيخ لـيحىي     بخ

 . احلضرمى
أَيى " : سألت اخلليلَ عن قوهلم   : وقالَ سيبويه      

هـذا  : ، فقـال  "وأَيك كان شرا فـأَخزاه اُهللا       
ـك، إمنـا       : كقوِلكى ومنمن ى اُهللا الكاذبزأَخ   
 همـا مل       : ا؛ فإمنا أراد  يريد منا، إال أنرنا كان شأَي

ٍد ـاه لكلِّ واح  ـيشتِركا ىف أى، ولكنهما أَخلَص    
 . منهما
 .ا توجه ما  يصِحبه اُهللا أَ  : يقال: وقال أبو زيد       
 .  أينما توجه: يريد
     "ا، قالَ مجيل" وأى بعجتقد ي: 

 إنَّ ال ِإنْ لَِزمِتِه، البثَين الْزِمى        
 )2(     على كَثْرِة الواِشني أى معوِن             

 ،وأَيـانِ ،  أَى: العرب تقُـول  :      وقال الفراءُ 
وها، وأَنثوهـا   عموا أَيا ثَنوها، وج   در إذا أَفْ  ،وأَيونَ
إىل وإذا أضـافوها  . ، وأيـات  ، وأيتانِ أيةُ: فقالوا

أى الرجلني، وأى : ظاهٍر أفردوها وذكَّروها فقالوا  
وإذا أضـافوا   . املرأتني، وأى الرجال، وأى النساء    

                                                        

، وقد ضبط ىف مطبوعه بالتشديد ضبط       1/4التبصري   )1(
 .  قَلَم

 .  ، واللسان، والتاج210ديوانه )2      (

أيهمـا  : إىل الْمكِْنى املؤنِث ذكَّروا وأنثوا فقالوا     
 :وأيتهما للمرأتني، وقال زهري ىف لُغِة من أنثَ

 )3(*وا وزودوك اشتياقًا أيةً سلَكُ*

 .  أراد أية ِوجهٍة سلكوا، فأنثها حني مل يِضفْها
أيانَ هى مبنِزلة مىت، ويختلَـف      :      وقال الليث 
 . زائدة: أصلية، ويقالُ: ىف نوا؛ فيقالُ

ينبغى أنْ يكون أيان من     : )4(     وقال ابن ِجنى  
أنّ : أحدمها: لفظ أى، ال من لفظ أين، لوجهني      

ِقلَّـة فعـال ىف   : ، وأيانّ زمان، واآلخرأين مكان 
األمساء مع كثرة فَعالن؛  فلو سميت رجالً بأيانَ         

ومعىن أى أـا    : قال. مل تصرفه، ألنه كحمدان   
فهى تصلُح لألزمنـِة صـالحها       بعض من كلٍّ؛  

 إذ كانَ التبعيض شامالً لذلك كله، قـال     ؛لغِريها
 : ميةُأُ

   يوِمِهمثَ عليهم أمروالناس را      
 )5(فكلُّهم قاِئلٌ للدين أيانا                       

تصريفها  فإن مسيت بأيان سقط الكالم ىف حسن      
 . انتهى ِللَحاقها بالتسمية ببقية األمساء املتصرفة،

                                                        

 : ، وصدره62شرح ديوانه  )3(
 *يأْووا ملن تركوا بانَ اخلليطُ ومل *

 .  واللسان، والتاج
 ".  ىف احملتسب: "زاد ىف مطبوع التاج )4(
 . ، والتاج79ديوان أمية بن أىب الصلت  )5(

 أيو
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أى أَوان، حكاه  عن : ناأصل أي:      وقال الفراء
 .  الكسائى

فالن اليعرف أيا من    : ويقال: ابن برى      وقال  
أى:إذا كان أمحق   . 

فتخلَّفنا أيتها  :"       وىف حديث كعِب بِن ماِلك    
هذه اللَّفْظَةُ تقـالُ ىف االختصـاِص،        ؛)1("الثالثة

: وتختص باملُخِبر عن نفِْسه، وباملخاطَب، تقـولُ      
 يعىن نفْسه، فمعنى    أما أنا فأَفْعلُ كذا أيها الرجلُ     

أَى املخصوصـني   " الثّالَثـةُ  أيتهـا "قوِل كَعٍب   
 .  بالتخلُِّف

ô ô ô 
 فصل الباء مع الواو والياء

 ]ب أ و [
كُلُّ قافيٍة تامِة البناِء سليمٍة :  الْبأْو ىف القَواىف     و

        ر املْجزوِء لَـمعمن الفساِد، فإذا جاَء ذلك ىف الش
مسه ق     يتقاِفي ا، وإنْ كانتأْوـوه ب تمه ـ قالَ  د ت

فشاألخ  . 
 حتريف مـن    "بأَى، كسعى ":      وقولُ املصنف 

كَب اخ، والصوابسالناحملكِمع ى ،كما هو نص . 
 ]ب أ ى[

أَصلحته ومجعتـه، قـالَ     : بأَيت الشىءَ      ى  
اعرالش: 

                                                        

 ".  عن غزوة تبوك": وفيها1/88النهاية  )1(

 )2(*وتبكُلُ فَهى تبئِّى زادهم * 
      اَألدمي تأَيفيه  ،وأَب تأيفيـه    :  وأَب جعلـت

 .  الدباغَ، عن أَىب حنيفة
  األعراىب أَى:        وقال ابنئًا ) 3( بـيشـقَّه،  : ش

 .  بأَى به:  ويقال
 ]ب ب و[

ِن مفتوحتين، أَهملَه صاحب     ببا، مبوحدتي       و  
مبصر، من البهنساوية، علـى      ة: القاموِس، وهى 

، واملشـهور   )4(غرىب  النيل، هكذا ضبطه ياقوت     
 ]أ/303[  .)5( بكسر األوىل

 ]ب ب ى [
 ببشى، بفتِح املُوحـدة األوىل والشـني،        ى      

      مقْصور ممـال، أمهلَـه صـاحب القـاموِس،         
   ة مبصر، من اَألسيوطية، هكـذا ضـبطه         : وهى
ن ـا م ـواملشهور ببشاى، وأخرى    ،  )6(ياقوت
 .  )7( البحيرة

 ]ب ت و[
 ةَبطُّوطَ  ند باِهلنِد، ذكره اب   : بالفتح،  بتوة و     

                                                        
 .  اللسان، والتاج )2(
 . "ىبتأَ:"ىف اللسان )3(
 .1431 رقم 1/396) ببا(معجم البلدان  )4(
 .3/137ج 2قاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق ال )5(
 .  1434 رقم 1/397) ببشى(معجم البلدان  )6(

 .  1/143القاموس اجلغراىف للبالد املصرية  )7(

 بىب أوب
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 . ىف رحلته
 ]ب ت ى [

بتى، كحتى، أمهله صاحب القـاموس،      ى       
ة بالنهروان، من نواحى بغداد، وأخـرى       : وهى

كـذا  :) 2( قال ياقوت  ،)1(لبىن شيبان وراء حوالء   
 ده مقيومنـه       وجدت ،ِوىحاب النِن اخلشا خبطِّ اب

 :قولُ ابن الرقَيات
         أنِزالىن فأكِْرماىن ِببتى 

                           كرمي الكرمي كِْرم3(إمنا ي( 

 ]ب ث و[
 .  )4(سبعه: بثَا به عند السلطان يبثُوو      
عين ماٍء ىف دياِر بىن سعد      :   وبثَاء، كسحاب    

ِقـى خنـالً، قـال األزهرىسن، ييارتوقد : بالس 
 قليلٌ يرشح فكأنه هرأيته، وتومهت أنه سمى به ألن 

وكان ماِلك بن نـويرة     : قال ياقوت . عرق يِسيلُ 
     علـى  نزلَ ذا املاء على بىن سـعد، فَسـابقَهم        

                                                        
 ".  حواليا : " ىف معجم البلدان )1(

 .  1441 رقم 1/397) بتا(معجم البلدان  )2(

 يكـرم الكـرمي  :" وىف معجم البلدان  . 193ديوانه   )5(

 ".لكرمي ا

وكتـب  " سيعه" وىف اللسان . كذا باألصل، والتاج  )4(
ه سيعه هكذا ىف األصل ـذا الرسم،       ـقول: " مصححه

 ".ولعلها حمرفة عن سعى به 

ِنصاب،فَسبقَهم، فَظلموه،  : يقال له ) 5(] له[فَرٍس  
 :فقال

 *م والشنُء بــاِدى ــقلت هل *
 *واِد ـجـ ٍق ـا غَركم بسابـم *
 * اِدـ اجله ونُ ىفـيارب أنت الع *
* عن ـى ناصـإذْ غابف راِدـاَألر* 

 * اَألعـاِدى ر ـواجتمعت معاِش *
 )6( *ى األوراِد ـاٍء راِهطـبثعلى  *

 ]ب ج و[
لغة ىف الضم، نقله ابـن      :  بالكَسر ، ِبجاوةُ      و

ىازبرعن القَز  . 

                                                        

 . تكملة من معجم البلدان، والتاج )7(

    : وفيه 1458 رقم   1/401) البثاء(معجم البلدان    )6(
 .  ووردت األبيات ىف التاج". باهظ األوراد"

 بيت جبو
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 اسم للداهيـة،  : اورـ مقص ،بالكَسر،       وِبجا
 . عامية

ـ   ـ     وذكر املصنف ىف ه    اية      ـذا التركيب ِبج
رأٍة، واَألولَى ِذكْرهما   ـاسم ام  )2(، وبجيةً )1(للبلِد

 .  حتت الياِء
 ]خ و ب[

 .)3(ة مبصر من اَألسيوِطية:  بالفتح، بخواىو     
 ]ب د و[

الف ـِلِخ:   بالكسر لغة ىف الفتح    ،لِبداوة ا      و
و قولُ اَألصمعى،   ـاحلضارة، نقله اجلوهرى، وه   

ال أعرف الفتح فيه إال عن أىب زيد        : وقال ثَعلْب 
قـال   وحكى فيه بعضهم الضـم،    : قلت وحده،
 .اوإن صح كان مثَلَّثً: شيخنا

،      وأبو الربكات طلحةُ بن أمحد بادى العاقوىل      
            اء، ذكـره ابـنلَى بـِن الفـرعفَقَّه على أىب يت     

 .نقطة
 بعد أنْ  لَم اسِتصواب شىٍء عِلم:      وكسحاب

                                                
.  1470 رقـم    1/403) جباية  ( معجم البلدان   ) 1(

 .  والتاج
 ".  كسمية"نظَّر هلا ىف التاج ) 2(
.   4/144ج2القاموس اجلغراىف للبالد املصـرية ق        )3(

... ،  "خبـواى "امسها األصـلى    ... رب بخواج ع"وفيه  
 " .نزله خبوارج"ويقال هلا 

 .يعلَم 
   والقضاُء، ومنه حديث البخارى     : "   زا ِللَِّه عدب

  ملَهقْتلَّ أَنْ ي4("وج(:   ،ى بذِلكأى قَض    قال ابـن
املذكور أوالً علـى اهللا غـري       وهو باملعىن    :األثِري
النسخ ِللحكِْم لَيس ِببدٍء،     :وقال السهيلى . جاِئٍز

وإمنا هو  ،  كما توهمه اجلهلةُ من الراِفضِة واليهودِ     
وِعلٍْم قدٍمي عِلمه،    تبديلُ حكٍم حبكٍم ِبقَدٍر قَدره،    

ا،   أنْ يفعل كذ   له داب :وز أن يقالَ  ـوقَد جي  :قالَ
وهذا من   أراد، وبه فُسر احلديثُ،    :ويكونُ معناه 

ـ          ن ـااِز الذى ال سبيلَ إىل إطْالِقه إال بإذٍن م
 .صاِحِب الشرِع 

 .لغةٌ ىف بدأَه باهلمز :     وبداه بكذا يبدوه
،ِدىوالب      ِنىلُ، :كغعد ىف    ـومن اَألوه قولُ س
 .)5("ااحلمد هللا بِدي:"يوم الشورى
 :وبه فُسر قولُ لبيد      والباديةُ،

      ذَّرشت ها  غُلْبوِل كَأَنبالذُّح 
 )6(  ِجن البِدى رواسيا أَقْدامها                    

، تِرك فيها اهلمز    )1(الِبئْر الىت لَيست ِبعادية    :     و

                                                
 . موافقًا ملا ىف اللسان"يبتِليهم"وفيها 1/109النهاية  )4(
 .   اللسان،  والتاج) 5(
موضــع لــبىن          : البــدى"، وفيــه 317ديوانــه  )6(

 " .عامر

 بدو خبو
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 .ىف أكْثر كالِمهم 
على مرحلَتيِن من حلَـب،      )2(َءةٌما :وكغِنية     

 :قال املتنىب بينها وبني سلَمية،
       اهتفْرة شِديبالب تسوأَم 

                    قاِئِمه اِحليار لْفى خس3(وأم( 

 بدوء،  :)ج. (مفِْصله: بالضم،  وبدُء اإلنسان      
 .عن أىب عمرو .)4( كقُعود

 .)5(قُرى باليمامة :والباديةُ     
 .خالف احلاضرة :     والقوم البادون

اسم للداهية،  نقله     :، ككَِتف )6(     وباِدى بِدى 
 :اجلوهرى،  وأنشد ألىب نخيلة

                                                                   
 الـىت   والبئر البِدى : "وضحها صاحب اللسان بقوله   ) 1(

 ".ِفرت حديثةً وليست ِبعاِديٍةححفرها فَ
     وفيـه 1540 رقم   1/428) البدية(معجم البلدان   ) 2(
 ".ماءة " دل ب" ماء " 

 رقـم  2/375ومعجم البلـدان    ،2/205ديوانه   )3(
        :                  وىف األصـل املخطـوط     . بزيادة بيت قبلـه    4027

 .باخلاء املعجمة" اخليار"
فِْصلُ اإلنساِن ومجعـه    م: البدا   ":الذى ىف اللسان   )4(

املفاصل، واحدها بدا مقصور، وهـو    : واألبداء" ،  "أَبداٌء
اأيض    ،عٌء مهموز، تقديره ِبدوء علـى وزن      ِبددومجعه ب
 ".بدوع

 .1306 رقم 1/378) البادية(معجم البلدان  )5(
 " .بادى بِدى : "ىف اللسان) 5(

 *ِدى ـد علَتىن ذُرأَةٌ باِدى بـوقَ* 
 *دِد ـةٌ تنهـض بالتشــوريثَ* 
 )7(*  وصار ِللْفَحِل لساىن ويِدى* 

مثـل   ومها امسان جعال امساً واحـداً،     :      قال
 .معِدى كَِرب، وقاِلى قَال

:   وبينهما ه،ـارزه وكاشفَ ـب :     وباداه مباداةً 
 .)8(سايقَ

 ] ب/303[ .أظهره هلم :     والناس أمره
وداكٍب،   : بالفتح،       والبكٍْب ورمجع باٍد، كر 

 :أمحروبه فُسر قول ابن 
 جزى اُهللا قَوِمى باُألبلَِّة نصرةً      

              ودرا وبضلَ الِفراِض وحو9(ا هلم ح(         
 .)10(ة مبصر من الشرقية: وبال الم     

 .لُغة ميانية الِفداء، :تابِكك     والِبداء 
ه عامةُ  ـ، هكذا ينطق ب   )11(دىـتفَ :     وتبدى

 .اليمن

                                                
 .والتاج، سانالل) 6(
والذى ىف  ،  "كما ىف األساس  : "زاد ىف مطبوع التاج   ) 7(

س بينهما، وياِين : وباِد بني الرجلني:" األساس  ". قاِي
وقد يكون   : "واللسان، والتاج، وفيهما   ،86ديوانه   )9(

  " .البدو اسم مجع لباٍد
 .147، 1/146 املصريةللبالد القاموس اجلغراىف  )10(
 .   التاج )11(

 بدو بدو



 
 
 

 
 

-26- 

          .نقله اجلوهرى خالف املَحضر، :     واملَبدى
 .، نقله األزهرى)1(خالف احملاِضر :واملَباِدى     
 : بادون، ومنه قول الشاعر:وقوم بداء،كرمان     

 * داؤهـه بـشاقَ ِرى ـَحبض *
 )2(*مل تلِْهِه السوق وال كَالَؤه *

      وات، مدكةوالبرح: د  احلوائجبالىت ت  ،و لك 
 .آت اكالْبد

واحـدها   ما يبدو منها،  :       وبداآت العواِرضِ 
 .كسحابة بداَءةٌ،
 .)3(أظهره :وبداه تبديةً     

 .أَبرزه إىل موِضِع الكَأل :     وفرسه
 .كما يقال أعدى جار،:      وأَبدى ىف منطِقه

نقله ابن السيد ىف شـرح       ،ظَهر:      وعن كذا 
 .أَدِب الكاتِب، فهو الزم  عنده عداه بعن

 وذو بـدوان،    السلطانُ ذو عـدوانٍ   :      ويقال
 له رأْى   دوـزالُ يب ـأى ال ي  : ريك فيهما ـبالتح
ديدج.  
: أبو اآلراء، واحدها  : وأبو البدوات، محركة       

                                                
 ".هى املناجع خالف احملاضر: "ىف مطبوع التاج )1(
 .اللسان،  والتاج  )2(
وكل شـىء أظهرتـه فقـد أبديتـه          " :ىف اللسان  )3(

هيتدوب." 

 .دريٍدعن ابن  بداة،كحصاة وحصوات،
 وبداَءةًا وبداًء   دوا وب بدا بدو ": وقولُ املصنفِ      

وبـدا، ىف    :والصواب كذا ىف النسخ،    ")4(وبدوا
 .األخري، وهو نص احملكم عن سيبويه

     ىف األمـِر بـدوا وبـدآةً        له بدا" :هـوقول     
ا وبـداًء،   ا وبـد  بدو: نص املُحكَمِ و،  ")5(وبداةً

 .   واقتصر اجلوهرى على بداء كسحاب
هذا يدلُّ علـى   ،  "له فيه رأْى   نشأَ: "هـوقول     

، نبـه عليـه     قوهلم بداٌء، بالرفْع؛ ألنه الفاعلُ     أن
 : برى، ويدلُّ له قولُ الشماخ ابـن
 لَعلَّك واملوعود حق وفاؤه      

               داُء   بدىف تلك القَلُوِص ب 6(ا لَك( 
مث بدا لَهم   [: وقال سيبويه ىف قوله عز وجلّ          

ِد معاِمن بر أَوننجسا اآلياِت لَيم : أراد )7(]ها لَهدب
ذهب إىل أنّ : وقالوا لَيسجننه، قال ابن برى بداٌء،

  ه"موِضعننجلَيس "   ـه   دا؛    ـال يكون فاِعلَ بَألن
 .جملَةٌ،  والفاِعلُ ال يكون جملَةً

                                                
)4(           ،ىـدهكذا ضبطت ىف القاموس احمليط الذى بني ي

 .ضبط قلم
له ىف األمِر بـدواً      وبدا": الذى ىف القاموس احمليط    )5(

داًء وبداةً وب. " 
يـة  وارك"  وفاؤه"بدل  " لقاؤه" وفيه   427ديوانه   )6(

 .وانظر التاج . ايضأاللسان 
  .35  اآلية يوسف،سورة  )7(

 بدو بدو
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 ،"خرجوا إىل الباِديةِ  : بدا القَوم بدا  ":هـوقول     
:   بدوا، ومثله : والذى ىف الصحاح   كذا ىف النسخ،  

 .يقتل قَتالً
:  بـِن البـاِدى    أمحد بن عِلـى    ":هـ     وقول
أمحد بـن   : ، كذا ىف النسخ، والصواب    "محدثٌ

 .   كما هو نص اإلكْماِل) 1(عِلى   الباِدى
،  كذا ىف النسخ    ،")2(وال تقل البادا  : "هـوقول    

أى بالَ ياٍء كما هو     وال تقل ابن الباِد؛   : والصواب
 .نص اإلكْمال

 ]ب د ى[
غة ىف البدآءة، باهلمزة،    لُ:  بالكسر ،ايةد البِ      ى

 :طَرِزىاملُ ، وقـال )3(قطاعن ال ـأنصارية، عن اب  
عامية،  وعدها ابن برى من األغْالط،  ونقَل عن          

الَوِهابِن خإال : ي أْتدمبعىن ب ِديتقول بي ليس أحد
وليس هو من بناِت الياء، إمنا أصله    : األنصار، قال 

                                                
  .1/56التبصري  )1(
 .1/56التبصري  )2(
قـال  :" 4/69جاء ىف كتاب األفعال للسرقسطى       )3(

ذا إ: بِدئْت باألمر، بكسر الـدال    : لُغةُ األنصار :أبو بكر   
3/202وجاء ىف مجهرة اللغة البـن دريـد         . "متهقَد   :
ذا قدمته، بالفتح والكسر،    إ: الشىء وبدوت به  ديت ب وب"

 لغة األنصار، وأنشد أبو عبيدة لعبـد اهللا   ىىف بديت، وه  
 :األنصارىةَ ابن رواح

  *اـنيباسِم اِإلله وبه بِد*
 *ولو عبدنا غَيره شِقينا  *

إليه اجلوهرى اهلمز، وقد أشار   . 
 بديت هنا يوهم أنه أصـل،        وِذكْر املُصنفِ      

 .   وليس كذلك
:    وقولُ العامِة للمريدين ىف أَوِل سـلوِكهم            

 .، مرذولٌ مبتذَلٌ"ِبدايات"
 ]ب ذ و[

 .ساء خلُقُه:  بذَا الرجلُ بذْوا     و
 .جاَء بالْبذاء:      وأَبذَى

 .أَفْحش:      وأَبذَى عليهم
 .املُفَاحشةُ: اةُ     والْمباذَ

لغة ىف بذُو ككُـرم،      : كعِلم      وبِذى الرجلُ، 
 .)4(نقله صاحب املصباح

،  تِبع   "وقد بذُو بذَاًء وبذاءةً   ":      وقولُ املصنفِ 
بذَاًء أصله بذاََءةً فحِذفَِت    : فيه اجلَوهِرى؛ فإنه قالَ   

ا هى باهلاء، قـال     اهلاُء؛ ألنَّ مصاِدر املَضموِم ِإنم    
 ىرب ابن :     ،ـذُوةً، بالواِو؛ فإنه مـن بذَاوه بصواب

وأما بذَاءةً، باهلَمِز، فإّا مصدر بذُؤ باهلَمِز، ومها        
 .لُغتان

" حمدث: حسن بن محمِد بِن باذَى    ":      وقوله
   خ، والصوابسدٍ  : كذا ىف النمحم ن بني5(احلُس( ،

 نص األمِري والتكملة، وهـو حمـدثٌ         ما هو ك
                                                

 ".اىب تِعب،  وقَربب من: "املصباح، وفيه )4(
ضـبط   بكسر الذال، " باِذى: " وفيه 1/56التبصري   )5(

 .قلم

 بدى بذو
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 .)1(ِمصرى روى عن كاتِب اللَّيِث
، هكذا هو   "بذَيةُ بن ِعياض، كعلَية   ":      وقوله

 .ىف كتاب اَألمري 
، )2(موالة ميمون ] أ/304[ واختلف ىف بذَية        

ن يونس ـحكاه أبو داود ىف السنن ع     فقيل هكذا 
 ِرىهة، بـالنون       عن الزبدواألكثرون على أنه ن ،

 هو بفـتح  :املضمومة وفتح املوحدة،  وقال معمر  
 .)3(]وضمها[النون 

 ]ب ر و[
ومنـه قـولُ     ،ىف برأَ يبرؤ  ) 4(لُغةٌ: و برا يرب       و
 :بشار

 )5(* فُز ِبصبٍر لَعلَّ عينك تبرو*
أو هو من تداخل اللغتني كما ذكـره أبـو               

 .جعفر اللّبِلى 
 .نحاتةُ القَلَِم والعوِد وغريمها: والبروةُ     

                                                
روى عن أىب صاحل كاتـب      : "املرجع السابق وفيه   )1(

 ".الليث
ـ :"وفيه1/72التبصري )2( ـ   واختِل  مـوالة   ةف ىف ندب

 ".ميمونة
  .1/72زيادة من التبصري )3(
 ".لغة قبيحة: "ىف مطبوع التاج )4(
 :   ، وصدره4/80 ديوانه )5(

 *نفَر احلى من مكاىن فقالوا  *

 .)6(املنوفية ة مبصر من : حمركة،     وكَفْر البروِة

 ]ى ب ر[
 .عرض له :  برى له بريا     ى

 .خشارِتهم أى من: كثُمامة ،وهو من برايِتهم     
ايرذو ب طَرها: ٍة     ومقِْشروي ضِرى اَألربي. 

 .املُجاراةُ واملُسابقَةُ:      املُباراةُ
 تـيم   بـنِ )7(كَعب بن زهيرِ   هو: البرة      وذُو

ِلِبىغالت. 
 .اسم ِلثالِث قُرى باِهلنِد:       وباِرى

، من نواحى بغداد  )8(ة من أعمال كلواذا   :       و
  ساتنيا ب و وكان نـزتها أهـلُ     مقْصـدهات ي

اِك اخلَليعحالض بن نيطالة،  قال احلُسالب: 
 أُِحب الفَىَء ِمن نخالِت باِرى       

 )9(  وجوسقَها املُشيد بالصِفيح                 

 .ة مبصر من الشرِقيِة: را بالفتح مقصو،     وبرى
                                                

ــاج )6( ــوع الت ــها  "  :زاد ىف مطب ــد دخلت ،          "وق
         2ق القــاموس اجلغــراىف للــبالد املصــرية : وانظــر

                .172 /2جـ 

كعب بن زهري بن    : ذو البرة :" وفيه 1/74التبصري   )7(
 ." أىب سلمى الشاعر

، واملثبت من معجم البلدان      "كلواذى" :صلىف األ  )8(
 .والتاج

،  1334 رقـم    1/381) ى  ربا( معجم البلدان    )9(
 .  واملعجم الكبري

 برو بزو
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وم     نى، كِإىل ِبةُيا: ر رىأخ. 
 .أخرى من جزيرة قُوِسينيا:      وكَهدى

 .أخرى من اجليِزية: وكُوم برى     
 عـن  ،)1(     وحماد بن سعيد البـراء املـازىن      

 .   األعمش
 .)2(وأُذَينة الرباء، ذكره ابن نقطة      

 ]ب ز و[
 .الصلَف، عن ابن األعراىب:  البزاُء     و

 .الوثْب، نقله اجلوهرى:  بالتحريك،     والبزوان
 .   الفَأْر: بالضم،      والبزةُ

 .كَر، عن ابِن خالَويهالذَّ: و     
 .غُِلبوا :      وبِزى بالقوم، كَعِتى

 .بطْن من عك، منهم بقية ِبزِبيد:      وبنو الباِزى
سيد بِن شعبانَ بِن بزوان،          وأَحمد بن عبِد ال   

ى ىف  ِلالح اِإلربِ  بالص فرعشاعر فاضل ي  : بالفتح
 .)3(زمن الكامل، له أخبار

حـدث  :      وأَبو احلسن بن أىب بكر بن بزوان      
ِلِصباملوذكره منصور  ،ب نلَ س4(مي(. 

 بِن بـزوان؛     انَخر     وعزيزةُ بنت عثمانَ بِن طَ    
                                                

  .1/72التبصري  )1(
 .املرجع السابق  )2(
 .1/220التبصري  )3(
 .املرجع السابق  )4(

 .)5(نها الدمياطى ىف معجمهكتب ع
      الب وقاعزر ورابغ، ال مـاء بـه،        : ِةودبني ب
 وهـى  ،مناسـكهم ىف   الرحـالون ذكـره    هكذا

 .الىت ذكرها املصنف) 6(البزواء
، كذا ىف   "ِعياض بن بزوان   ":      وقول املصنف 

 .)7(بزاون بناعباس : وهو حتريف، صوابه النسخ،
ه ـظاهره أن ،  "ن بزوان ـيل ب فُض: "هـ     وقول

 ريك كما هـو نـص     ـ والصواب بالتح  ،بالفتح
 . )8(احلافظ

 ]ب س ى[
 عن  .املرأةُ اآلِنسةُ بزوجها  : كغِنية  البِسية،      ى

ابن األعراىب. 
 ]ب ض و[

 . عن ابن األعراىب. بضا باملكان؛ إذا أقام به     و 
 ]ب  ط  و[

ة :  وهـى  .لقـاموس  بطَا، أمهله صاحب ا         و
 .مبصر من جزيرة قُوسينيا

 .أحد شيوخ العراق : وبطو والد بقا     
 ]ب ظ و[

                                                
 .املرجع السابق  )5(
،  1872 رقـم    488/ 1) البزواء(معجم البلدان    )6(
 .1/248) البزواء( ما استعجم معجمو
 .1/219التبصري  )7(
 .1/220املرجع السابق  )8(

 بزو بعو
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  املُكْتِنز اللَّحِم،  لُـالرج :  بالفتح ، البظْوان      و
 .املتراكب بعضه على بعٍض

 .علَم  :)1(وبال الم     
 ]ع و ب[

ا؛ إذا قَمره، قال من بعاه بعو مفْعلَة،:  املَبعاةُو     
 :راشد بن عبِد ربه

       مهعمج تيد إنْ القَيىن الساِئلْ بس 
 )2( ما بالُ سلْمى وما مبعاةُ  ِمئْشاِر               

 .اسم فرسه: ِمئشار
 ]ع ى ب [ 

اجترم وجنـى،   :  بعى يبِعى، كرمى يرِمى         ى
.   واألعرف الواو: راع، قالكعن حكاه ابن ِسيده   

 قبله، ولكن   ىوقد ذكره املصنف استطراداً ىف الذ     
كما هـى    البد من التنبيه عليه بإفراده من الواو      

 .   عادته
 ]غ و ب[

رةُ الىت اسود جوفُهـا وهـى       مالثَّ:  البغوةُ و     
 ٌ .مرِطبة

 .)3(عما بني الربع واهلُب:      والبغة،  كثُبة
                                                

 ".اسم رجٍل: بظْوان، كسحبان:"ىف مطبوع التاج  )1(
 .اللسان، والتاج  )2(
الفَِصـيل بـين الربـِع          : البغةُ: "ىف املعجم الكبري   )3(

ِع، أى يواهلُبن بني الربيع والصيفِتج . " 
  . 2032 رقم 1/556) بغية(معجم البلدان ) 2(

 .)4(عني ماء:      وكسمية
كـذا ىف النـرباس،     ة بني هراة ومرو،  :      وبغا

بغْ وبغشور، والنسبة إىل الكـل      : ويقال هلا أيضا  
،ِوىغحمركة  ب. 

 ]غ ى ب[
بغى على أَِخيه   :   ؛ يقالُ )5(احلَسد:  البغى      ى

 .حسده، عن اللحياىنّ :بغيا
 ووِرم  ،فَسـد ،وأمـد   :     واجلُرح يبِغى بغيـا    

 .وترامى إىل فَساٍد
وهو أن يبرأَ    : جرحه على بغىٍ   ئبِر:       ويقالُ

 .   ء من نغٍل، نقله اجلوهريىوفيه ش
 .ظَلَم : )6(وبغى الواِلى     
ما   إىلتكَبر، وذلك ِلتجاوِزه منِزلَته      :والرجلُ     

 .لَيس له
        ـغ   : وحكى اللحياىنّ عن الكسائىماِلى وِللْب

وِللْبغِى، ومل يعلِّلْه،    :  أراد. ى بعضٍ ـبعضكم عل 
وِعندى أنـه اسـتثْقَلَ كَسـرة       : قال ابن سيده  

اِإلعراِب على الياء فحذفَها وألقى حركَتها علـى    
 .الساِكن قَبلَها

                                                
 

أصله احلَسد، مث سـمى     : البغى: "ىف اللسان والتاج   )5(
يغب ا الظّلم."... 

واملثبـت مــن       ، "الوادى : " ىف األصل والتـاج  ) 6(
 .اللسان

 بعى بغى
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 .، بالضم ممدودا     وقَوم  بغاٌء
بغى بعضهم على بعِضـهم، نقلـه       :      وتباغَوا

 .   اجلوهرى، وهو قولُ ثَعلب
 .البغى ِعقالُ النصر:      وىف املثل

ِنىله، كع ِغىله:      وما ب أى ما ِخري. 
:   كما تقول بغيت اخلير من مبغاِته،:      ويقال

 راألم تياته؛أتأتى ،نقله  من مغى واملَبتريد املَأْت
 .اجلوهرى

: مصدر بغى يبِغى   :ا بالكسر مقصور  ،      وِبغى
 .طَلَب
 و إذًاـل الفَتح ىف البغية فه ـن نقَ ـومنهم م      
 .   مثلَّثٌ
نقلـه  ،  لـه  جعلْتك طاِلبا : وأَبغيتك الشىءَ      

اجلوهرى . 
 .أجنبتك إياه:  فَرسا     وأبغيتك

أى يبغونَ   :)1(]يبغونكَم الِفتنةَ [:     وقوله تعاىل 
 .لكم

أى يبغون   :)2(]يبغونها ِعوجا [ :     وقوله تعاىل 
 جِبيل ِعوع   ـا، فاملفع ـللسزِبن ولُ األولُ منصوب
 .اخلَاِفض

                                                
  .47التوبة، اآلية سورة  )1(
،  19هود اآلية   سورة  و ،45األعراف اآلية   سورة   )2(
 .3إبراهيم اآلية ورة سو

هو : يقال شدِة،نقيض الر:      والِبغيةُ ىف الولَِد
 :ابن بغيٍة،  عن اللّيث، وأنشد

 غيٍة ِلِب ِرشدٍة من أُمه أو ِلِذى      
                ِجبنِل مسلٌ على النها فَحِلبغ3(فَي( 

إنك : يقال للمرأِة اجلَميلَةِ  : وحكى اللحياىنّ      
  اغَىبميلةٌ وال تصاىب بالعني، وذ    : جكر ىف  أى ال ت

 .ب و غ
 وز، وال ـأى ال يِصح، وال يج    : ىـ     وال ينبغ 

 هذهـو ب ـيحسن، وال يتسخر، وال يتسهل، وه     
 مل يسمع مـن العـرب إال      ،املعاىن غري متصرف  

 .مضاِرعه
      وأبو زكريا حيىي بن حممـد بـِن عبـِد اهللا       

دِه بغيـان   ىل ج إمنسوب  : النيسابورى) 4(البغياىن
، روى عنه احلاكم مات     السلَِمىموىل أىب خرقاء    

 .344سنة 
،  "الكثري من البطَـرِ   : البغى":       وقولُ املصنفِ 

  طَملَمن ا: كذا ىف النسخ، والصواب صِر كما هو ن
 .الصحاح

 ]ب ق  ى[
هو الـذى ال  : الباِقى، ىف أَسماء اِهللا تعاىل     ى  

                                                
 .لسان، والتاج ال )3(
  .1/228التبصري  )4(

 بغى بقى
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ير وجوِده ىف االستقباِل إىل آخٍر ينتهى       تقد ينتهى
 . عنه بأنه أَبِدى الوجوديعبرإليه، و
 .حاصلُ اخلَراِج وحنوه، عن الليث:      و

 . أى عاش؛الرجلُ زمانا طويالً )1(ى     وبقَ
 .رعيت عليه، ورِحمته :      وأبقَيت على فالن

فيها من ) 2(]ما[ الىت تبِقى األماِكن: ياتواملُبِق     
 :مناِفِع املاِء وال تشربه، قال ذو الرمة

 ريا ِبسدفٍَة فَلَما رأَى الراِئى الثُّ      
                 ِقياِت الوقَاِئعاملُب ِنطَاف تشن3(و( 

وجب عليـه   :ى عليه    وأبقَ ،     واستبقَى الرجلَ 
 .عفَا عنهقَتلٌ، ف
     تقَيبتىف معىن العفـو عـن     ) 4(]فالناً [واس   
 .زلَِله
 :قال النابغة. واسِتبقَاؤه مودته     
 ولَست ِبمستبٍق أَخا ال  تلُمه      

 )5( على شعٍث، أى الرجال املُهذَّب؟             

                                                
بنو احلارث يفتحون احلـرف     : " ىف املعجم الكبري   )1(

:   ، فيقولـون  )بِقى(الثاىن ىف مثـل هذا الفعل من املعتل        
 ."بقَى

 .زيادة من التاج، واملعجم الكبري )2(
 .، واللسان، واملعجم الكبري2/796ديوانه  )3(
 .زيادة من اللسان  )4(
 .واللسان، واملعجم الكبري ، 18ديوانه  )5(

 .البقَايا): ج(لطَّاعةُ، املُراقَبةُ وا:      والبِقيةُ
البِقيةَ؛ أى أَبقُـوا    :      ويقولون للعدو إذا غَلَب   

 : ومنه قول األعشى. وال تستأِْصلُونا) 6(علَينا
 )7(*مالبِقيةَ، واخلَطِّى تأخذُه: قالوا*

أى أكْثَر ِإبقاًء على     :وهو أبقَى الرجلَين ِفينا        
 .هقَوِم
أى أولـو      :)8(]و بِقيةٍ ولُأُ[ :ه تعاىل ـوقول     

 .طَاعة
، مات  )9(أندلسى  : كغِنى      وبِقى بن العاص،  

 .   ، ذكره األمري324سنة 
 .ة مبصر من حوف رمسيس:      وتلّ بقا

 .أحد شيوخ العراق) 10(وبقاء بن بطو      
 ]ىب ك [

،كـذا ىف   بكَيته وبكَيـت عليـه ِبمعنى          ى  

                                                
واملثبت من اللسان، واملعجـم      ،"أبقونا ":ىف األصل  )6(

 .الكبري 
، وشـطره   "واهلندى يحصدهم ":  وفيه 113ديوانه   )7(

 :الثاىن
 *وال بقيةَ إال النار فانكشفُوا *                 

 .جاللسان، والتا: وانظر
 .116هود،  اآلية سورة  )8(
 .1/201التبصري  )9(
 ".بطر"، وىف مطبوع التاج ]ب ط و[مضى ىف  )10(

 بقى بكى
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ـ   ـل ذا بكَيت كو. حاحصال   ابـه، نقله أصح
 .األفعال

 .أو بكَاه للتأَلُِّم،  وبكَى عليه للرقَِّة     
 .أو أصلُ بكَيته بكَيت ِمنه     
وىف . طلَب ِمنه البكاءَ  ] أ/305: [واستبكَى     

 .استبكَيته وأبكَيته ِبمعنى: الصحاح
   كُنت أَبكَـى منـه، قـال      : باكَيته فبكَيته      و
 :جرير
 الشمس طاِلعةٌ لَيست بكاِسفٍة     

              كلَيِكى عبت انرِل والقَماللَّي 1(جوم( 
ال يقْـِدر  : ورجلٌ عِيى بِكى، كغِنى فيهمـا          

 .د ىف الكاملربعلى الكالِم، قاله امل
لَقب ربيعة بِن عمرو بِن عامِر بن       :  وكَشداد    

:   ربيعة بِن عامِر بِن صعصعةَ أىب قبيلَـٍة،  منـهم          
البكَّاِئى راِوى املغازى عـِن  ) 2(]اهللا[ِزياد بن عبد   

 . إسحاقابِن
 احلَنفى الكوىفِّ؛ لكثرِة    اٍزجم     ولقب اهليثَِم بِن    

 .ديلَوخ) 3(يمِش هبكاِئه وعباِدته، روى عنه

                                                
 : والشطر األول فيه 304ديوانه  )1(

 *فالشمس كاسفة ليست بطالعة*
 .واللسان، والتاج، واألساس     

 .1/168والتبصري ، زيادة من التاج )2(
 ".هيثم": ىف مطبوع التاج )3(

، موىل القاسـِم     )4(     ولَقب يحىي بِن سليمان   
بِن الفَضِل اَألزِدى البصِرى، عن ابـِن عمـر،         ا

ضعيف   . 
      ولَقب أَىب بكْر محمِد بِن إبراهيم بِن على بِن 
    حسنويِه الزاهِد الوراق، من شـيوِخ احلـاكِم،        

 .   من البكَّائني من خشيِة اهللاكانَ  :قال
كان كثري    :       ولقب الشيِخ على نزيِل اخلليلِ    

، 670وله زاِويةٌ وأتباع، مـات سـنة         البكاِء،
 .   كثريا) 5(وكان املنصور قالوون يكِْرمه
جد حممِد بِن عبـِد     :      وباكُويه، بضم الكاف  

ازى الصوىفِّ، شيخ ألىب القاسِم     اهللا بِن أمحد الشري   
ِرىيالقُش. 

 ]ب ل ى[
الىت قد أَعيـت وصـارت     : البِلى، كغِنى      ى  

ِن األعراِبىِن ابة، علياِلكًا، كالبا هوِنض. 
، منها أمحد بن أىب سعيد  )6(ة ببلٍْخ   : وبال الم      

 .   البلَِوى، روى له املاليىن
موكس     فل : ىلٌّ أَسبينها وبني ذاِت    حاذةَ) 7(ت 

                                                
 ".سلمان": لتاجىف ا )4(
 ".يعظمه": ىف التاج )5(
  :    وفيـه 2151 رقم 1/586) ىبِل(معجم البلدان    )6(
 ".ناحية باألندلس من فَحص البلُّوط" 
:      وفيه 2152 رقم   1/586) بلَى  ( معجم البلدان  )7(
 " .تلّ قصري أسفل حاذة " 

 بلى بلى
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 .ِعرق، ورمبا يثَنى ىف الشعر، قاله نصر
 لَىجاِشع        :)1(     وأبو بِنى مةَ، من بلَبثَع بن عبيد

 .بِن داِرٍم، جد عمِرو بِن شاس الصحاىبا
     وكسةملٌ بنواحى اليمامة: يبعن نصر)2(ج، . 
     ،ِلىِديد اليـاءِ       وأُبشر الالَّم وتوكَس مبالض  : 

 :   ، قال األخطل)3(جبل عند أَجأ وسلْمى
 بلى ويبحثُه ينصب ىف بطِْن أُ      

                    أخاديد هِطٍح ِمنبن4(ىف كُلِّ م( 
 .للشدِة الناِزلَِة: جمع البِلية: والبالَيا     

وا فَعاِئل إىل   ـصرف: ال اجلوهرى ـوللناقَِة، ق      
 .فَعالَى، كما قيل ىف إداوة

 ،تلَّيوقد ب      لَيوأنش ـوأَب ـد اجلوه ـترى 
 :للطِِّرماح

 مناِزلُ ال ترى اَألنصاب فيها       
   )5(وال حفَر املُبلِّى لِلمنون                         

 .ةياهلا منازلُ أهِل اإلسالِم دونَ اجلأى أنه
أصلُها املَبالَة، فَعيلة مبعىن   :      والبليةُ ِللناقِة؛  قيلَ   

 .مفْعلة

                                                
 .1/103والتبصري ". أبو بلى مصغرا : " التاج وفيه )1(
 .2149 رقم 1/586) لَيةب(معجم البلدان  )2(
 .142 رقم 1/100) لىأب(معجم البلدان  )3(
 .واملرجع السابق،  والتاج، 102ديوانه  )4(
 .، واللسان،  والتاج 520ديوانه  )5(

صنع به صـنعا     :     وأباله اُهللا ِببِليٍة إبالًء حسنا    
 :   مجيالً، وأباله معروفًا، قال زهري

      ساِن ما فَعى اُهللا باإلحزج ال ِبكُم 
 )6(ى يبلُو وأبالهما خري البالِء الَِّذ                

لُو به ِعبادبنيِع الذى يالص ريما خ عنه أى ص. 
 .متحنها: وأَبالَه     

إذا : يقال أبلَـى فـالنٌ    : ابن األعراىب       وقال
مبـاالةً،   اجتهد ىف ِصفَِة حرٍب أو كَرٍم، كبالَى        

 :وأنشد
 *اىل ــا تبـى أَراك قَاِئمــماِل *
 )7( * هزاِل؟ـوأَنت قَد قُمت من ال *

أَكَلْنا وشِربنا وفعلْنـا،   : قال سِمعه وهو يقولُ       
      ،وهو ىف ذلك كـاِذب املكاِرم ددعوقـال ىف    ي

االً تنظُر أيهم أحسن ب   : معنى تباِلى : موضع آخر 
 .وأنت هالك

فَاخر، وناقَض، وبه   : ويقالُ بالَى مباالةً  : قالَ     
متاه. 

نقله الـدماِميِنى ىف     ما اكْترثَ، :      وما بالَى به  
 .حواِشى الْمغِنى

 :قالَ ابن أحمر      وتبالَّه مثل بالّه،
 لَِبست أَِبى حىت تبلَّيت عمره       

                                                
واللسان، والتاج  ،"رأى اهللا ":،وفيه42شرح ديوانه    )6(
. 
 .اللسان، والتاج  )7(

 بلى
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 )1( خاِلياتوبلَّيت أَعماِمى وبلَّي                   
أو عامرتـه    دةَ الىت عاشها أىب،   ـِعشت املُ : يريد

 .طولَ حياتى
 .أبالَه :عليه السفَر) 2(وبالَّ     
 .قَبيلَةٌ ِمن العرِب: وتبلَّى، كَترضى     

 .، نقلَه الزخمشرى)3(شممته:      وبلَوت الشىَء
 .أى أُريد وجهه:      وابتِلى به وجه اِهللا

 "امتحنته واختبرتـه  : ابتلَيته":وقولُ املصنفِ      
وبه فسـر    واخترته؛: والصواب كذا ىف النسخ،  

ِمشلَّم من         را سذَيفة ملَّا قدموه لِإلمامة فلمقولَ ح 
أو لَتصـلُّن    بـتلُن لَهـا إمامـا،     لَت": صالتِه قال 

 ]   ب/ 305.[تارنَّختلَ، أى )4("وحدانا
 ] و- ب ن ى[

 .   اِجلسم والنطْع: الِبناُء، كِكتاب     ى و 
 .الِبناُء،  أُقيم مقَام املَصدِر:      واملُبتنى

شاَء عنه  نحيت الر :      وبنيت عن جاِل الرِكيةِ   
 .)5(لئال يقَع التراب علَى احلافر

 .كبنى ا:      وابتنى بأَهِلِه
                                                

:   مبعـىن " حىت تملَّيت عمـره   : "ه، وفي 168ديوانه   )1(
 .واللسان، والتاج  .أمهله وطول له

 .باأللف املقصورة" وبلّى: "ىف مطبوع التاج )2(
 ".أنه من ااز": األساس،  وفيه )3(
 .157، 1/156النهاية  )4(
 .أى الذى حيفر؛ اسم فاعل من حفَر )5(

اهنته :      وابعطَناص. 
اَألعوِر  )6(]يزيد بن[ قال ، سِمن:السنام     وتبنى 

 :   الشنى
 )7(*ِمالً أَعرف قَد تبنىجمست*

     اهنِته: وأَبجولَه على زخأَد. 
  .)9(وهو وادى السر، بالْيمن)8( وواِدى اَألبناء     
احلاِئطُ، نقله اجلـوهرى،    :  بالضم ،والبنيانُ     

 .، كشعري وشعرية)10(وقد يكون مجع بنيانة
 .مدبر البنيان وصاِنعه:      وكشداد

ه  ب وأَشهاٍد؛ كشاِهٍد ،أَبناٍء على الباِنى وجيمع     

                                                
 .تكملة من اللسان، واملعجم الكبري )6(
 :له ىف املعجم الكبري قب )7(

 *الْمبنىقَربت ِمثْلَ العلَم * 
         ،)ب ن ى  (، ) ع ر ف (،  )  م لح (واللســان و 

     ،)ب ن ى  (،  )ش ن ن  (،  )س ن ن  (،  )ع و ر  ( 
 .والتاج 

 :وفيـه  12335 رقـم    5/395معجم البلدان    )8(
 ."باليمن جماور للحقل: وادى بنا"
 12344 رقـم    5/397دان  الذى ىف معجم البل    )9(
من قرى مشرق جهران باليمن     : واِدى الشزب، بالزاى  "

 ".من أعمال صنعاء 
:   هكذا باألصل، وقد وضحها صاحب التاج بقوله       )10(
وقد يكون البنيانُ مجع بنيانـة كشـعري        : قال الراغب "

".   وهذا النحو من اجلمع يصح تذكريه وتأنيثـه        وشعرية،
 .147املفردات : وانظر

  و-بىن   و-بىن 
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: واألجناُء) 1("أجناؤها أبناؤها":فَسر أبو عبيد املثلَ   
 .)2(مجع جاٍن

هذا من أبنـاوات  :      وحكَى الفراُء عن العربِ 
 .الشعِب، وهم حى من كلب 

ابناِوى ،فإمنا هو : وأما قولُهم:      وىف الصحاح
ه جِعل اسما للحى أو منسوب إىل أَبناِء سعد؛ ألن

 .ِللْقَبيلِة
:   أُبيناء، وإن شـئت   : وقالوا ىف تصغري األبناء        

 :   أُبينونَ على غري مكربة، قال السفّاح بن بكَير
 من يك الَساَء فقد ساَءِنى      

 )3(ك ِإلَى غَيِر راع ترك أُبينِي                      

   ولالبن والِبنت أمساٌء كثريةٌ تضاف إليهـا،          
ما يعرف  : وعدد األزهرى منها أشياَء كثريةً فقال     

األعراىب ن، قال ابنباالب: 
 .   آدم عليه السالم:       ابن الطِني
 . العضد:      وابن ِمالٍط
 . )4(ضغالكَِتف أو الن:      وابن مخدٍش

                                                
 .1/167ع األمثال جمم )1(
، واملثبت من جممـع     )جاىن(ىف األصل خبط املؤلف     ) 2(

 .1/167األمثال 
                          .   اللسان،  والتاج )3(
رأس الكَِتف،  ويقالُ إنه     : وابن مخدشٍ : "ىف التاج  )4(

أيض ضغاالن." 

 ة     وابنامعة الطريق،    :  النجحاق، ومالس عظم
الْفَاِره ساِقى يكونُ على رأِْس الِبئِْروالفَروالس ،.  

هو ابن بجدِتها، وابن    :      ويقال للرجل العاِلم  
       وِرها، وابـنسرس وِرها، وابنامت ثُِطها، وابنعب

ِتها، وابنِدينم لَِتهاثَراها، وابنمو5( ز(. 
 .، وابن نفَيلَةةَابن زوملَ:       ويقالُ البِن اَألمِة

ن أمحـر ىف  ـه ابركَالبابوس، ذَ :       وابن الناقَةِ 
 .شعره

 .ابن مخاٍض:      وابن اخلَلَّة
 .السرعوب:      وابن ِعرٍس

 .السرو :      وابن اجلَرادِة
:   بن اللَّيل، وابن الطَِّريق،  وابـن غَبـراءَ             وا
اللِّص. 
 :وقيلَ ىف قوِل طَرفَةَ     

 )6(*رأَيت بِنى غَبراَء ال ينِكرونِنى*
هم الصعاِليك ال مالَ لَهم، أراد أنه مشهور عند         

 أو املراد م الرفْقَةُ يتناهدون ىف      الفقراء واَألغْنياِء، 
 .السفَِر

ةَأَِ      وابنِس: الهمالش 1(ِضح(. 

                                                
 ."أى العاِلم ا: "زاد ىف التاج )5(
 :   ، وعجزه49يوانه د )6(

 *وال أهلُ هذَاك الطِّراِف املُمدِد*
 .والتاج واللسان،
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 .اِهلاللُ: وابن املُزنِة     
 .اللَّيلُ:      وابن الكَرواِن
 .النهار:      وابن احلُبارى

 .طائر  :)2(     وابن تمرةَ 
 .الغِدير:      وابن األرِض

غُوثُ، واخلَ :  طَاِمرٍ      وابنراس،   يِسالبمن الن س
ىوابِن ب ،ىانَ، وابِن هيانَ، وابِن بيكابِن ه. 

 .الدِنىء: )3(      وابن النخلِة
ِة     وابننحطُ:  البوالس. 

 .فْصح والْ،الشيع:      وابن اَألسِد
 .احوالرب احلَودلُ،:      وابن الِقرِد
 .أولُ يوٍم من الشهِر :      وابن البراِء

     لُ:  املاِزِنوابنمالن         . 
 .البج:      وابن الغراِب

 .احلَيةُ :)4(ىل     وابن الفَوا
 .فَرخ احلَماِم:      وابن القَاِويِة

 .   القُرنبى:      وابن الفَاِسياِء
 .السالَ:      وابن احلَراِم

                                                                   
ضوُء الشمس وهو   : وابن ِإالَهةَ وأَالَهةَ  : "ىف اللسان  )1(

حالض." 
 " .ابن التمرة: "ىف اللسان )2(
 " .بالطويلة " قيدها ىف اللسان  )3(
 ".اجلانُّ يعىن احلية ": بالفاء"وابن الفواىل:"ىف اللسان )4(

 .الِقطْف:   وابن الكَرِم   
 .غُصن الريحاِن :     وابن املَسرِة

 .   السيد:      وابن جال
 .الْغراب:      وابن دأْيةَ
ربأَو أَةُ :     وابنالكَم. 
 .احلَيةُ:      وابن ِقترةَ

 .الصبح: وابن ذُكَاء     
ى     وابننتا:  فَربنب ِن ِغية،  كابىتنر. 

 .الرجلُ احلَِذر:      وابن أَحذَاٍر
 .الرجلُ الكَِثري الْكَالَِم:      وابن أَقْواٍل
 .اِحلرباُء:      وابن الفَالَِة
 .احلَجر:      وابن الطَّوِد
 . اللّيلةُ الىت الَ يرى فيها اهلاللُ:      وابن جِمٍري

 .سبع:   وابن آوى   
 .من أوالِد اِإلِبِل:  وابن لَبوٍن،     وابن مخاٍض

ابن أَدمي، فإذا كان أكرب فهو      :      ويقال للسقاءِ 
 .ابن أَِدمييِن، وابن ثالثِة آِدمٍة

 .)5(جبالِن ِببطِْن نخلَةَ: روابنا ِطِم:      قلت
 .)6( قول الراعىقُلَّتان ىف:      وابنا عواٍر

                                                
 .144 رقم 1/101) ابنا طمر(معجم البلدان  )5(
 :   ىف قوله )6(

           تبجتٍد إذا احِهن ِمن ذَكَّرلْ ما تب      
                               لَعها بونى دسأَمواٍر وع ىنباب  

  و-بىن   و- بىن
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م وابن     1(ع :ىد(. 
 . )2( راىنّمد، عن الع:      وابن ماما

ويقال فيما يعرف ببنات:      مث قال األزهرى: 
 .بنات أَحمر: بنات الدِم     

 .صروف الدهِر:      وبنات املُسنِد
 ىِم     وبناتع :رعالب. 

 .)3(ا صغر ِمنهام:      وبنات اللَِّنب
 .احلُلْكَةُ:      وبنات النقَا

تأتى  ]أ/306[سحائب :     وبنات مخٍر أو بخٍر
 .)4(]منتصبات[قُبلَ الصيِف 

 .الكَِذب:      وبنات غَيٍر
     وبنات اِهى، : ِبئْسوٍق كبناِت الدوبناِت  ،طَب 

كدٍح، وبناِت أَورب. 
ِل     وابةُ اجلَبى: ندالص. 

قنأَع ل:      وبناتاخلَي ساُء، وِجيادالن. 
 .اخلَيلُ:      وبنات صهاٍل
 .الِبغالُ:      وبنات شحاٍج

                                                                   
 .159ديوانه 

:   148 رقم 1/101) ى مد ابن(معجم البلدان   ىف   )1(
 ".اسم واٍد"
 .147رقم  )ابن ماما( السابق رجعامل )2(
 ".من اِملعى: "يعىن )3(
 .تكملة من اللسان )4(

ِرىداَألخ وبنات      :ناُألت. 
 .)5(من الكواكب:      وبنات نعٍش
 .األار الصغار:      وبنات اَْألرِض
 :أنشد ثَعلب. الْمنى، واهلُموم:      وبنات اللَّيِل

       اتنظَلُّ بكَّفًا لَّالتع ِلىوِل حي 
   )6(عكُوف البواِكى بينهن قَِتيلُ                    

 .كبناِت الصدِر
 .الِفراش : النساُء، واِملثَالُ:      وبنات اِملثَاِل

 .بنات امللُوِك:  وبنات طَاِرٍق    
والد ِش:      وبناتحالو مريح. 

 .الشماِريخ:      وبنات عرجوٍن
 .رالفُطْ:      وبنات عرهوٍن

، )7(واِحلجاز  ع بني اليمامةِ  :وبنات جبل :     قلت
 .عن نصر

 ضِ   :      وقال اجلوهرىاَْألر نِض واباَْألر تِبن: 
: وذُِكر ِلرؤبةَ رجلٌ فقال   : قال. ضرب ِمن البقْلِ  

كان إحدى بناِت مساجِد اهللا، كأنه جعلَه حصاةً        
 .من حصى املَسِجد

:   العرب تقـولُ  :      وىف احملكم عن ابن األعراىب    
 .الرفْق بنى اِحللِْم؛ أى ِمثْلُه

                                                
 ".بالشمالية"قيدها ىف اللسان والتاج  )5(
 .اللسان، والتاج، ومل أقف عليه مبجالس ثعلب )6(
التاج، وقـد خال منها معجم البلدان، ومعجم مـا         )7(
 .ستعجما

  و-بىن   و-بىن 
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ه فُسر قولُ أميةَ    ـطَواِئفُه، وب :      وبنات القَلْبِ 
اهلُذَِلى: 
       اِئنهاِت القَلِْب وهى ربن تبفس 

 )1( ِخبباِئها كالطَّيِر ىف اَألقْفَاِص                    
الُ ِلكُلِّ ما يحصلُ ِمـن      ـويق: قال الراغب      
أو من تربيته، أو كثْرة ِخدمِته له،        شىء،) 2(ِجهته

 ابـن حـرٍب،      فالنٌ: حنو و ابنه، ه: وقياِمه بأمره 
 وكذلك ابن اللَّيِل، وابـن     وابن السِبيِل للمساِفِر،  

 .   الِعلِْم
إذا كـان   : هو ابن بطِْنه وابن فَرجه    : ويقال     

 .   همه مصروفًا إليهما
     ِمه وابنوفَكَّر ىف غَـِده     :  يتانتـهى . إذا مل ي. 

 :   وأنشد ابن األعراىب
*دعلى يا سمع يا ابن دع3(*يا س( 

  .ىأراد من يعملُ عمِلى أو ِمثْلَ عمِل
 ]ب و و[

من تميم، منهم خليفَةُ بن     ) 4(أبو بطْنٍ :  بو      و
 بِن بو، من ِرجاِهلم ىف اإلسالِم، شـِهد         قَيِسعبِد  

                                                
ـ 2/491شرح أشعار اهلذليني   )1( ، "حبباهلـا "ه ـ وفي

 .واللسان، والتاج
 ".جهة شىء"، وفيها 148، 147املفردات  )2(
 .اللسان، والتاج  )3(
 ".اسم قبيلة من متيم: "وفيه عجم الكبري،امل )4(

 :   القاِدِسيةَ، وهو القائلُ
*ـ أَنوب نراِقىا ابِعى ِمخم و  * 
 )5(*اِق ـَ أَضِرب كُلَّ قَدٍم وس*

 .ع، عن ابن دريد: مشددا مقصورا      وبوى،
     زوى وجوقّارم:ب6( ع(. 

اسم للقريتني على طَريِق البصرِة إىل      :      وأَبوى
 تسوبكّةَ املَنممٍ  ِنيِديس؛  قالَ املُثَقِّ     إىل طَسوج ب 

ِدىبالع: 
 فَِإنك لَو رأَيت ِرجالَ أَبوى       

        )7(غَداةَ تسربلُوا حلَق الْحِديِد                     
ع، أو جبلٌ بالشام، قـال       : حمركة ،وأبوى     
 :الذّبياىنّ
 كةَ الثَّاِوى على أَبوى بعد ابِن عاِت      

 )8( الَ عم وال خاِلأَضحى ِببلْدِة                   
                                                

 :   املرجع السابق، والتاج وفيه زاد )5(
 * إسحاق و أب املوتهِركَ ذإ* 

 . سعد بن أَىب وقاص     يعىن
 .أى معروف" عقار م"هكذا باألصل، ولعلها  )6(

ـ أَ (ومعجم البلدان    والتاج، ،269ديوانه   )7( بىو (      

  .153 رقم 1/102

، والتـاج، ومعجـم   100ديوان النابغة الـذبياىن    )8(

، واملعجم  154 رقم   103،    1/102) أَبوى(البلدان  

 . يرثى أخاه أنهوفيها، )أ ب و  (    الكبري

 بوو بوو
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شـهد  : كسمى) 1(ِفىوبوى بن ملكان الصدِ        
فَتح ِمصر، وهو من ولِد سيِف بـِن بـوى بـن         

يونس ِدف، ذكره ابناألجذوم بن الص. 
بـن   ا      وأبو احلُسني أمحد بن عثمان بن جعفر      

 .ه الدارقُطىنالبوياِنى املقرئ، مسع من) 2(بويان
وأبو مسلم جعفر بن باى اِجليلى الفقيه، مسع             

 ذكـر املصـنف   ذكره األمـري،   من ابن املقرئ،  
 .)3(ولده

و     وبن بِن زيـد األصـبهاىنّ،      : ةُيياحلُس لقب 
 ، وحفيـده  )4(املقرئن  ـالباحلسني شيخ   وولده  

 .احلسن بن احلسني، روى عن أبيه
ن البو وأَنكَد ِمـن     ـخدع م أَ:"      ومن أمثاهلم 

5(" اللَّو(. 

                                                
 .1/112التبصري )1(

 .1/223املرجع السابق  )2(

 .1/54 املرجع السابق )3(
 .1/111املرجع السابق  )4(
أخدع "  برواية 1373رقم  1/260جممع األمثال    )5(

     وهو ىف الدرة الفاخرة ىف األمثـال السـائرة     ". من ضب 
أخدع مـن   "مقتصرا على جزئه األول برواية      1/193

هو أخدع مـن    :"وىف املعجم الكبري برواية    أيضا،" ضب
  وأنكد من اللَّو ور اللو بالباطـل  "البوالتـاج، وىف   .وفس

 .وهو خطأ" اللَّهو: "األصل

 ]ب هـ و[
 .املَنظَر احلَسن الراِئع املاَِلئُ ِللْعين: البهاُء     و 

 .     ولقب زهيٍر الشاعر 
،ِهىوالب      ِنىكَغ:       نـيـُأل العمهاِء مبا يذو الب 

 .روعه وحسنه
 أحمد بِن عبد الرحيم بـِن       ولقب أىب بكر       

 ،األسدى لبهاِئه، أمحد       الغىن بـن روى عنه عبد
 .سعيد
 . رمسيسحوِفة مبصر من :      و

كعٍم، من قـوم أبِهيـاء، وهـى                 ورجلٌ بٍه، 
 .)6(كعمية ،اء
بالضم، وهو نادر، ولـه     ،  امرأة بهيا :    وقالوا  

 احلَناِتِم،  ِفاِبى عن حني  أخوات، حكاها ابن األعر   
الرمكَـاُء بهيـا،    : ، فقال )7(وكان من آبِل الناس   

والصـهباُء  رى،  واخلَوارةُ غُـز   واحلَمراُء صبرى، 
 .سرعى

 ا :      قال األزهرىيهب لُهةَ،   : قَواِئعةَ الرِهيأراد الب
 .   وهى تأِْنيثُ اَْألبهى

  إن هذا لَبهياى؛ أَى ِمما أَتبـاهى      : لون     ويقو
] ب/306[ِبه، حكاه ابن السـكِّيت عـن أىب         

                                                
 .أى ية  )6(
ـ " : فسرها صاحب اللسان بقوله    )7( ِة أى أعلمهم بِرعي

 ." اإلبل وبأحواهلا 

 و و
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 . عمرو
 .)1( رة مبص: وسفْط البهو     

بةُ اجلَنوهِن     وناقَةٌ بلٌ: يدنهما؛ قال جتواِسع   : 
 .)2(*على ضلُوٍع بهوِة الناِفِج*

جد أىب احلسن حممد بن عمر      : حبالفت،  وبهية    
، املَحـاِملى بن حميد البزاز البغدادى، روى عن       ا

 .البرقَاِنىوعنه 
أم البهاِء بِهية بنت أىب الفتح بـن        :      وكَغِنية

،مسعت من الِكنِدى، ضبطها الشريف عز    )3(بدران
 . الدين ىف وفياته

ِلمبه،  كع ِهىأَ:      وبِنس. 
أِنس وأحب قُربه،    : ى به ابته:      وقال أبو سعيد  

 :   قالَ اَألعشى
 وِفى الْحى من يهوى هوانا ويبتِهى       

        )4( وآخر قد أَبدى الكآبةَ مغضبا                  
  ،"روى عن عروةَ  ) 5(البيِهى": وقول املصنف      

                                                
 حــ   2القاموس اجلغـراىف للـبالد املصـرية ق        )1(
1/176. 
 .اللسان، والتاج  )2(
 .1/109التبصري  )3(
 :، والرواية فيه11ديوانه  )4(
 وىف احلى من يهوى لقانا ويشتهى                  

                       ن أبدى العداوة مغضبوآخر م  

 ىف النسخ، وهو حتريف وغلط؛ أما التحريف        كذا
ا الغلطُ فإنه روى عن    ـفصوابه البِهى، كَِغىن، وأم   

،رمع          ،ِهـىىي بن البحي وةَ، وعنه ابنهرن عال ع
 .ذكره ابن ِحبان

 ]ب ى ى[
 .ة مبصر: )6( ىب العرِب      ى

أى : راىبأصلَحك، وقال ابن األع:      وبياك اُهللا
 .قَصدك واعتمدك باملُلِْك والتِحيِة

ة مبصر من حـوِف     : بالكسر مقصورة  ،     وِبيا
 .)7(تعرف ِبِبيا احلمراء رمسيس،

، "حممد بن عبِد اجلَباِر بن بيا":      وقولُ املصنف 
كما  غلطٌ، صوابه بيائني تحِتيتين الثانيةُ مشددة،     

 .)8(افظضبطه احل
 ، يحتمل "  فَِقيه محدثٌ: ابن باىٍ  " :هـ     وقول

  فَرعج أنه أراد بِن    بن فَرعج نب ه باىلَدباٍى، أو و 
 .          املذكور ىف ب و ى) 9(باٍى

ô ô ô 
 فصل التاء مع الواو والياء

                                                                   
 ".البهى: "ىف القاموس )5(
 .2/215ج 2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق )6(
   ،"إبيـا احلمـرا   : "وفيه. 259  اجلغراىف القاموس )7(

 .جواملثبت من األصل والتا
  .1/221التبصري  )8(
  .1/54املرجع السابق  )9(

 بـىي
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 ]ت ب و [
لونَ ينــز قَبيلةٌ من العرِب، :  بالضم،  تبو      و

 .   نواِحى فَزان
 ]ت و ت[

مبصـر مـن    ) 1(]ة [: بالفتح مقصور  ،تتا      و
 .، والعامة تقول ِتيتا، بالكَسر )2(املنوفية

كذا  ،"ذُؤابتاها :القَلَنسوِة اتتو":املصنف      وقول
، )3( زنمتاها: تتوا الفُسيلَة : سِخ، والصواب النىف  

األزهرى كما هو نص .   
 ]ت ث و[

ِلسويق  ،كَظَبى ، لُغةٌ ىف التثْى:كحصا ، التثَا     و
، واقتصر  )5(عن اللحياىن، كذا ىف اللسان    ،  )4(قِْلاملُ

 .عليه
 ]ت ر ى[

ىف بِقيِة حيِض املرأَة،  يأتى      : التِريةُ، كغِنية      ى  
 .؛ ألنَّ التاَء زائدةٌ"رأى"ِذكْرها ىف 

 ]ش و ت[
وقال   تشا يتشو، أمهلَه صاحب القاموِس،        و  

                                                
 .زيادة من التاج  )1(
 .2/216جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق  )2(
 .والتاج اللسان، )3(
 .القاموس احمليط )4(
 .مل يرد ىف اللسان)5(

 6(]األعراىب[ابن( :رجز أىاحلمار . 
      هرىـو،     : له كأنه قالَ :  قالَ األزشت ـوشت

ىف اهلمزة أيض ا وقد ذُِكر. 
 ]ت ط و[

كذا ذكَـره    إذا ظَلَم وجار،  : تطَا، كَدعا       و  
ه اقْتصر على   ـإال أن  ىف التكملة،    ه، ومثلُ املُصنف

       ابِن األعراىب فنص ،ريفحقوله ظَلَم،وهو غَلَطٌ وت
 .إذا أَظْلَم  تطَا اللَّيلُ؛: ىف نوادره

 .نوِديةمن السم) 7(ة مبصر: وتطَاى     
 ]ع ى ت[

 .   قَذَف: كسعى سعيا تعى تعيا،ى      
 .القَاِذف: والتاِعى     

ى ىف احلفظ     والتع :نكل ذلك عن ابن . احلَس
 .األعراىب
ِك     وحعاُء:  عن الفراءىل: اَألتاللَّي ساعات. 

ِمروقال ش      :عاهتتعاًء لَطيفًا: اسد اهعد. 
 ]غ و ت[

 .هلَك: تغا اِإلنسانُ يتغو     و 
 

 ]ى ق ت[
لقـاموس  تقَى اَهللا تقْيا، أمهله صـاحب ا           ى  

وقال ابن بـرى ىف هـذا        ،"ى و ق "وأورده ىف   
                                                

 .زيادة من التاج )6(
 .2/7حـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق )7(

 تغو تبو تعى
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 .أى خافَه، والتاُء مبدلَةٌ واوا :الترتيب
 ]  ى-ت ل و [

 .تِبعه:  مصدر تالَه يتلُوه: بالفتح، التلْوو ى     
طَردتها؛ َألن الطَّـاِرد يتبـع      : لَ     وتلَوت اإلبِ 

 .)1(ألساساملَطْرود، كما ىف ا
لُو فالنتِك: ا     وهو يحلَه،يهأَى يِفع عبتوي . 

] ا/307[ واتبعوا ما تتلُـو   [ :ه تعاىل ـوقول     
طاء) 2(]الشياطنيعلى ما : قالَ عحثُتد   .  

 .ما تتكلَّم به: وقيل     
 ؛ويقُولُ عليـه  ،  الٍنفُالنٌ يتلُو علَى فُ   :      ويقال

 .يكِْذب عليهأى 
 .]ما تتلَّى الشياطني[:      وقَرأَ بعضهم

 .   سبقْته، نقله اجلوهرى:      وأَتلَيته
أى تقَدمته  ؛  ما ِزلْت أَتلُوه حتى أَتلَيته     :ويقال     

 .وصار خلِْفى
) 3(أى يقْتِضيها :  بِقيةَ حاجِته  يتِلىهو  :      ويقال

تهاويدهع   . 

                                                
 :   الرمة األساس، واستشهد على ذلك ببيت ذى  )1(

   يتلو حنائص أشباها محملَجةً               
                       بالسراويل ىف أحشائها قَب رحص 

 : والشطر الثاىن فيه1/51ديوانه 
  *ا خطَبورق السرابيل ىف أَلوا*

 .102سورة البقرة،  اآلية  )2(
 " .يقضيها:"ىف مطبوع التاج  )3(

، )5("الَ دريت وال تلَيت :")4(وىف حديِث القرب       
ال ـوق ،ِةفَقُِلبت للمزاوج " ال تلَوت  : "قيل أصله 
أى ال يكونُ ِإلِبِلِه     ؛"وال أَتلَيت "و  ـإمنا ه : يونس

ها، أشار له اجلوهرىلُونتي أوالد. 
علْت من أَلَوت، وقد ال أَتلَيت، على افْت:      وقيل

 .عه ِضو ىف مرِكذُ
 ابـن  عـن  الضـمانُ، : كسحاب ،والتالُء     

 . ألنبارىا
 .، عن الزخمشرى)6(واحلَوالَةُ     

 .أُحيل علَيه:      وأُتِلى فالنٌ على فُالٍن
 . ِذمته كَأَتلَىىأعطَ:      وتلَى

الَهتتواس      : ،هظَرتعن ابن األعراىبان . 
 أنشـد  ،)7(طَلَب منـهم اجلَـواز    :      واستتلَى

 :الباهلى
  اَألصم رميت فيها  خضراذإ      

                                                
  ."وىف حديث عذاب القِرب: "ىف مطبوع التاج )4(
 .، واللسان، والتاج 1/152الفائق  )5(
 :األساس، واستشهد بقول زهري )6(

        م  ِجوار شاهد عدلٌ عليكُ     
 وِسيان الكفالَةُ والتالَُء                               

 .99شرح ديوانه 
 ."سهم اجلواز: "ىف املعجم الكبري )7(

  ى-تلو   ى-تلو 
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                    ٍل على اَألدتتسمب   ياِغىِنن1( ب( 
 .يةُ من الشىءِقالب:      والتالَ، مقصور

 .)2(ة يوِفنة مبصر من املَ:      وبال الم
 .)3(يِدِعأُخرى ا بالص:      وتالَّ،  بالتشديد

 .، عن ياقوت)4(ة ِبِذمار باليمن:      واألََتالُء
     راســلَه، وهــو رِســيلُه: وتــااله متــاالَةً     

 .ومتالِيه
      ذىـو ال ـاىل؛ وه ـاملُت: ادىـويقال للح      

أنشـد اجلـوهرى    يراِسلُ املغنى بصوٍت رفيع،       
 :لألخطل

  )5(هع صهيِلج كَأَنَّ رصلْت اجلَِبِني      
                     رجزتاىلالْم6(حاِوِل أو ِغناُء م( 

                                                
مل يرد ىف ديوان ابن أمحر الباهلى، وال ىف شعر حممد          ) 1(

 واملعجـم   ، والتـاج  ، وهو ىف اللسان   ،بن حازم الباهلى  ا

 ".باِغ: "وىف اللسان والكبري. الكبري

جــ   2ق ملصـرية القاموس اجلغـراىف للـبالد ا      )2(

2/173. 

 .3/199 حـ 2املرجع السابق ق  )3(

 .181 رقم 1/111) األتالء(معجم البلدان  )4(

، واملثبت من اللسان، والتـاج،       "حنينه: "ىف األصل  )5(
 .واملعجم الكبري

مل أجده ىف ديوانه، وهو ىف اللسان، والتاج،  وجممل          )6(
 .1/351اللغة، وجزء من عجزه ىف املقاييس 

 .أى عِقبه: ِنيةوقع كذا تِليةَ كذا، كغ: ويقال     
ذا تالَهـا أوالدهـا،     إ،  اُألمهـات : ِلىتاامل     و

 .ومتِلية، )7(متلى: الواحدة
 سوقد ي     الَءُ تقال الراعى  .  ىف الوحش  عار اإلت

 :- سيبويه هأنشد -
 منِزلٌ ) 8(قيٍل فالنميرةحلَها ِب      

 )9(   ترى الوحش عوذاٍت به ومتاِليا             

      املَتاِلى: وقال الباهلى :      ـِتجاإلِبلُ الىت قـد ن
 .مل ينتجاضه وبععضهاب

  ِجىن ةُ: وقيل:      وقال ابنِليالىت أَثقَلَـت؛   : املُت
فانقلَب رأس جِنيِنها إىل ناحيِة الذَّنِب واحلَياء، قال 

 .قاقِت االشقوهذا ال يواِف: هابن سيد
جةً     وتلَّى الرِليتالِة: لُ تللص بصانت. 

 .ىلا، كالتو)10(هارآِخ:      وتاِليات النجوِم
  . ماالً كثرياً، عن ابِن األعراىبجمع:      وتتلَّى

 .ترك منه بِقيةً: وحقَّه عنده      
 .بِقى: ِضى، تالًى له من حقِّه، كَرتِل     و
قْومه     وت ِق: ال فالنٌ بعدبر وأَختى. 

 

 ]ت م  ى[
                                                

 " .مثل: "ىف مطبوع التاج )7(
ن الـديوان،    ـواملثبت م ". فالنمريات: "ىف األصل  )8(

 .واللسان، والتاج، واملعجم الكبري
 .، واللسان، والتاج281ديوانه  )9(
 ."أواخرها: "ىف مطبوع التاج )10(

 متى  ى-تلو 
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 لَه صاحب القـاموِس،   تمى، كسمى، أمه  ى       
 .مبصر من الشرقية) 1(ة : وهى
 .)2(اجليزية وأخرى ا من     

 ]ت ن و[
 .داماَألقْ: بالكسر ،تناُءإل او     
 .)3(األقْرانُ: وبالفتح     

 ]ت هـ و[
عـِن   .ةُيدالصحارى البعِ : بالفتح،   اَألتهاءُ      و

راِبىابِن اَألع. 
 .ذا حمق إ ا،هووتها ت :     قال

 .مبصر) 4(ة :  بالضم مقْصور،وتها     
 ،يِللَّالن  ـى ِتهواٌء مِ  ـمض": وقولُ املصنفِ      

ـ      "طاِئفَةٌ منه : بالكَسِر  حت، ذكر فيه أبو حيان الفَ
] و ى  هـ[ والتاُء زائدةٌ وموِضعه  :  والكَسر، قال 

 . كذلكهوهناك ذكَره ابن سيد
 ]ت و و[

ـ َ معه   يستوا؛ أى فَردا لَ    جاء: أَتوى     و   أح ،د

                                                
  1/187جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق       )1(

 ".متى األمديد"وهى اآلن مبحافظة الدقهلية، وتسمى 
 .1/197القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق  )2(
 بـالفتح،  األتنـاء، : ىف اللسان وىف املعجم الكـبري   )3(

 .للمعنيني كليهما
  .1/198القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق  )4(

فإذا جاَء معه آخى:  قالواروأَز. 
:   ةً قلـت   الرباِط مر   بإدارةِ دا     وإذا عقَدت عقْ  

قَده تعوواِحٍدِبت . 
 ]ت و ى[

، ه وضياع اِلالك امل ـه: التواء، كسحاب      ى  
 . ونقلَه احلافظُ ىف الفتِححكاه ابن فارس،

 .     وأَتوى فالنٌ مالَه؛ إذا ذَهب به
، كَسعى، حكاه الفارسى عـن      لُا     وتوى امل 

وأَرى ذَِلك علَى ما حكاه     : ، قال ابن سيده   يئطَ
 .ىضبقَى ور: سيبويه من قوهلم

أى إذا منعت املـالَ     : الشح متواةٌ :      ويقولونَ
 .ن حقِّه أذهبه اُهللا ىف غَِري حقِِّهِم

 .   ِمى به ىف التواِءري متِوى، كَمر     وبِع
 .   اويته تيت] ب/307[ وقد     
 .يٍةو، وا ثَالثَةُ أَتتواةٌملٌ ِإِبو     
 .، نقله الصاغاىنّىاجلواِر: والتوى، كهدى     
       ل حممدبـِن       وأبو الفَض ن بِن أمحدياحلُس بن 

 والت عفرجذكر       )5(ىي  ،رىيعن أىب القاِسم القُش ،
 .   املصنف أَخويه

                                                
، وىف  1/185وىف التبصري    هكذا ىف مطبوع التاج،    )5(

 ".التويىت: "األصل
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        مدعبد الكرِمي بِن أَح بـن دعوأبو املَِنيِع أس     
ىيوى   ،)1(التذاىنعنرواحلاِفِظ أىب العالء اهلَم    . 
          والت فَرعج بن ِح سعدىوأبو الفتأَخِ ا) 2(ي ىبن 

روى عن  : ماِم أىب عبِد اللِّه التويى، قال ِشريويه      إلا
 . ِن فنجويهأىب عبِد اهللا ب

         ووعلى بن عبد اهللا الت3(ىي (   ـافعىالش الفقيه
 . كان حيفظُ املهذّب، روى عن أىب الوقِْت

ô ô ô 
 فصل الثاء مع الواو والياء

 ]ىـ و  أ ث[
األمـر العظيم يقَع بين    :  الثَّأَى، كالثَّرى  وى     
 . القوِم
قله اجلوهرى، وهو ىف    نه،  خرم: اَألِدميوأَثْأَى       

 . )4(كتاِب أىب زيد
جمع كالْكُبِة علـى   ِخرقَةٌ ت : بالضم والثُّؤيةُ،     

تِد املَخِضو ِرقخنقاُء ؛ لئَالَّ يالساملَخ ِضِعند . 
أَنْ يجمع بني رُءوِس ثالِث شجرات      : والثَّأْيةُ     

عن . ب فَيستظَلُّ به   ثَو أو شجرتين مث يلْقَى عليها    
ابِن األعراىب . 

. رأَيت أُثِْئيـةً ِمـن النـاسِ      : حياىنّوقال اللِّ      

                                                
 .1/185التبصري  )1(
 .املرجع السابق )2(
 .املرجع السابق )3(
 ".نوادر أىب زيد"مل أقف عليه ىف كتاب )4(

 .أى جماعة: كأُثِْفية
 ]ث ب ى[

 . هاساقَ:  لك النعم تثِْبيةً)5(]اهللا[ ثَبى ى     
 . عن كُراع. حِفظَه: واملالَ     
مجمـوع  : ى، كمعظَّم مالٌ مثب : وقال غريه      

 . محصولٌ
كَثْرةُ اللَّـوِم والعـذِْل مـن هنـا              : والتثِْبيةُ     

ــرِق املَ ــر متفَ ــا، أو ِذكْ ــنوهن ــن  . حاِس ع
 . )6(الزخمشرى

أنا أعِرفُه تثِْبيةً؛ أى أَعِرفُـه معِرفَـةً        : ويقالُ     
 . وال أَستيِقنها) 7(أُعجمها

     كَغىن ،ِح للناِس: والثَِّبىاملَد الكَثري . 
 ]وـ  ىث ب [

: ثَبوت لَه خيرا بعد خيٍر أو بعد شـر          و ى     
 . وجهته ِإليه

ـ        ى، كهجـاِلِس      : دىوالثُّبـاِلى مـن مالع
   األعراىب اف، قال ابنرنادِ  : اَألش مل  وهو غريب ر

 : ِر الِفنِد الزماِنىال ىف ِشعإأسمعه 

                                                
 .زيادة من مطبوع التاج )5(
عـن  : "مل ترد ىف األساس، وهى ىف مطبوع التـاج        )6(

 .172ىف املفردات هى و". الراغب
 .بفتح اهلمزة وضمها ىف اللسان )7(

  ى-ثأو   و-ثىب 



 
 
 

 
 

-47- 

 ن آثا  ـلَ ميتركْت اخلَ      
 ى ىف الثُّبى العاِلى ـرمِح ِر    

      فَاِدى الوى كَتفَادـتح  
 )1(ـِش من أَغْضف ِرئْباِل       

 .أى ِقطْعةً بعد ِقطْعٍة:      وجاءِت اخلَيلُ ثُباٍت
 . بيةالثُّ:      وتصغري الثُّبة

وج     مة عةُ، اهلاء فيهـا     :  اُألثِْبيواَألثَاِبي اَألثَاِبى
بدلٌ من الياِء األخريِة، أنشد اجلـوهرى حلُميـٍد         

 :اَألرقَط
*رمل زاخلْي ِمن ونَ أَثَاِبى2(*د( 
مجع  ىف ،لغة ىف ثُبون بالضم    : بالكَسر ،     وِثبون

 . من الِفرسانللعصبِة: الثُّبِة
احملذوف من ثُبِة احلـوض      :)3(الراِغب       قال

       املصن اِس الواو؛ ولذلك أشارِة النالواو، ومن ثُب ف

                                                
راء النصرانية ىف   ـوشعم الكبري،   ـاللسان، واملعج  )1(

 : برواية242اجلاهلية 
 ى آثـا                ـل علـترى اخلي         

 لـىمهرى ىف السنا العا                              ر 
    ـوال تبقى صروف الده         

 اِلـا على حـإنسان                               ـر 
 .ج، واملعجم الكبريألساس، واللسان، والتاا )2(
 وأما ثُبـة    ":172نص عبارة الراغب ىف املفردات       )3(

احلوض فوسطه الذى يثوب إليه املاء، واحملذوف منه عينه          
 ".ال المه 

ىف هذا الترتيب بالياء والواو معا، وجعل ابن ِجنى     
هذا الباب كلَّه مـن الواو، وجعله ابـن سـيده     

 . عكس ذلكب
 ]ث ت و [

 . سويق املُقِْل، عن اللِّحياىنّ: )4(االثَّتا،كحص و     
 ]و ث د[

 . لُغةٌ ىف ثَداه يثِْديه ثَديا، بلَّه: ثَداه ثَدوا و     
مغِرز الثَّدى،وإذا ضممت   : وةقُ،كتر والثَّندوةُ     

همزت، وقد ذكره املصنف ىف اهلمِزة، قال أَبـو         
وِسئَةُ القَـوِس،  ، لثُّندؤةوكان رؤبةُ يهمز ا : عبيدةَ

 ال تهِمز واِحـدا منـهما، نقلَـه         بوالعر: قال
اجلوهرى . 

 ]ث د ى[
 ، عـن  )5(واٍد نجـِدى : كسمى،   الثُّدى ى     
 . نصر
 حكاها ،ِزنةً ومعنىكسِديت  :ضروثَِديِت اَأل     

 . يعقوب، وزعم أا بدلٌ
     كَِب ،وِثِدىسترىف  لُغـةٌ : مع تشديِد الياء   ني

ى، فأمىف مجع ثَد ،ِلىكح ،ا قول الشاعرثُِدى : 

                                                
 ".كاحلىت : " ىف مطبوع التاج )4(
، 2776 رقـم    2/88) الثُّـدى (معجم البلدان    )5(

م ، والتاج ،واملعج  1/337) الثُّدى(ومعجم ما استعجم    
 .الكبري

  و-ثىب  ثدى
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 فأَصبحِت النساُء مسلِّباٍت       
 )1(نالَهن الويلُ يمددنَ الثُّدِي                     

فإنه أراد الثُِّديا، فأبدلَ النونَ من الياِء        ]أ/ 308[
 . افيِةللق

 . نبت بالباِديِة :)2(والثُّداُء، كرمان     
 ]و ث ر[

 . )3( جبلٌ لبىن سلَيم: ثَروان، بالفتح و     
     ما اُهللا القَوعن أىب عمرو. كَثَّرهم: وثَر . 
 . كثري: ومالٌ ثٍَر، كعٍم     
           فأَنا ِبه ثٍَر، كع ،بفالٍن، كَرِضيت ٍموثَِريت ،

ِنىكغ اِس به: وثَرىعن الن أى غَِنيت . 
 . نقله اجلوهرى ،كَثُرت: وثَِريت بك     
        ِنـىكغ ،والثَِّرى :    ِد، قال املَأْثُوردالع الكثري

ارىب، وهو جاهلىاملُح : 
 فقد كُنت يغشاك الثَِّرى ويتِقى       

                   أَذَاكِضععضاملُت كفْعو نجري4(و( 
 :ابن برى ةٌ؛ أنشدكَثِير: ةٌيورماح ثَِر     
  ِرماح ثَِريةٌمهن  ستمنعىن ِم    

                 الِصممنها الغ روزةٌ تمغَلْص5( و( 
                                                

 .اللسان، والتاج )1(
 ).ث د أ(انظره ىف : ملعجم الكبري وفيها )2(
 .2791 رقم 2/90) ثروان(معجم البلدان  )3(
". فقد كان خيشـاك   : "، وفيه 441نوادر أىب زيد     )4(

 .واللسان، والتاج

 :  الِعجلىاَألغْلَبع، قال : وأَثْرى     
      رها فما تتراب تعمى لو جأَثْر ب 

 )6(ثَر ِمن حيى ِنزاٍر على العدبأكْ                  

         شج على الترالس ا ِمنيوالثُّر يا مـن   ِبيه بالثُّر
جوم، وقيلالن :مسىالن ِئِهجوا؛ لغزارة نيبالثُّر م . 

مر بن أىب ربيعـة،     واسم امرأٍة، شبب ا ع         
 :وفيها يقول

 أيها املُنِكح الثُّريا سهيالً       
 )7(ف يلْتِقياِنيعمرك اُهللا كَ                        

عـن  . )8(يةجبلٌ ِبِحمى ضـرِ   : وعاِقر الثُّريا      
 . نصر
 قَوله كْثُريا العـدو؛ أى ال  ينال يثْرِ : ويقولون     
 . )9(فينا

 ]ث ر ى[
 ثَرى مثِْرى، بالَغوا ِبلَفْظ املَفْعـول كمـا             ى

وإنما قُلنا هذا : بالَغوا بلفظ الفاِعل، قال ابن ِسيده
 . ألنه ال ِفعلَ له فنحِمل مثِْرية علَيه

                                                                   
 .اللسان، والتاج )5(
شـعراء  (شعر األغلب العجلى، ضـمن كتـاب         )6(

 .والتاج، واللسان، 155 )أمويون
 .، والتاج، واملعجم الكبري416ديوانه  )7(
قال : " وبآخرها 8110 رقم   4/76معجم البلدان    )8(

ا : األصمعىالثري ا من جبـال      ،جبل: وعاقره الثريوماؤ 
 . "اِحلمى، ِحمى ضِرية

 .اللسان )9(

 ثرو ثرى
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     ى املَطَرى: وأَثْرلَّ الثَّرب. 
 .  ترابهامل يِجف: وأَرض مثِْريةٌ     
أى لَـم   : ما بيِنى وبين فُالٍن مثْـرٍ     : ويقالُ     

ى مل ييبِس الثَّر :ينقَِطع، وهو مثل؛ وأصله أن يقول     
بلُّوا أرحامكم ولَـو  : "بيىن وبينه،كما ىف احلديث   

 : قال جرير. "بالسالِم
 فال توِبسوا بيِنى وبينكُم الثَّرى      

 )1(فَِإنَّ الذى بيِنى وبينكُم مثِْرى                   

    األعـراىب ـا        : يقـال :      وقال ابـنإنَّ فُالن
  ِعيدى بالثَّر فـاَء         لَقَِريبوال و ،ِعدِط؛ ِللَّذى يبالن 

 .لَه
الفَرِس، وذلك حني   ِمن  بدا ثَرى املاِء    : ويقال     

 :  قال طُفَيلٌ الغنِوىيندى بالعرِق،
    يذُدنَ ِذياد اخلاِمساِت وقَد بدا    
 )2(املُتحلِِّب -أَعطاِفها ِمن  -ثَرى املاِء             

 . نقلَه اجلوهرى
إىن َألرى ثَرى الغضـِب ىف وجـِه        : ويقال     
 : قال الشاعر،  أى أَثَره: فالٍن
      اكرى لَتِإنِة قَوِغينى الضأَر د 

 )3(ثَراها من املَولَى وال أَستِثريها                   
                                                

 .، واللسان، والتاج277ديوانه  )1(

 . ، واللسان، والتاج30 ديوانه)2(

 ى،   : قولتالعرب  :      قالَ األصمعىثَـر رهش
مث ،  أى تمِطـر أوالً ،وشهر مرعـى ، وشهر ترى 

نقلَـه  ،  مث يطولُ فَترعاه النعم   ،  يطْلُع النبات فتراه  
ىف ا  ،  اجلوهرى كمحملزاد :ى، قـال   وشهروتاس :

: شهر ذُو ثَرى، فحذفوا املضاف، وقوهلم     : واملعنى
شهر ترى فيه رءوس النبات،     : أرادوا،  شهر ترى 

 . )4(كُلُّه لَم أَصنع: وهو من باب
مرعى، فهو إذا طالَ بقدِر مـا       :      وأما قوهلم 

ترعاه، مث يستِوى النبات ويكْتِهلُ     يمِكن النعم أَنْ    
ووجدت ىف ، فذِلك وجه قَوِلهم استوى، ىف الراِبع

غيـر مصروٍف إذا   : هامش الصحاح مـا نصه   
 . وقَفت، فإذا وصلْت صرفْته

               ى بـِن علـىِم بِن ثَرجأِبى الن بن وإبراهيم   
ىف )  5(دثٌ، ذَكَره سـلَيم   مح: وِصلىابِن ثَرى املَ  

 .يِلالذَّ

                                                                   
 فما  ...وقد بدا   :  "واألساس وفيه . والتاج،  سان الل )3(

 ".  ستثريهاأ

 علـى هـذه     - طبعة الكويت    –عقب حمقق التاج    ) 4(
جواز حذف  : يشري ذا الباب إىل مسألة    : "العبارة بقوله 

الضمري العائد من مجلة اخلرب على املبتدأ قياسا عند الفراء،      
 :لنجمإذا كان منصوبا مفعوالً به، كما ىف قول أىب ا

 *قَد أَصبحت أُم اِخلياِر تدِعى * 
 *علـى ذَنبا كُلُّه مل أَصنـِع * 

 ".ابن سلَيم: " وفيه1/139التبصري  )5(

 ثرى
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يت، فأنا ثَـِرى بـه،      وثَِريت ِبفُالٍن، كرضِ       
ِنىـكِّيت،       : كَغعن ابن الس ،تبه وفَِرح تِررس

وأنشد ابرنلكُثَي ىرب  : 
 ِمى الناس ما أَنا مضِمر وِإنى ألكْ      
 )1(ن يثْرى بذلك كاِشح   خمافةَ أ                 

تمشبذلك وي حفْرأى ي . 
 . )2(نِدى : كَغِنى،  ثَِرىوموي     
 . ىف تراِبه بلَلٌ وندى: ومكَانٌ ثَريانٌ     
، )3( ع بني الرويثة والصفراء   : وِثرى، كإلَى      

 . يقوله بفتح أَوِله وكان أبو عمرو
 . من أيامهم:  ِثرىويوم ِذى     

 ]ث ط  و[
 . وهو مقلوب الثَّأْطَِة، احلَمأَةُ: اةُطَثَّال      و

 ال يعِرف قَطاته مـن      ثَطَاِتهفُالنٌ من   :      ويقال
ِس مـن  رقَدم الفَمأى من حمِقه ال يعرف      ه؛لَطَاِت

 .مؤخِره
] ب/308[ ِإذا هو يمِشى الثَّطَـا؛   : ويقالُ     
ا كما يخطو الصِبى، أو ِإذَا مشـى مشـى          خط

 .احلَمقَى
                                                

 ما تعِدينىن "، واللسان، والرواية فيهما     187ديوانه   )1(
 .والتاج". ما أنا مضمر خمافة"بدالً من " من البخل

 ".ند :  " ىف مطبوع التاج )2(
ومعجم . 2777 رقم   2/88) ثرا(معجم البلدان    )3(

 .340، 1/248) ِثرى(و، )البزواء(ما استعجم 

 ]ث غ  و [ 
 . غاِءثُّاملرةُ من ال:  الثَّغوةى     
، م لصوت الشاء، على فاِعلَـةٍ     اس: والثَّاِغيةُ     

 . والصاِهلَِة، كالراِغية
 ما لَه شـاةٌ     ىله ثَاٍغ وال راٍغ؛ أ     ما: ويقالُ     
وال بِعري . 
وما بالداِر ثَاٍغ وال راٍغ؛ أى أَحـد، نقلـه               

اجلوهرى . 
الشق ىف مرمِة الثَّاِغيِة    : الثُّغاء": وقولُ املُصنفِ      
كِْملَِة، "اِةللشالت صةُ: ونر)4( الثِّغايبالكَس ، : قالش

 . ىف مرمِة الشاِة
 ]ث  ف  و [ 

إذا كان ِلزوِجهـا امرأَتـاِن   ،    يِت املرأةُ ثُفِّ و     
 .ِسواها

 . الذى مات له ثالثُ ِنسوٍة:واملُثَفِّى،كمحدث    
موضـوعةٌ  : ةٌمثَفَّاوِقدر مؤثَّفَةٌ، كَمعظَّمة، و        

على اَألثَاِفى . 
 بأثَـاىف   شـبهت  جبالٌ ِصـغار     :وأُثَيِفيات     
 .)5(الِقدِر

الثريـا،  [  ِبِحيـالِ  كَواِكب ِصغار : واَألثاِفى     

                                                
 .، واملثبت من اللسان، والتاج"الثغايا : " ىف األصل )4(
 رقـم   118،  1/117)أثيفـات (معجم البلدان    )5(

213 ،214. 
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 . الِقدِر) 1(]شبهت بأثاىف
 .ع :ات اَألثَاِفىذ     و

 . إذا تأَلَّبوا هم عليه ِإثِْفيةٌ واِحدةٌ؛:      ويقال
ِسـمةٌ  : اِملثْفـاةُ، بالكسـر ":وقولُ املُصنفِ      

حاح ِبضـم   ، هو مضبوطٌ ىف نسِخ الص     "كاَألثَاىف
شه، يد الفَاِءداِمليم وتدعوكذا ىف املعاِنى الىت ب . 

 ]ث ل و [ 
وقال  ثَال الرجلُ، أمهلَه صاحب القاموِس،     و     

األعراىب ابن :افَر، نقلَه األزهرىأى س . 
 . الكثري املال: والثَِّلى، كغِنى:      وقال
، بالقُرب )2(ليمن عظيم با ِحصن:بالضم،       وثُال
 . ِمن ظَفار

 ]ث ن ى[
، أو  )3(أو كَفَّـه  ،  عطَفَه: ب ثَنيا ثَّو ثَنى ال  ى     
هقَدومنه قوهلم ،  ع :  ى عليه اخلَناِصرثْنقال )4(توي ، :

أى تحنى ىف أَوِل من يعـد       : )5(به تثْنى اخلواصر  
قــال  ،  لٍْمأو عِ  ويذْكَر ىف مسعاٍة أو محمـدٍة      

                                                
 .تكملة من هامش مطبوع التاج )1(
 .2817 رقم 2/96) ثال(معجم البلدان  )2(
 .،  واملثبت من اللسان، والتاج "هلف: " ىف األصل )3(
هذه القولة ىف األصل وىف التاج، أمـا ىف اللسـان            )4(

، دون تكـرار للقولـة ىف       "فالن به تثْنى اخلناصر   : "فهى
 .التاج أو اللسان

: هكذا باألصل، وأظنها خطأ من الناسخ، والصواب      )5(
 ."اخلناصر"

 : الشاعر
*اَألصاِبع ناكى هثْنِمى ِبِهم ت6(*  فَقَو( 

ضمها إىل فَِخـِذه   : ِرجلَه عن دابِته  ] ثَنى  [ و     
أى : " وهو ثـاٍن ِرجلَـه  " : وىف احلديث ،    فَنزلَ

قبلَ أن  ":عاِطف قبلَ أنْ ينهض، وىف حديث آخر  
هذا ِضـد اَألوِل ىف     : ثريقالَ ابن األَ   ،"يثِْنى ِرجلَه 

     ه أرادى؛ ألنناللَّفِظ ومثلُه ىف املَع :   ِرفصقبلَ أنْ ي
 .)7(ِرجلَه عن حالَته الىت ِهى عليها ىف التشهِد

أخذَ ِنصف ماِله، أو ضم إليه مـا        : وثَناه ثَنيا      
 . صار به اثْنِني

 . صرفَه: وعن حاجِته     
أو طَوى  ،  أسر فيه العداوةَ  : وثَنى صدره ثَنيا       

 . ما ِفيه اسِتخفَاًء
ويقالُ للفارِس إذا ثَنى عنق دابِته عند ِشـدِة              
 . جاء ثاِنى الِعناِن: حضِره
جاَء سابقًا ثانيـا،  إذا  : ويقال للفرِس نفِْسه        

   نى عا جاَء وقد ثَنشىي   قَه ن8(طًا؛ ألنه إذا أع(   ـدم 
 : قال الشاعر، عنقَه
 ومن يفْخر مبثل أىب وجدى       

                                                
 :رهللسان، والتاج، وصدا )6(

 *فإن عد من مجٍد قدٍمي ِلمعشٍر  *  
 .1/226النهاية  )7(
 ".أعيا: "ىف اللسان )8(

 ثىن ثىن
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 )1(يِجئْ قَبلَ السواِبِق وهو ثَاِنى                    
أى كالفرِس السابق، أو كالفارِس الذى سبـق       

 . فرسه اخليلَ
  واِإلعـراِض،  ِكنايةٌ عن التكَرب  : وثَاِنى ِعطْفه      

 . نأى ِبجاِنِبه، ولَوى ِشدقَه: كما يقال
فالنٌ ثاِنى اثْنين؛ أى هو أَحـدهما،       : ويقال     

 .  اثْنين بالتنوينٍنهو ثا: مضاف، وال يقال
ـ   : ، بالكسر الثِّنىو      أَثْناء الش ِء،    واحدأى ى

أى ىف : تاِبىتقـولُ أَنفَذْت كَذا ِثنى ك   . تضاِعيفه
ه، نقلَه اجلوهرىطَي . 

 .أى ىف غُضوِنه: وكانَ ذلك ىف أثْناِء كذا     
 .ما انثَنى منه:  ومن الِوشاِح،     ومعِطف الثّوِب

ع باجلزيرة من دياِر تغِلب كانت      : وبال المٍ      
فيه وقاِئع . 

     2(ع بناحية املذار، عن نصر:أو هو، كغَِىن(. 
 : قال طَرفَةُ، طَرفَاه: وِثنيا احلَبِل     

       لَعمرك إن املَوت ما أَخطَأَ الفَتى 
 )3(لَكَالطِّوِل املُرخى وِثنياه ِباليِد                   

                                                
 .اللسان، والتاج )1(
. 2848 رقـم    2/100) الـثىن (معجم البلدان    )2(

 .والتاج

فلما انثَنـى   ،  هِغالطَّرف املَثِْنى ىف رس   : أراد ِبثَنييهِ 
 . بعقدتنيجعلَه ِثنيين؛ ألنه عقد 

 بثنيـيِن     عقَلْت الـبعري   : يقالُ: وقال أبو زيد       
 . ا واحدةً بعقْدتيندي؛ إذا عقَلْت )4(]الكسرب[

      ى، كهن؛ لغـة ىف      : دىوالثُّنيترم عادي راألم
الثِّنى، بالكسر، كمكاٍن سوى وِسوى، عن ابـن       

ىرب . 
     ايبالكسر ،)5( ةُوالثِّن :  ودجعمع به طرفـا    ي

) 7(من فوق املَحالِة ومن تحِتها اُألخرى     ) 6(لَينياِمل

واملَحالَةُ والبكَرةُ تدور   : قال،   سعيد عن أىب ،  مثلها
 .بين الثِّنايتيِن

     وج م  ـوِق،      ] أ /309[عـى مـن النالثِّن
عـن سـيبويه،   ويضم،  ،  ابتِكِثناٌء، كَ : بالكسر

 : ر وظُؤار، وأَثْناء؛ ومنه قول الشاعرجعله كظئْ
 )8(*قام إىل حمراَء من أَثْناِئها *

                                                                   
، واللسـان،   303شعراء النصرانية ىف اجلاهليـة       )3(

 "لكالطِّول" ومن غرائب أخطاء الناسخ أنه كتب        ،والتاج
 ".لك الطول"هكذا 

 .زيادة من التاج )4(
 .، واملثبت من اللسان والتاج"الثنايا: "ىف األصل )5(
 .واللسان ، واملثبت من األصل"احلبلني: "ىف التاج )6(
 ."أخرى: "األصل والتاج، وىف اللسان )7(
 .اللسان، والتاج )8(

 ثىن
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كِكتاب، وغُراب،  : ، كغِنى ومجع الثَِّنى منها       
 . وثُنيان، وحكى سيبويه ثُِن

أن يفوز ِقدح رجٍل منهم فَينجـو       : والتثِْنيةُ     
دوه على ِخطاٍر، عن    يلُب إليهم أنْ يعِ   ويغنم، فيطْ 

 . اللِّحياىنّ
ا آخر،   أمر إليهمث ضم   ،  امرأوإذا فَعلَ الرجلُ         
 . ثَنى باألمِر الثَّاىن تثِْنيةً: قيل

 لقب احلسِن بِن احلسِن بِن: واملُثَنى، كمعظَّم     
 . على بِن أىب طالب

، عـن  )1( بين الكوفِة والشام     أرض: واملَثَاِنى     
 . نصر
 : ِزمام  الناقة؛ قال الشاعر: واملَثْنى، كمقْعد     

 نى حضرِمى كأَنه تالَِعب مثْ      
 )2(              تعمج شيطَاٍن ِبِذى ِخروٍع قَفِْر

عـن  ،  )3(ما ثُِنى من طَرف الزمـامِ     : واملُثناةُُ     
 . الراِغِب

هو الذَّاِهب طُوالً، وأكثر ما     : والطويلُ املُتثَنى      
 . يستعملُ ىف طويٍل ال عرض له

             لقلت ،رشع ىن أو باثْنيرجلٌ باثْن ىمولو س
                                                

 .10823 رقم 5/63معجم البلدان  )1(
 .م الكبرياللسان، والتاج، واملعج )2(
والضبط منه، وىف التاج، واملعجم      ،178املفردات   )3(

 ".املَثْناةُ: "الكبري

: ثَنِوى، ىف قَوِل مـن قَال ىف ابنٍ      : ىف النسبِة إليه    
ِوىنىف قَ. ب ،ن قَالَواثِْنىِل مو :ِنىاب .  
 تقولُ ؛طاِئفَةٌ ِمن الكُفَّارِ  : بالتحريك والثَّنِوية،     

 . باِإلثِْنيِنيِة
، )4(هو املُسمى ِبدوبِِيت  : واملَثْنِوى من الشعرِ       

  يِن      ثْ امل إىلمنسوبجاللُ الد ى الشيخماة، وبه سن
وِمىه باملَ) 5(الركتابِوىثْن . 

 . وحلْفَةٌ غَير ذَاِت مثْنِويٍة، أى غَير محلَّلٍَة     
     ىِءواسالش ىَء ِمنى الشثْنت :اهاشح. 

ِإيـراد لَفٍْظ يقْتِضى رفْع بعِض ما : واالسِتثْناُء     
 إالَّ أَن يكونَ[:كقوِله تعاىل؛ )6(يوِجبه عموم اللَّفِْظ

ه بومايقْتِضيه رفْع ما يوجِ   )  7(]ميتةً أودما مسفوحا  
َألفْعلَن كذا إنْ شاَء اللَّـه      : اللفظُ، كقوِل الرجلِ  

إذْ أَقْسـموا   [: تعالَى، وعلى هذا قولُـه تعـاىل      
ِبحنيصها منِرمصونَ*لَيثْنتس8( ] وال ي(. 

                                                
 ".دوبيِتى: "ىف القاموس احمليط )4(
  ".ىِوونالقُ: " ىف مطبوع التاج )5(
إيـراد  : واالستثناء: "1/179نص عبارة املفردات     )6(

لفظ يقتضى رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقـدم، أو           
رفع حكم اللفظ عما هو، فَِمما  يقْتِضى رفـع          يقتضى  

 ".…بعض ما يوجبه عموم اللفظ قوله تعاىل 
 .145سورة األنعام،  اآلية  )7(
 .18، 17 تانسورة القلم، اآلي )8(

 ثىن



 
 
 

 
 

-54- 

ـم مـن االسِتثْناء،   االس: بالضـم والثُّنيانُ،     
 . نقلَه اجلوهرى، كالثَّنوى، بالفتح

إذا كـان        :  الثَّنايـا  فُـالنٌ طَـالَّع   : ويقال     
ِماس    لْدعاِلى األموِر، أو جا ِلما  ييتاأل ِكر ـ ب م ور

 .الِعظَام
 واْثنـى هـذا     ،القَدِح) 1(شِربت اثْنا : ويقال     
شِربت اثْنى مد   : مثله، وكذلك أى اثنني   : القَدِح

 . البصرِة ،واثْنيِن ِبمد البصرِة
هى املُشتِملَةُ علـى    : بالضم والكَِلمةُ الثُّناِئية،      

ن؛ كَيفَيرٍم، ٍدحود . 
 : أنشده ابن األعراىب، وقولُ الشاِعر     
 نى فما حلَبت ِإالَّ الثُّالثةَ والثُّ      

            لَتقالُهاإ  وال قُيا م2(الَّ قَريب( 
 .االثْنيِن: ِبالثُّنىو، أراد الثَّالثَةَ من اآلِنيِة: قال

 :      وقول كُثَير عزة
 جٍة ح عطاياه ولَيست ِبتركَذَ      
 )3(ِنِنثْ            عليك، ولكن حجةٌ لك فَا      

                                                
 .والتاج ، واملثبت من اللسان،"أثناء:" ىف األصل )1(
 .اللسان، والتاج )2(
أما روايـة   ". فاثنىن: "هذه رواية التاج، وىف اللسان     )3(

قال جامعه وشارحه الدكتور ": فاثَِّن" فهى   253الديوان  
 افتعل من ثنيت، أى بدأ هو فكن        :فاثَِّن: "إحسان عباس 

اأنت ثاني." 

 . غَريب أعِطىن مرةً ثانيةً، وهو: ىف تفْسريهِقيلَ 
      ول،     :هموحكى بعضعلى فُع ،الثُِّنى ومصإنه لَي
 . أى يوم االثْنيِن،  ىثُِدحنو 
رد : كسـعى ،  ثَنى الشىءَ : "وقولُ املُصنفِ      

وهو سبق قَلٍَم   ،  كذا ىف النسخِ  ،  "بعضه علَى بعضٍ  
 . كرمى: صوابه، النساِخمن 

أو كُلُّ سـورٍة دونَ الطُّــوِل      : "     وقولـه
دون :كذا ىف النسخ،والصواب  ،")4( املائَتينِ ودونَ
 .)5(املائني
، "الذى بعد السيل: الثُّنيانُ، بالضم": هـوقول     

 .)6( بعد السيِد: والصواب، كذا ىف النسِخ
وصف ِبمدٍح : الثَّناُء، بالفَتِح، والتثِْنيةُ: "وقوله     

، "وقد أثْنى عليه، وثَنى   ،  أو ِبذَم، أو خاص باملَدحِ    
) 7( كذا ىف النسِخ، أما أثْىن  عليه، فمنصوص بـه   

ىف كتب اللُّغِة كُلِّها، وأن الثَّناَء اسم منه، وأمـا          
ملَعنى املذكور، فلم يقلْ بـه      التثِْنيةُ وفعله ثنى، با   

                                                
 كذا باألصل، وحسب ما أقره امع املوقر تكتـب          )4(
 ".املئتني"
 .على ما أقره امع املوقر" املئني"أيضا تكتب  )5(
، وذلك ىف الطبعـة   "بعد السيد : "احمليطىف القاموس    )6(

الىت بني يدى. 
 ".عليه: "ىف مطبوع التاج )7(

 ثىن
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التثِْبيـةُ  ) 1( والصـواب أنـه  . أحد، بل هو غلط   
وقـد مـر    ،  وقد ثَبى تثِْبيةً، ذا املَعنى    ،  باملوحدة

 . فليتنبه لذلك، للمصنف ذلك ىف موِضعه
 ] و-ث و ى [

 .مصدر ثَوى يثِْوى:  املَثْوى و     ى
هو اسـم   ) 2(]لنار مثْواكُم    ا [:      وقولُه تعاىل 

للمصدِر دونَ املكاِن؛ حلصوِل احلاِل ىف الكـالِم        
    الً فيها، قاله أبو علىمعى،  منواملَع :   ذَات النـار

 . إقَامِتكم فيها
أى : )3(]أَحسـن مثْـواى   [:      وقولـه تعاىل 

 . ىن ىف طُوِل مقَامىتوالَّ
     والثَِّوى  ،ِنـىىف   : كغ بـورب/309[الص [

 .عِن ابِن اَألعراىب .املَغاِزى
 . مأْوى البقَر والغنِم: وكَغِنية     
 . ربةُ املَنِزِل: وأُم مثْوى الرجِل     

اسم رمٍح للنِبى صلَّى     :)4(نحِسثِْوى، كم ملُ     وا
ه يبه َألن ىمس ،ه وسلّمليونَ ِبهاهللا عطْعالْم ثِْبت.  

 .تضيفْته:      وتثَويته
 .عن أىب زيد .)5(مأْوى الغنم:      والثَّايةُ

                                                
 ".فيه: "ىف مطبوع التاج )1(
 .128اآلية ، سورة األنعام )2(
 .23رة يوسف، اآلية سو )3(
 ".بالضم وكَسِر الواِو: "زاد ىف مطبوع التاج )4(
 ".الثَِّويِة "ة ىفاللسان، والتاج، وفيهما أا لغة ثاني )5(

     وأنْ تجمع شجرتاِن أو ثَالثٌ فَيلْقَى عليهـا        
       ،ظَلُّ به، عِن ابِن األعراىبتسوي بج  (ثَو(: ،ثَاى

 .عن اللِّحياىنّ
 :، وأنشدقَام ىف قَبِره، عن ابِن برىأَ: وثَوى     

  

*  ِنى القَوى ظَنتحثَاِوي 6(*ام( 
، غلـطٌ،   "مات: ثَوى تثِْويةً ":      وقولُ املصنف 

خفيِف، ومنه قولُ كَعبالت ٍبصوابه: 
 

 نها من حيوكُها أفَمن ِللْقَواِقى ش      
 )7(عب وفَوز جرولُ إذا ما ثَوى كَ               

ô ô ô 
 فصل اجليم مع الواو والياء

 ]ج أ ى[
 .نتنت: جأَِت األرض تجأَى     ى 

 .خاطَه:      وجأَى الثَّوب جأْيا
ره:      والسمكَت. 

 .رقَعه:     والسقَاَء
رعلَ لَها جيآة:      والِقد8(ج(. 

ض علَيه، كُلُّ ذلك لُغـةٌ ىف       ع:      وعلَى الشىءِ 
 .جأى جأْوا بالواو

                                                
 .اللسان، والتاج )6(
، واللسان، والتاج،   104راء  ـفحول الشع  طبقات )7(

 .واملعجم الكبري
 ".جآوة: "ىف مطبوع التاج )8(

 جأى
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حمرته  ضربت: )1(كاشهب ،ريِعلْبا      واجأَوى
واِد، عن األصمعىإىل الس. 

     اءُ وكَِتيبأْوةٌ ج :    لُوهعأَى، وهى الىت يةُ الْجنيا ب
 . لونُ السواِد، بكثَرِة الدروِع

 ]ج أ و[
 .سحهم: ا جأْوه جأَى مرغَو     
 .رقَعها: والنعلَ     
 .عض علَيه: وعلَى الشىِء     
     روالِقد :        ،ىـرةً، عن ابـِن بعل هلا ِجئَاوج

 .ِءراكأَجأَى، عن الف
 .االرقْعةُ، عنه أيض:  بالكسر،     واِجلئْوةُ
اِكك) 2(ة     وِجئَاوةتب :   رٍس دمـن قَي ـىحوا ج       
هـم  : وقال على بن محزةَ،  عن اللَّيثِ  ،ال يعرفون 

 .إخوةُ باِهلَة
، هلم  ةٌ من اُألمِم ىف أطْراِف الصنيِ     مأُ: جاوة     و

 .مملَكَةٌ واِسعةٌ
 .)3(بطْن ِمن فَزارة: وجويةُ بن لوذان،كسمية     

                                                
، أى اجـأَوى،    "ّ كارعوى، واشهب  : "ىف اللسان  )1(

 .واجأَوى
وانظر معجم ما استعجم    ". جآوة: "ىف مطبوع التاج   )2(
3/874. 
 .284الشتقاق ا )3(

 ]ج ب ى[
احلالَةُ ِمن جبِى اخلَراِج،    :  اِجلبيةُ، بالكَسر    ى     

ياىنُّوجعلَه اللِّحا مصدر. 
  .يةوووا  يائية،املاَء لِإلبِليجمع ذى لا  :     واجلَاىب

 :رجع، قال الشاعر يصف اِحلمار: وجبا جبيا     
 )4(*حتى ِإذَا أَشرف ىف جوٍف جبا*

ذَا أشرف ىف هذا الواِدى رجـع، ورواه        ِإ: يقول
با  ": ثعلبباإلضافة، وغَلَّطَ مـن     "ىف جوِف ج ،

 .وهى تكْتب باَألِلِف وبالْياء  ،)5(ضبطَه بالتنوين
 . عِن الزجاج. ِلنفِْسهأخلَصه: ىَء      وجبا الش
ج افِْتعالٌ من اِجلباية، وهو اسِتخرا    :      واالجِتباُء

   :من مظانها، ومنه حديثُ أىب هريـرة      ) 6(األمواِل
"بوا دينارتجتم إذا مل تأن ماكيفه7("ا والِدر(. 

ه وارتجلَه، وبـه فَسر الفراُء     قَاختلَ: واجتباه       
؛ أى هـالَّ    )8(]الوا لوال اجتبيتها  ق[: ه تعاىل ـقول

هالَّ ِجئت  : ، وقال ثعلب  فْتعلْتها ِمن ِقبِل نفِْسك   ا

                                                
 . واللسان، والتاج،1/202جمالس ثعلب  )4(
 : على العكس متاما فقد أورد ثعلب الشاهد مث قـال        )5(
وكان أنشده الفَراء، وقد أخطأ ىف إنشاده على اإلضافَِة،         "

: وجوف. رجع: باج." يصف محارا " ىف جوٍف جبا  "إمنا  
 ".اسم واٍد

 .ملثبت من اللسان، وا"املال: "ىف األصل والتاج )6(
 .1/138 النهاية )7(
 .203سورة األعراف،  اآلية  )8(

 جىب جأو
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 .ا من نفسك
ـ   ِبيعوهو أَنْ ي  ؛  )1(الِعينةُ: واِإلجباُء      جر ٍل  ِمن

ها منه  يِسلْعةً بثَمٍن معلوٍم إىل أجٍل معلُوٍم، مث يشترِ       
بالنقْد بأقَلَّ ِمن الثَّمِن الذى باعها بـه، وبه فُسر         

، وىف حـديِث    )2(" أَربى من أَجبى فَقَد  :" احلديثُ
بيت من لُؤلُؤٍة مجوفٍَة    " :خدجيةَ، رِضى اُهللا عنها   

ـ هو كمعظَّمة، قالَ ابـن و      )3("مجباٍة أى : ٍبه
فٍَة، قالَ اخلطاىبوجة: مبوجم ه مقلوبكأَن. 

 .)4(د باليمن: واِجلِبى، بكسرتني     
 عنـد الرويثَِة بيـن    ـةٌبعش: واجلَبا، بالفتح      

 .، عن نصر)5(احلرمني
 .ع باليمن على مرحلٍة من تعز: الم وبال     
     اجلَب شر: اوفَرع ىف قول كُثَي: 
       الليِل واِصب آخر قرب كاجأه 

 )6(ملَسارب   تضمنه فَرش اجلَبا فا                
 .)7(جبا: ض ِعوِريمن غَ ويقال ىف اِهلبِة     

                                                
 .اللسان )1(
 .، والتاج1/237النهاية  )2(
 ".جموفة"، والتاج، بدون كلمة 1/238النهاية  )3(
 .2898 رقم 2/112) جبا(معجم البلدان  )4(
 .2899املرجع السابق  رقم  )5(
عجم البلدان ىف   وم". أشاقك: " ، وفيه 151ديوانه   )6(

 .2/360) اجلبا( املوضع السابق، ومعجم ما استعجم

 .أعطاه كذلك:      وجباه تجِبيةً
جد سـعِد اِهللا    ]: أ  /310[وِجباه، بالكَسِر        

 بِن أىب الفَضل بِن سعِد اهللا بِن أحمد بِن سلْطانَ         
بِن خليفةَ التنوخى، عن حنبل الرصـاىف، مـات        

) 9(هكـذا ضـبطه الشـريف     ،)8( 668سنـة  

 .احلُسيىن ىف الوفيات
 ]ج  ب  و[

 .ايلغةٌ ىف جباه جب: ا جبا اخلراج جبوو     
احلالَةُ مـن جبِى اخلَراِج    : واِجلبوةُ، بالكَسر        

 .واسِتيفاِئه
     موبالض :كاجلَب ،موعحاملاُء اا بالفَت. 
     حِ واجلَبِثيلةُ البِ : ـا، بالفَتراِبها الذى   نئْـِر، ِلت

حولَها، تراها ِمن بعيد، نقلَه اجلوهرى، وأصـلُه        
اهلمز. 
:  وأما الشيخ سعد الدين اِجلباوى، بالكَسـرِ           

اجلَاِبية  أحد مشايِخ الشاِم، فَِقيلَ إنه منسوب إىل      
 .على غَِري ِقياس

                                                                   
 ".وهى عامية: "زاد ىف مطبوع التاج )7(
. ، وفيه أنه سعد اهللا نفسه ال جده       1/472التبصري   )8(

ـ       ـوالتاج، وفيه أن    هـه سعد اهللا أيضا وليس جده، وفي
 بدالً مـن   "والرماىن" ،"التنوخى" نـدالً م ـب "التنوىف"
"صاىفالر."        
 .الشريف عز الدين، كما ىف التبصري )9(

 جبو جىب
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 ]ج ث و[
لُ العظيم، عن ابـن     الرج: اجلُثْوةُ، بالضم و       
 .شميل
 :ةُفَرالقَبر،  قال طَ: و     
 ترى جثْوتيِن من تراٍب علَيهما       

 )1(    صفَاِئح صم من صفيٍح مصمِد              

 :عمانَ جثًا؛ قال عدى ميدح الن:)ج(     
      الص ِقىكونُ، نبالذى ي اِلمـع 
                  صورحن ثاهعلى ج ،فِر، ع2(د( 

أَراد : كسالن حرنثَى  يلَى    ) 3( على جآباِئه،  أى ع
 . قُبوِرهم

 .      والربوةُ الصغريةُ
  .     والكومةُ من التراب

 .صنم كانَ يذْبح لَه: اجلُثَا:      وقيل
ـ  ِثيةُواجلَا      : ع اجلَمع ؛ كقولك    موضوع موِض

                                                
 بـدل " منضـدِ "، وفيـه    303شعراء النصـرانية   )1(

 . واللسان، والتاج". مصمِد"

ومل أجده ىف شعر    ". جبور: "هـاللسان، والتاج، وفي   )2(

 -4/439عدى بن زيد ىف شعراء النصرانية ىف اجلاهلية         

474. 

 ".اجث: "ىف مطبوع التاج )3(

وبـه  : )4(اِغبرلمجاعةٌ قاِئمةٌ ومجاعةٌ قاِعدةٌ قال ا     
سميـورةُ تس     ِسورة[ لى اجلَاِثيِة، وهـى الىت ت [
 .لدخاِنا

ه،  الْمستوِفز على ركْبتي    أوِ د،القاِع: ىواجلاِث     
. هيبتعن مجاِهٍد، أو الذى رفَع أَلْيتيه، ووضع ركْ       

 .عن أىب معاذ
حِملت على أنْ   : وجثِّيِت الْمرأَةُ فهى مجثَّاةٌ         

 .تيها على ركْبوتجثُ
 :   احلديثُ اجلَماعةُ، ومنه : بالضـم،  واجلُثَـا     

 .)5("يصريونَ يوم الِقيامِة جثًا كُلُّ  أُمٍة تتبع نِبيها"
 .يِللَّل بااجلَاثوم]: اجلُثا[     و 

 .اِذىجمثل الت: ى، ىف إشالة احلَجِرجاِثتوال     
، ضبطَه  "جبلٌ:جثَى، كسمى :"وقولُ املُصنفِ      

هو جبل : وقال نصر بالضم وتشديِد الثَّاِء، كربى، 
 .)6(ئيمن ِجبال أَجأ مشِرف على رمل طَ

 ]ج ح و[
أبو بطٍْن  : ن فَقْعِس بِن طَريفٍ   ب) 7(جحوانُ و     

                                                
وبه مسيـت سـورة     : "، ومل ترد ا   187املفردات   )4(

 ". اجلاثية 

 ".جثًى:"، والتاج، واللسان وفيه1/239النهاية ) 5(

 .2947 رقم 2/128) جثّا(معجم البلدان  )6(
، قـال   ماس: وجحوان: "3/221ىف مجهرة اللغة     )7(

الشاعر : 

 جثو
 جحو
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      اِنىـولـٍد اجلَحيوخ ةُ بـنٍد، منهم طَلْحأَس ِمن
الصحاىب. 

 :اسم رجٍل، قال اَألخفش   : ى، كهدى جحو     
ال ينصرف. 

عـن الفـراِء،  . اجتاحاها: وتجاحيا األموالَ      
هوهو مقلوب. 

 ]خ و ج[
 .مالَت: نجوم جخِت الو     
لُغة ىف خجا، حكامها ابــن  : وجخا ِبِرجِله      

دري1(اٍد مع(. 
عن أىب  . تبخر: مِر تجِخيةً جوجخى على املِ       

 .عمٍرو
 .املاِئلُ عن االسِتقامة واالعِتدال :حدثمَوك     

 ]ج د و[
 .أصاب اجلَدوى: جدى الرجلُ أَو     
     اهدجتواس : اهودج طَلَب .   د اجلـوهرىوأنش
 :لنجماألىب 

 *ِديكاجتك ونسـييا نحـِجئْن*

                                                                   
  مات ِلىكالمها            اخلالداِن  وقَب  

  وابن املُضلَّلعميد بىن جحوانَ                     
 .50، 1/49مجهرة اللغة  )1(

 )2(* ِمن ناِئِل اِهللا الذى يعِطيكَا *
     فَا: داةُاواملُجمِد      عا، ومنه حديثُ زيدلةٌ من ج

  مـالٌ وقد عرفُوا أنه ليس عند مروانَ : "ابِن ثابت 
 .؛ أى يساِئلونه عليه)3("يجادونه علَيه

 .،  أى ساِئلونَ مجتدونَ:      وقَوم جداةٌ
 .ضداِداَألأَعطَاه، وهو ِمن :      واجتداه

ِنىكغ ،واجلَِدى      :ِخىالس. 
ـ     :      وجدا عليه شؤمه    ن أى جر علَيه، وهو م

ـ  فَب [ : تعاىل كقوله باِب التعكيس؛  ِبع هرذاٍب ش
 .)5(، نقلَه الزخمشرى)4(]أَليم

 :اسم امرأٍة،  قال ابن أمحر:      وجدوى
 )6(*وى وانتهى اَألملُجدشطَّ الَمزار ِب*

 .الغناُء:      واجلَداُء، كسحاب
أى ما يغِنى، وكذا ما     :      وما يجِدى عنك هذا   

 .ى شيئًايجِدى عل

                                                
    اللسان، والتاج، ومل يشتمل عليه ديوان أىب الـنجم          )2(

 .العجلى
 ."يسألونه عليه: "، وفيه1/249النهاية  )3(
 .7سورة لقمان، اآلية  )4(
 .األساس )5(
 : ، وعجزه133ديوانه ) 6(

 *خيالٌ وال عهد وال طَلَلُ فال *  
 .واللسان، والتاج

 جدو
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ـ ـ     وهو قليلُ اجلَ  نك، أى قليلُ الغناِء عاءـد 
 .والنفِْع

 ]ج د ى[
أولُ دفْعٍة من الـدِم، أو      :  بالفتح ،اجلَدية     ى  

 .ِهى الطريقةُ منه
 ة لــبىنيــنجِد ]ب/310[ أرض :وكغِنيــة     

 .شيبانَ
 .طيئ ِرياى ىف ِدِدجلٌ نجب:      وكسمية
اجلَراد، ألنه يجِدى كلَّ شـىٍء،       :      واجلَاِدى

 :وبه رِوى قولُ اهلُذَِلى .أى يأكلُه
 )1(*حتى كأَنَّ عليها جاِديا لُبدا*

 .واملعروف جاِبيا
ىموكس      :ب ـج ىةَ بِن بكٍر، من     ـدرمض ن

 . صحاىب:اجلُدِوى) 2( بن مخشةُعمار: ولده

                                                
عجز بيت ِلعبِد مناِف بِن ِربع اجلُرىب، وهو هـذىل،           )1(

 *صابوا بستة أبياٍت وأربعٍة  *: وصدره

 رواية أخرى "ِلبدا  " : ، وفيه  "جاِديا"بدل  "  جاِبئًا"وفيه  
 .،واللسان،والتاج2/674شرح أشعار اهلذليني".لُبدا"ـل
ـ  " :، وىف مطبوع التاج   4/1268 التبصري   )2(  " نخمش

 .بنون ىف آخره
، بفـتح اجلـيم     "هلـا جيد جدايةٍ  " :األساس وفيه  )6(

 :       وكسرها، ضبط قلم، وهى الغزالةُ، قال مجيل
    ِجبيد ِجدايٍة وِبعيِن أحوى     تراِعى بني أَكِْثبٍة مهاها

 )217 ديوانه(
 

     ونجم إىل جنِب القُطِْب، تعرف به الِقبلَةُ، 
: غِرِبهذا هو املشهور عند املُنجمني، قالَ ىف املُ

تِجمره وبني البِق بينا ِللفَرييز. 
له جِديةً كغِنية،  جعلَ :وجدى الرحلَ تجِديةً     

   .)3(دايِة للغزاِلوهو أيضا جمع اجلَ ،اجلدايا: ومجعه
 .)4(ة بالبلْقاء، عن الزخمشرى:  واجلاِدية    

بن  عمر: ومنها أيضا، بالكَسِر ِجديا،:      ويقال
 .احملدث )5(دياىنحفِص بِن صاٍحل املُرى اجلَِ

 ِمن السرِج على جدا، هكذا       الْجديةُ تجمع     و

صوابه على  : ن برى ـبال ا ـهو ىف الصحاح، ق   

ٍى، كَشردٍىيٍةجروش . 

، "كاجلَدية ومجعه جـديات   ": وقول املُصنفِ      

هكذا هو ىف التكْملـة، بـالتخفيف، وهـو ىف          

 .الصحاح بالتحريك، ونظَّره جبفَنات

 ]ج ذ و[

قـام علـى    : ر جذُوا، كسمو  جذَا الطَّائِ      و  

، وغَرد، ودار ىف تغريـِده، وإمنـا    هأطراِف أصاِبعِ 

 .يفعلُ ذلك عند طلِب اُألنثَى

                                                
 

 .2873 رقم 2/107بلدان األساس، ومعجم ال) 7(
 ىف هامش م وجدتـه     ": ه وامش 1/310التبصري  ) 5(

خبط املصنف بسكون الدال، وهو املعروف بـني أهـل          
 ."  وقيده ابن السمعاىن بتحريك الدال،الشام

 جذو جدى
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اِبكه:      والفرسنعلى س قام. 

ى أطْراِف أصاِبعه، كانَ للرقِْص ـ     والرجلُ عل

 . أو غَِريه ،كذا ىف غريب احلماِم لَألصبهاىنّ

للقائم بأَطْراِف  : مجع جاذٍ : ككتاب      واِجلذاء،

 :ار وِنيام، قال املَرنائٍماألصاِبع، ك

     أَعاٍن غَِريب أم أمري بأَرِضها 

 )1( وحوِلى أَعداٌء ِجذَاٌء خصومها                

 فقد جذَا عليه، قال     وكلُّ من ثَبت على شىءٍ         

ِدىميٍل األسج عمرو بن: 

 *بي ـلَمبذَاِذ ـِق منها سلُ الر* 

 )2(* ثَاِفى ِمرجٍل جواِذىغَير أَ* 
 .انتصبا وامتدا:      وجذَا منِخراه

 . نقلَه األزهرى.انتصب واستقام:      واجذَوذَى
  كأنه لَِصق  :الـرى؛ ق ـن اهلج ـ     وتذَلَّلَ، ع 
 .)3(باَألرِض ِلذُلِّه 
بـه ِشـدةُ    ف  رِإشالَةُ احلَجِر ِليع  :      واِإلجذَاُء

 .الرجِل، كالتجاِذى
 .ترابعوه ِليرفَعوه:      وتجاذَوه

                                                
 .اللسان، والتاج )1(

 ".جواِذ"التاج، واللسان وفيه  )2(
 .3/1067التعليقات والنوادر  )3(

قال يزيـد بـن      جثَا؛ :كارعوى      واجذَوى،
 :احلَكَِم

 ى ونصرك عاِتم املَولَ نداك عِن      
 )4(وأنت له بالظُّلِْم والفُحِش مجذَِوى             

 .دأَب: عممه أجوى ي     وتجذَّ
ومسـح  ،  دار ىف تغريِده  :      واحلمام باحلمامةِ 

األرض ِبذَنِبه، وهذا ذكره املصنف ىف الذى بعده،    
 .والصواب هنا

 ،بالفتح ،الناِر مجع اجلَذْوة من :حبالفت، واجلَذَا     
 .فهو مثَلَّثٌ، كما أن اجلَذْوة مثَلَّثَةٌ

، ن ابِن برى  ـنبت، ع : مجع جذَاة : وبالكَسر     
رمنيفة البِن أحأبو ح وأنشد: 

      ولَ رِبِذى اجلَذَاِة فُض نعضٍط وي 
      )5( ِلكَيما يجتِذين ويرتِدينا                       

                                                
 .اللسان، والتاج )4(

  :وزاد صاحب اللسـان  ،  " تِدرنَخيْ" ه  ـاللسان وفي  )5(
، "تـذين حي"والتاج برواية   ،  " يما يجتِذين كل: ويروى" 

بالدال املهملة وقـد    " بذى اجلداة : " وفيه 156وديوانه  
 وهـذا  ،فسرها حمقق الديوان بأا موِضع ىف بالد غطفان       

، 2968رقـم   2/131) اجلداةُ(موافق  ملعجم البلدان     
   أن اجلذاة   2991رقم   2/135ا  وىف معجم البلدان أيض 

ـ  .  لغة ىف الدال املهملة    – باملعجمة   – اوىف الديوان أيض:     
 . كما هى رواية اللسان"يختِدرن"

 جذو جذو
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 هى اجلَذَاةُ للنبِت، فإنْ أَلْقَيت  : وقالَ ابن السكِّيت  
و مقصور يكتب بالياء؛ ألنَّ أوله   ـاَء فه ـمنها اهل 
ورمكْس. 

الناقَةُ الىت ال تلْبثُ إذَا  نِتجت  أَنْ         :      واجلَاِذيةُ
 .يِقلَّ لَبنها

داِع، كأنَّ يةُ البموعأَةُ اةٌ     واملَرذْوها ج. 
،واجلُذُو      وماِع: كسالب رِقص. 

 . واالنتصاب، واالستقامةُ    
وادرـ     وىف الن  :ا، ـأَكَلْنننيا فَجاذَى با طَعام

 .ووالَى، وتابع،  أى قَتلَ بعضنا على ِإثْر بعٍض
 :      وقولُ الراعِى يصف ناقةً صلْبةً

 وباِزٍل كعالِة القَين دوسرٍة      
 )1(قُها ىف الدف من زوِرمل يجِذ ِمرفَ              

م  :أراد دباعتر،    ـمل يوا من زِصبتنِبه منولكن  ن ج
 .ِخلْقَةً

   ،" واِجلـذْوةُ  اجلَمرةُ: اجلَذْوةُ":     وقولُ املصنفِ 
 :واِجلذْيـةُ  :صوابه كذا ىف النسِخ، وهو حتريف،    

 كما هو نـص    وهى الِقطْعةُ الغليظةُ من اخلَشب،    
 .الصحاح

 ]ج ر و[
 فَرس أَىب قَتادة، شـِهد    : رـبالكس،  ِجروة     و  

 . عليها يوم السرِح
                                                

 .، واللسان، والتاج126ديوانه  )1(

لَقَب ربيعة بِن عبِد العـزى       :      وِجرو البطْحاءِ 
 . بِن عبِد مشس بِن عبِد مناف، نقلَه اجلوهرىا

اِوىماٌء، أنشد ابن األعراىب: بالضم،      واجلُر : 
 أال ال أَرى ماَء اجلُراِوى شاِفيا        

 )2( الركاِئِبصداى، وإن روى غَليلَ              
 محلَّـةٌ  : ضـم لبا،  وجرواآن ] أ/311 [     

 .، وذكر ىف النون)3(بأَصبهان
عـن   صارت فيها اِجلراُء،   :     وأجرِت الشجرةُ 

األصمعى. 
ضرب عليه  : فْس؛ يقال الن:  بالكسر ،     واِجلروة

     ىرب ه، قال ابنفْسه؛ أى نتوقال أبو عمرو  : ِجر :
أى : ضربت عن ذلـك األمـِر ِجروِتـى       : يقال

دشفْسى، وأنن تاطمأَن: 
 ضربت بأَكْناِف اللِّوى عنك ِجروِتى       

 )4(الَ املُواِصلِّقْت أُخرى ال تخونُعو              
 يقالُ للرجِل إذا وطَّن نفسه على     :      وقال غريه 

أى صبر عليـه     : لذلك األمِر ِجروته   ضرب :أمٍر

                                                
، 3011 رقـم    2/137) اجلراوى( معجم البلدان  )2(

ــتعجم  ــا اســــ ــم مــــ ومعجــــ
 .ن،والتاجواللسا.2/374،4/1320
      ورمسها فيـه   3068 رقم   151/ 2معجم البلدان    )3(
 .، والتاج"جرواءان "
 .اللسان، والتاج )4(

 جرو جرو
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قـال    ِجروةَ نفِْسه كذلك؛   وضرب ،)1(ووطَّن لَه 
الفرزدق: 

      ِجر تبرِبِرى فضهلا اص ها وقُلْتتو 
                ددوش نىف ض اِرىت2(ِك املَقاِم ِإز( 

أى : ضربت ِجروِتى عنـه وعليـه     : ال     ويق
 .صبرت عنه وعليه

النٌ ِجروته،  إذا صبر علـى       ألْقَى فُ :      ويقالُ
  ِر، قال الزخمشرىاَألم :      بـرا  ضوأصله أن قَاِنص

 رضرب ِجروته، فَصي  : ى الصيد، فقيل  ـكَلْبته عل 
 .)3(الًمث

، من بىن مالِك بِن اَألوِس، )4(     وجرو بن عياش
 .مح وبالضتقُِتلَ يوم اليمامة، يقال فيه بالفَ

  ع نب ىروج     و  ىـممـن      : ٍف، كس بطـن
 .، حمدثىِورجذام، منهم عثمان بن سويد اجلَ

 ] ر ىج[
قال  وارى،ـاجلَ :)5(] ج[ الريح،: اجلَاِريةُ ى     

                                                
 ."صرب له، ووطن عليه "  :ىف مطبوع التاج )1(
". ىف ضنك "بدل  " ىف ضيق ": هـوفي،  227 ديوانه )2(

 .واللسان، والتاج
ـ  يسفَ: "األساس، وفيه  )3(        ثـال  وجممـع األم   ،"ثالً  ر م
 ."ضرب عليه ِجروته : "  وفيه1/418
: 1/331 الغابة سد  ، والذى ىف أ   1/473اإلصابة   )4(
    ،جرول بن العباس من بىن عامر بن ثابـت، أو نابـت           "

 ".األنصارى األوسى، اتفق على أنه قتل يوم اليمامة
 .           زيادة من مطبوع التاج )5(

 :الشاعر
 ريِق معقَّالً فيوما تراىن ىف الفَ      

 )6(  ويوماً أُباِرى ىف الرياِح اجلَواِريا               
 .     وعين كُلِّ حيوان

 .أى دارة متِصلَةٌ:      وصدقَةٌ جاِريةٌ
) 8(ىِعج األشٍليوابن حم، )7(وجاِريةُ بن ظُفَر     

، وابن )10(ىِعوابن عبد اهللا اَألشج، )9(وابن أصرم
 أخو يزِيد) 12(ع بن جاريةمومج. )11(املُنِذِرد ـعب

فاملصن بـ وزي،الذى ذكره ـداِريج ةَ ـن      
اَألو13(ِسى(،العالء بِن بن دواِرية  واَألسج)14 (

اِرية  وأبو اجلَ،)15(الثقفى، وحيى بن جارية
 .صحابيون :)16(األنصاِرى

                                                
     .        اللسان، والتاج )6(
                 . 1/231التبصري  )7(
  .                     السابقاملرجع  )8(
 .    السابقاملرجع  )9(
                      . بقاملرجع السا )10(
                 . 1/232السابق املرجع  )11(
 . 1/231السابق املرجع  )12(
                  .السابقاملرجع  )13(
 .1/232السابق رجع امل )14(
  .السابقاملرجع  )15(
                  .السابقاملرجع  )16(

 جرى



 
 
 

 
 

-64- 

زيدي ةُ بناِرية      وجاِري1( بِن ج(رمِد ، وعيز بن 
سحاق بِن أىب إ، وجاِريةُ بن )2( بِن جاِريةا

، كان )4( لى، وجاِريةُ بن النعماِن الباِه)3(اجلَاِرية
 ن سليمانـةُ بـَوجاِري على مرو الشاهجان،

وجاِريةُ ، )6(، وجارية بن بلٍْج الواِسطى)5(الكُوىف
، وزياد بن جاِريةَ، وعيسى بن )7(رمبن ها

 نبا  و، وعمر)9(وِإياس بن جاِريةَ املُزىن، )8(جاِريةَ
 .حمدثون :)10(جاِريةَ اللخمى

    ِة، عن أىب ذَرـةَ،    )11(     وأبو اجلَاِرياِريوأبو ج ،  
     ن احلَجاِج اِإلياِدى،   ـةُ ب ـوجاِري،  )12(عن شعبةَ 
 ،)14(، وجاِريةُ بن مشِمت العنـربى     )13(أبو دؤاد 

                                                
 . املرجع السابق )1(
 .231 /1املرجع السابق  )2(
       .1/232السابق املرجع  )3(
                  . السابقاملرجع  )4(
 .السابقاملرجع  )5(
 .السابقاملرجع  )6(
                  . السابقاملرجع  )7(
 .1/233التبصري  )8(
 .السابقاملرجع  )9(
 .السابقاملرجع  )10(
 .السابقاملرجع  )11(
 .السابقاملرجع  )12(
 .السابقاملرجع  )13(
 .السابقاملرجع  )14(

، وابـن سـليط     )15(وابن مر الطَّاِئى أبو حنبـل     
 . شعراء:)16(التميمى

 .  عن عمر،وجويرية بن قدامة التيمى     
 .حالةُ اجلَرياِن:  بالكَسر،     واِجلريةُ

 ِرير،  ا    واِإلجبالكَس :ِى،    ضمن اجلَر بج(ر(: 
أى ذُو فُنـون  : فَرس ذُو أَجاِرى  : األجاِرى؛ يقال 

 : ىف اجلَرِى؛ قال رؤبةُ
* ِح ـغَمنالس كَِرمي اِرىاَألج ر* 
 )17(*حـنجِم الش أَبلَج لَم يولَد ِب*

العادةُ، لُغةٌ : يف بالكسر مع التخف،     واِإلجِريا
 .ملُشدداىف 

     ىى الشراوجيرُء ج :نسح. 
والن     جمن املَ: وم تِرسارِرشِبِق إىل املَغ. 

 :ٍم خاِز]أىب[  قال ابن؛دام:      وله الشىُء
 غَذَاها قَاِرص يجِرى علَيها       

                   بني ِحني ضحوم18(ِعثُ الِعشار( 
  األعراىب عليه    :      قال ابن تيرـ ومنه أَج : ذاك

تمأى أَد. 

                                                
 .السابقاملرجع  )15(
 .السابقاملرجع  )16(
 .، واللسان، والتاج171 ديوانه )17(
 :واللسان وفيـه  . 64ن أىب خازم    ـديوان بشر ب   )18(
 .   والتاج، "فارض"

 جرى جرى
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  .اجلَاِرى من الوظَاِئف:  بالكَسر،     واِجلرايةُ
اهرجِرى مجاِله:      وهو يالُه كَحح. 

 .مِسيلُه:      ومجرى النهر
سواجلَواِرى الكُن      :من النوِمج. 

ِنىكَغ ،قال الشاعر:      واجلَِرى ،اخلَاِدم: 
 إذَا املُعِشيات منعن الصبو      

                       كِريثَّ جح ِنحص1( باملُح( 
نصِب: املُحدِللْج رخهو املُد. 

 . طَلَب منه اجلَرى: واستجراه     
 اتخـذَ وكـِيالً؛ ومنـه     :      واستجرى جِريا 

ـ   ال: "احلديثُ  أى ال ) 2("انُـيستجِرينكُم الشيط
تسكُمينِبع3(ت(  ِريِخذَكم جِكيلَه، نقلَ  ـ، فيتوهـه و 

اجلوهرى. 
      وتجاروا ىف احلـديث، كجـاروا، ومنـه        

؛ أى يتداعون   )4(" تتجارى م اَألهواءُ  ": احلديثُ
 .يهاف

) 5(صارت له : أَجرِت البقْلةُ ": وقولُ املُصنفِ      

                                                
 .اللسان، والتاج )1(
 . 1/264النهاية  )2(
 ".أى ال يستغِلبنكم: "ىف النهاية )3(
تتجارى م األهواء   …: "  وفيها ،1/264النهاية   )4(

 ".كما يتجارى الكلب بصاحبه
 ". هلا: "هكذا باألصل، وىف القاموس والتاج )5(

 . لهبه ىف الذى قَركْ ِذب املناِس،"اٌءرِج
 ]ج ز ى[

بقَر الوحش، ومنه قولُ أىب العالِء      :  اجلَاِزيةُ ى     
 ]:ب/311[املعرى ىف قصيدة له 

 كم بات حولَك من رٍمي وجاِزيٍة       
 )6(  يستجِد ناِئلَ حسِن الدلِّ واحلَور             

 .بالراء وهو  غَلَط ه ؤوأكثر من يقر: قال احلافظُ
مجع جاِزيٍة أو جـاٍز أو جـزاٍء،        : واجلَواِزى     

 : قولُ احلُطَيئِةكُلٍّ فُسروِب
*هواِزيج مدعال ي رِل اخلَيفْعي 7(*من( 

أى جزتـك   :  عنى اجلَواِزى  جزتك:      ويقال
 . جواِزى أَفْعاِلك املَحمودِة

أى :  ِمن رجـلٍ   هذا رجلٌ جاِزيك  :      ويقال
 .حسبك

      ،أى تكِْفى:      وهذه ِإِبلٌ مجاٍز يا هذا
 . مجٍز: دالواِح) 8(اجلَملُ
 .أى كاٍف أمره: ع مجزى َألمِرِهوفالنٌ باِر     

                                                
املكسـورة  يـات، قافيـه الـراء    ممل أجده ىف اللزو )6(
 1/234، وهو موجـود بالتبصـري       429 -1/373

 .، وىف التاج"يستجديانك "       :   هـوفي
 :، وعجزه51 ديوانه )7(

*ذْال يهبرالع والناِس بني اِهللاف * 
 . البيت ىف األساسد واللسان، والتاج، وور

 ".احلمل: "ىف مطبوع التاج )8(

 جزى



 
 
 

 
 

-66- 

 . أى غَلَبته: جازيته فَجزيته:      ويقال
 .قَضيته:      وجزيت فُالنا حقَّه

 .أََغْنى:  وأجزى،     وجزى عنه
 .كافَأَه:      وعنه فالنا

 . مبعىن جزت:      وأجزت عنك شاةٌ
     بِزيىن هذا الثَّوجكِْفيِنى: وما يأى ما ي. 
  ، ىبصـحا  :)1( بالكسـر  ،ىِزوخزيمةُ بن جِ       

،  اجليم رونَِسلُ احلديِث يكْ  ـأه: قال الدارقُطْىن 
ِنىأنه كغ والصواب. 

ـ  يةُنكُ: ى، كغِنى       وأبو جزِ  ـ   د الِ  عب ِنلـه ب 
طَمِفرِن بالش 2(ري خ( . 

ىمسى، كسلَنالب ىزوابن ج      :حمثٌد. 
ة مبصر مـن   : اى الز دشد م ِرس بالكَ ،وِجزاى     

 .)3(اجليزية 
 ]ج س و[

 . غَ غايةَ السنلَب: جسا الشيخ جسوا     و 
 .جمد:      واملاُء

ياِبسةُ الِعظام قليلةُ اللّحم، وقد     : د جاِسيةٌ يو     
 .جست جسوا وجسا

                                                
 .1/254التبصري  )1(
 .السابقاملرجع  )2(
 جــ   2 ق    للـبالد املصـرية      القاموس اجلغراىف  )3(
3/60. 

 .ياِبستها: القَواِئِمودابةٌ جاِسيةُ      
 .كَزةٌ صلْبةٌ:      وِرماح جاِسيةٌ

ِمن  ِجنس:      واِجليسوان، بالكسر وضم السني   
، اء) 4(]جيسوانة[د، واحدته   ـ بسره جي  ،النخل

 ةًوقال مر :ىموان؛ لطـولِ   سسـ   اجلَي ه، مارِخيش  
هبوالذو: الـق بالذَّوائب، شـ  ائب : ةـبالفارسي

 .)5(كَيسوان
 ]و ج ش[

 . ردها، عن ابِن برى: )6( اجتشا نصيحته      و
 ]ع و ج [

 . عن أىب عمرو. الطِّني:  اجلَعو     و
     تواالس . 

ح،ةُ     واجلَعبالفَت  :رةٌلُغىف الكَس . 
 .نبذْتها:      وجعوت ِجعةً

وج     وانُع :اسم. 
 ]ج  ف و[

 .فَعلَ به ما ساَءه:  جفاه يجفُوهو     

                                                
ساقطة من األصل، وهى ىف مطبوع التـاج بـدون      )4(

 ."عن أىب حنيفة: " وزاد قوله،"اء"كلمة 
 بـرى  ية ابن شوحا،  ا املعرب للجواليقى  ـخال منه ) 5(

  .عليه

. "كلمته فاجتشى فضيحىت  : "اجـوع الت ـىف مطب ) 6(
 .للسانواملثبت من األصل، وا

 جسو جفو
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 .طَلَب منه ذلك:      واستجفَاه
 .غَلُظَ:      وجفا ثوبه

    غَلُظَ قَطُّه:  والْقَلَم . 
 .مل تتعاهده:      واملرأةُ ولدها

 . املرةُ الواِحدةُ من اجلَفَاِء:      واجلَفْوةُ
ه     وأصابفَواتمِن وجةُ الزفْوه ج1(ت(. 

 .هأبعد:  جنبه عن الفراِش فتجافَىفَى     وجا
 .باعدمها:     وعضديه عن جنبيه 
  فاهه:    وأجأبعد. 
 .  وهو من جفاِة العرِب   

ى به الواِدى أو الِقدر مـن       ِمرما ي : وكغراب     
 .الغثاِء

 . رمته،وكذلك جفَت: رض زبدهاوأجفَِت األ    
    ِرهاصارت كاجلُ: واألرضيفاء ىف ذهاِب خ. 

وا هبسرعانهم وأواِئلُهم؛ ش: اِسـ النفاُءجو    
 .جبفاِء السيِل

 رفَعه،: جفَا السرج عن فَرِسه ": وقولُ املُصنفِ      
ـ تا م ـ، هذا يقْتِضى أََنّ جف    "كأَجفَاه عوهـو   د ،

  خاِلفملا ىف كُ  مم  ِبت ـ الفَن  ـ ن أن ج  م،ا الزِ فَ
أجفَيت القَتب عـن    : د؛ ففى احملكم  عتفاه م جوأَ
ج عن  جفا السر : عِري فَجفَا، وىف الصحاح   ِر الب هظَ
 .ته عنهعفَإذا ر: ه أناتيفَِر الفرِس، وأجهظَ

                                                
 ومن  ،، واملثبت من األصل   "فاوتهوج: "ىف األساس ) 1(

 ".وهو جماز: "مطبوع التاج الذى زاد قوله

 ]ج ف ى[
 ىف جفَأْته،   ةٌـه، لُغ ـقَلَعت:  لَ جفَيت البقْ       ى

 .كاجتفَيته، كذا ىف احملكِم
 ]ج ل و[

 . اكْتحلَ، عن ابِن اَألعراىب:  جال الرجلُ     و
وله اخلرب      :ضوح . 

  لَى ججي الًـ     واجلبني :   ِضىكر ،ِلىةٌ ىف جلُغ. 
 .عن أىب عبيد

 .زينتها: وسرةُ العطَ     واملاِش
 . ، نقله اجلوهرىِة اجلاَِليلُثْ     واجلالَةُ ِم

 .ة بالقُدِس :     وبيت جاال
واج     تال النالهاحلَ اجتالًء مثل ج. 

ويفتح،     الكُحلُ،: مقصور،  بالكَسِر ،     واِجلال
رة عن النحاس وابن والد، وبالفَتح ممدود       ـاألخي
 .ىباملهل] أ/312[عن 

حةُ النلْوان: ِل     وجخها بالددطَر. 
     تلَيتالعِ واج متها مع   :  ةَ عن رأِْسى  امفَعإذا ر

ج ها عنيِنِبطَيك، نقلَه اجلوهرى. 
 .جاهرته، عن األصمِعى:      وجالَيته باَألمِر

 .اِإلقْرار:      واِجلالء، كِكتاب
أَخِبرِنى : اخلَبر اليقني، يقالُ:  ، كغِنية     واجلَِليةُ

 :أى عن حِقيقَِته،  قال الناِبغةُ: عن جِليِة اَألمِر
 عيٍن جليٍة لُّوه ِبوآب مِق      

 جفى جلو
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 )1(      وغُوِدر باجلَوالِن حزم وناِئلُ              
 .أى جاَء داِفنوه ِبخبِر ما عاينوه

                                                
    :، والتاج، وفيهمـا   )ضلل(، واللسان، و  90ديوانه )1(
 . "مِضلُّوه"
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       ىرب ةُ: وقال ابنةُ: اجلَِليِصري؛ يقال الب :عي ن
ةٌ، قال أبو دِليجاٍدو: 

 بلْ تأَملْ وأَنت أَبصر ِمنى      
                 هِليج نيواِد عِر السيد د1(  قَص( 

ما يرى من الرأِس إذا اسـتقْبلْت       : واملَجاِلى     
 :ىِسعقْ الفٍَدحملوجه؛ قال أبو ما

 *ه ـقَالَت سلَيمى ِإنِنى ال أَبِغي*
 *ـه ت مجاِليئَ أَراه شيخا ذر*
*   قِْليهِاىن تواِنى والغقِْلى الغو2( *ي( 

ـ  قاقُِت، واش مجلَى :الواِحد:      قال الفَراءُ   نه ِم
 إذا ذَهب شعر رأِْسه إىل      اجلَالَ، وهو ابتداء الصلَع   

 .ِنصِفه
 .    انكَشف حالُ كُلٍّ ِمنا ِلصاِحِبه:      وتجالَينا

 .اَألسد:      وابن أَجلَى
    حبوالص . 

لَى عنه اهلَمعنه، عن اللَّيِث:      وأَج جفَر. 
 منهم أبو احلَسـِن     ،ةٌبيلَقَ: ، بالكسر      وِجالوةٌ

ـ ، أَ  اِجلالِوى كىِد املالِ مِد الص ـى بن عب  عل حد 
  .، ضبطَه احلافظ783ُمات سنة  )3( مبصرضالِءالفُ

                                                
 . اللسان، والتاج) 1(
 .ى بن ِربِعوامسه عبد اهللا:  اللسان، والتاج، وفيهما)2(
 .هـ782،  وفيه أنه مات سنة 1/512 التبصري )3(

 .)4(ِةقهليمن الدر ة مبص:      واجلَاِليةُ
 .ه عن ضمِريأى يعبر:      وهو يجلِّى عن نفِْسه

 .اِإلظْهار والكَشف: يان     واِجلِليان، كِصِل
 هـواب، ص "ع: ىـأجلَ " :ِف املصنلُو    وقَ 

حريِكبالتوم ،ِضوِك، وقد ذُ)أ ج ل(ه عهناك ر 
وابعلى الص. 

ى ِضتقْه يياقُ، ِس")5(حممد بن جلْوان:"هـوقول     
حرالفَتبطَه احلافظُ بالكَسوض ،. 
، "ويكْسر) 6(ن سمرةَـوانُ بـجلْ ":هـوقول     
 الكَسر إال ِركُذْ، ومل ي ظُ بالفَتح فقطبطَه احلاِفض

ل، فلو عكَىف اَألوِض القَسةَيأصاب . 
 ]ج ل ى[

 .غَطَّاه أو ذَهب ِبصبره: جتَالَّه الشىُء     ى 
     ٍثوكمحد :ماس. 

  سمأَح بن لَىوج     ىمكس ، :طْبمن ِنـزارٍ ن  ،
منهم جماعةٌ رواةٌ وشراُءعسقال املتلم  ، : 

 يكونُ نِذير من وراِئى جنةً     
                سموأح لَىج مهِنى ِمنرصن7(وي(    

 راِءرى، من و  ـع قرب واِدى القُ   :      وكسمية

                                                
 .1/218 جـ 2 القاموس اجلغراىف ق )4(
 .1/451 التبصري )5(
 .السابق املرجع )6(
 ).ج ل و(، واللسان،  والتاج 129 ديوانه )7(

 جلو جلى
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شر، )1(ٍبعصعن ن. 
 ]ىج م [

شىٍء، عـن   ظَهر كُلِّ   :  كسحاب ،اجلَماُء     ى  
ىرابِن بوأنشد  ، : 

  عن شِفٍري  تفَلَّقد قَوبظٍْر      
   )2(كأَنَّ جماَءه قَرنا عتوِد                          

 ] ن ىج[
 .    الكاِسب:  اجلَاِنىى     
: ألعراىب، وقالَ اَألزهرى  اواللَّقَّاح، عِن ابِن         

 لِْقحِخيلَايعىن الذى يلن    . 
 .ُألالْكَ:      واجلَنى

 .    والكَمأَةُ     
     بوالِْعن. 

 .ادعى عليه ِجنايةً: اناةًمج     وجانى عليه 
جٍن،     ويِر على أَجى الثَّمنج عم صى، كَع

 . وأَجبل،،  كجبلىنأَج: هلُصوأَعٍص،  وأَ
 .كجنى: واجتنى     
 : زاِج، قال الرناِءع االجِتِضوم: جتنىملُوا     

   )3(*جنيته من مجتنى عوِيص*

                                                
 :  وفيه 3207 رقم   2/184) جلية( معجم البلدان    )8(
"…دب من وراء بغا وش." 
 .سان،  والتاج الل)1(

ى اجلَاِلوخ4(ان( :قُة مبصر ربيٍدِش ر    . 
     ال يجِنـى جـاٍن إال علـى        :"وىف احلديثِ      
ه ن أقاِربِ ـه م ِري غَ أى ال يطالَب ِجبنايةِ    ؛)5("نفِْسه
 ـا   بِده، فإذا جىن أحدهم ِجناية ال يطالَ      وأباع
اآلخر. 

 برض؛ ي "جاِنيك من يجِنى عليك   :"     وىف املَثَلِ 
للرِلج عاقَبِبه، وقال       ِجبنايةٍ  يه ِبذَنذُ غريخؤوال ي 

ـ جيراد به اجلاِنى لَك اخلَير مـن ي       : ِمأبو اهليثَ  ى ِن
رعليك الش    . 
 ذينأى الَّ  ؛)6( " أجناؤها أبناؤها  ":  املثل      وىف
 الذين كانوا   مياِر باهلَدم ه  ذه الد ـى ه ـجنوا عل 

ها، ح بوكن  اه أبو عبٍدي  وقال اجلو ،ِرهى :  وأنا أَظُن
ال يجمع   ألن فاعالً  جناتها بناتها؛ : أن أصلَ املثلِ  

   هادال، فأما اَألشعلى أَفْع واَألص فإمنا مهـا    حاب ،
جمدٍ عهبٍ  شحن ـذا م ـ، إال أنْ يكونَ ه     وص

ألنه جيىُء ىف األمثاِل ماال جيىُء ىف غِريها،       ؛ِرالنواِد
 .    انتهى

وأراهم لَم يكَسروا باِنيا :      وقال ابن سيده
                                                                   

 . اللسان، والتاج)3(
القاموس ، وهى كذلك ىف     "اجلىن  " ىف مطبوع التاج     )4(

 .1/237 ق اجلغراىف
 .1/309 النهاية )5(
 .878 رقم 1/167جممع األمثال ) 6(

 مجى جىن
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 .على أبناء،  وجاِنيا على أجناء إالّ ىف هذا املَثَِل
 قال ابن       ىرـ  :  ب  لُ كمـا ظَنـه    ـليس املث

،ب/312[بل املثلُ كما نقلَـه أبـو     اجلوهرى [
عببني أحٍد من أهِل اللغـِة فيـه،          ال خِ  ٍدي الف

شهد وصحب   )1(إنَّ أَشهادا وأصحابا مجع   : هوقولُ
عمجالً ال يمنه؛ َألن فَع ا،  على أَفْعاٍلسهوإال شاذ 

ذْومه ِريصالب ب  أن أَش ا    نيا وأطْيـارحابا وأَصهاد
 ٍر، وهذا املثلُ يضـرب    ٍب وطائِ ٍد وصاحِ مجع شاهِ 

 ر شيئًا   لَِمملن عيِبغ     ٍة فأخطأَ فيه، مث اسِوير تده كَر
ما ع قَضهِملَفَن. 

 : ، رضى اهللا عنه علىلُووقَ     
 *ه ـه فيجانهذا جنائى وِه*
 )2(*يه ه ِإىل ِفديإذْ كُلُّ جاٍن *

ـ      رو بملُه ِلعأَصثَلٌ، وـدِ  هو مِن عـ  ى       ى  اللَّخِم
وأَنَّ     بِن أُخِت جِذميةَ، وهـو أَولُ مـن قَالَـه،         ا

لـه    جِذميةَ نزلَ منِزالً وأَمر النـاس أَنْ يجتنـوا        
ـ       ِر ميِبخ أِْثرتسهم يضعأَةَ، فكانَ بالكَم   ِجـدا ي

  رمعهـا، وبأْكُلُ طَييو   ِر ميأِْتيه ِبخاو ي والَ   ي ِجد

                                                
 ن مطبـوع التـاج    ـ، واملثبت م  "مجعا" ىف األصل    )1(

 .واللسان

  : اللسان،  والتاج،  ونص الشطر األول فيهما)2(

 *هذا جناى وِخياره فيه *              

     ى ِبها أَتئًا، فَلَميا  يأْكُلُ منها شذِ خ3( قَالَ ةَميالَه ج( 
، رِضى اُهللا عنـه، أَنـه مل        وأراد على . هذَا الْقَولَ 

 وضعه  ني، بـلْ مسِلاملُ مـن فَىِء    يتلَطَّخ ِبشـىءٍ 
هاِضعوم    . 

     ىوتنالكوىفّ   ج عمر 4( بن(،  مبالض :  شـيخ
 .    حلسِني اجلعفىا

هلالىلُّ، بفَتِح اجليم االنعمان  بن جِنى بِنيثُ وغَ     
ِر النوِن اخلفيفِةوكَس:لّقعلَِفىوقال مات ، عنه الس 

 .)5(517سنة 
      ـةَ،       أمح:"ِفوقولُ املصنِنيِعيسى بِن ج بن د

، غَلَطٌ، صوابه بكسر اجليم والنـون والياء  "كغِنية
تاِنمددطَه احلافِ   شبىف    وقـد ذُ  )6(ظُ، هكذا ض ِكر

 .    ج ن ن
     لُهوقو" :ىتنج لَدـبوطٌ   هـو  ، هكذا " بضم  ،

 .    كتسعى،  وهو خبطِّ الصاغاىنّ بكسِر النوِن
" ثَـةٌ دمح:  الوهباِنيةُ جنى ت بالضـم: "لُهقو     و

ـ غلطٌ، صوابه بفَتح التاِء واجليِم وتشـديِد ال   ون ن

                                                
 .، وهو خطأ"قاله: "ىف األصل )3(

بخِتى بن عمرو الكوىف،  أحد ":1/194 ىف التبصري  )4(
 ىف : " وقال حمققا التبصري  ،"لحسني اجلعفى ل العباد، شيخ

 .وهو موافق ملا ىف األصل". ابن عمر: اإلكمال
افق ملا ، وهو مو"547مات سنة   : " ىف مطبوع التاج   )5(

 .1/475ىف التبصري 
 .1/406 التبصري )6(

 جىن
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 .     )1(ظُحلاِفا؛ هكذا ضبطَه ِةراملكسو
 ]ج ن و[

بو ا أ ، منه )2(د باألندلس   : جنوة،  حمركة  و       
 عيِم رعبد اهللا اجلَ    الن وانُ بنضِوىن  ، فـاسٍ  ِزيلُن  :

ثٌمدح م   ر  ،رأَخت  ى عن عو ِد الرمِنببنِ ح  ع لى 
 .ِمىالعاِص

 ]ج و و[
 .)3(ىاِئ الطَّل بِن اجلداِحِقعف ميس:  اجلَوو     
 .حيثُ يحفَر له: ومن املاء     

ـ    ،  مجع جو : واَألجواُء      الس نـيواِء بماِء لله
 .ِضرواَأل
ـ لل  جـو،  جمع: واَألجِويةُ      مِفِضنمـن   خ 

 . ِضراَأل
عن . نمري بناِحيِة اليمامةِ   ىماٌء ِلبنِ : الٍم      وِبال
 .    )4(ياقوت

منها عبد امللك بن    ،  ة باليمن :  بالضم ،وجوةُ     
حميوخِ    ممن ش ،ىاجلُو ِكىكْسأىب القاسم   ٍد الس 

                                                
 .1/194 التبصري )1(
 .749 نزهة املشتاق )2(
ن اجلـراح   ـل ب معق اسم سيف : " ىف مطبوع التاج   )3(

 ".الطائى
 .3361رقم  2/220) اجلَو( معجم البلدان  )4(

 .    )5(ى اِزريلشا
     مة، بالضانيواجلُو :6(حملَّةٌ مبصر(    . 
 ااجلَـو ثالثَةَ عشر موِضـع    : "وقولُ املُصنفِ      

، هى أكثر من ذلك،     "أى غري جو اليمامةِ    غريها؛
وبارِ : هياناخلَض وباليمامةِ : مج ِضعو7(م(  ،واجلو :

وآخر قرب املدينِة، وآخر ىف      ،)8(ع ىف دياِر أسدٍ   
 ِلـبىن   يـئ ىن ط ىف ِدياِر ب   وآخر،  الٍب بىن كِ  ِدياِر

ض      ،)9(لثُعىف أر مان،وآخرـ  ع عوي   جبـو فر
ر ِبـبطِْن در،     تغلب، وآخ  جوادة، وآخر ىف ِديارِ   

        ـوجب عـرفواِجِن ويِن والشيارتالس نيب وآخر
 الِغطِْريِف، وآخر   فرعِب يا ج ـ خلُو امى،ز   وآخـر

  فرعِبيج  او      فرعميٍم يىف بالِد ت ساِء، وآخرَألح
 جبو  رفاِنياِر عبس يع  وِضعان ىف دِ  ، وم َءنباجو ج ِب

                                                
 .3363رقم  2/221السابق املرجع ) 5(
يـة  قر": 3295رقـم   2/203 ىف معجم البلدان     )6(

ى ىف معجم   ـوه. "ا اجلَوانية، بالفتح  ـقرب املدينة امسه  
2/408ا ما استعجم أيض. 

 .3361 رقم 2/220) اجلو( معجم البلدان  )7(
ـ ،  2/407 )جو (معجم ما استعجم   )8(  دـواستشه

 : البكرى بقول زهري
          لَلْتح ٍد             ِبلَِئنىف بىن أَس وج 

  بيننا فَدكتو وحالَىف دِين عمٍر                         
 .    معجم البلدان، املادة السابقة )9(

 جوو جنو
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بينهما عقَبةٌ  أو أكْثَر، وآخر يعرف جبو          ،)1( آثال
 .)2( تياس ىف قَوِل عمر بِن لَجأ

 ]و ىج [
،  جـده و اشتد:  جِوى الرجـلُ، كَرِضى   ى     

 .فهو جٍو، كدٍو، وهى اء
 .نتنتأَ: ألرضوجِويِت ا     
أو املخلُوطُ   ،لْحاملـاُء املِ : واِجلية، بالكَسـر        
  .ِببوٍل
: ةُ بني بيوِت القَوِم؛ يقـال    جالفُر: وكَِكتاب     
 .     ىف ِجواِء بىن فُالٍننزلْنا 

     ىمعِ  : وكس ِدىجلٌ نبجداملاء الذى يقال    ن 
3(له الفَاِلق( . 

 .يةٌ نجِديةٌ،  عن نصرناِح: مياحلُوكا     
 .،  عن أنس الديِلىٍدبيجِوية بن ع: وكَغِنية     
     إياٍسوابن  :ِهشفَد تِمح صر    . 

                                                
 .بضم اهلمزة" أُثال":  السابق، وفيهاملرجع )1(
 جو" :141 الذى عثرت عليه ىف ِشعر عمر بِن جلٍأ          )2(

ىف قوله" ىقَس : 
 تحلُّ وركْن ِمن ظَِميةَ دونها                  

ِلى                            وجلُّ به أهحى مما يقَس و 
وىف ،  وفيـه     3372  رقم 2/224 معجم البلدان    )3(

 يقال هلا    جبيلٌ نجِدى عنده املاَءةُ الىت    : "وع التاج ـمطب
  ."الفالق 

وكس     مِعى : ةيمةُ السيوعـن عمـر،      )4(ج ،
داِدوأيضٍن الفَزاِرا ىف أجةَ بِن ِحصنييع 5(ى(. 

 ]ج هـ و[
:  يقال،الدبِر من اإلنسان وِضعم :)6(اجلَهوةُو       

 .)7(قَبح اُهللا جهوته، عن ابِن دريٍد
     واست  كْرى، كسوهكْ: ىجشوفَةٌ؛ حكاه  م

 .ىف كتاِب الغنِم) 8(أبو زيٍد 
     وبي9( ت(جوه :ِربخ. 

 .    ال يستر ذَنبها حياَءها : )10( جهوعنزو     
      أَج تيىوبه :بِ م قٍْف،   ال  كْشوفٍر وال سِست

 . كمكْرممجهىكَ
 لنـا  أى أجهت  ]:أ /313 [ـنوأَجهينا حن      
 .لسماُء، نقلَه اجلوهرىا
 .كَشفَه: ريق والبيتوأَجهى الطَّ     

                                                
 .    1/273 التبصري )4(
 . السابق املرجع )5(
وىف  م اجليم،  ضبط قلم،    بض ؛"اجلُهوة: " ىف اللسان  )4(

بالفتح،  ضبط قلم أيض ِبطتاآخر املادة ض. 
، وهى فيها بفـتح اجلـيم،        2/118 مجهرة اللغة    )7(

اضبط قلم أيض. 
ـ     .  هكذا باألصل  )8( :  اجـوىف اللسان، وىف مطبوع الت
 ".أبو عبيد"
 .، ضبط قلم"وبيوت جهو: " ىف اللسان)9(
 ". جهواء":  ىف اللسان)10(

 جهو  جهو
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 .وضح:  األمركلو     
  . وبرزظَهر: والرجلُ     

 ،اَألرض الىت ليس ِبهـا شجـر  : وكمحِسنة     
كسحاب، عن أم حاِتٍم العنـِزية، أو   ،)1(اِءهكاجلَ

 .إذا كانت سواًء ليس ا شىٌء: دهو كشدا
  ،"الْقَحمةُ من اإلِبلِ  : اجلَهوةُ: "وقولُ املصنف     

، "ةُ من اإلِبِلالضخم: "كذا ىف النسِخ، وىف بعِضها
: والصـواب ،  ـا، وكل ذلك خطأٌ   يخنوصوبه ش 

هو نـص الصـاغاىنّ ىف      اهلَجمةُ من اِإلِبِل، كما     
اجليِمكْمِلة، الت مه ضبطَه بضإال أن. 

ô ô ô 
 فصل احلاء مع الواو والياء

 ]و ح ب[
، سمى لدنوه من السحاب: الْحبا، كالعصا     و 

األرض، نقله اجلوهرى    . 
 .    نبت: وحبا جعيرانَ     
 : ،  قال املهلهلُمهر الْمرأَِة: وكِكتاب     
 منها فَقْدها اَألراِقم كَحنأَ      

 )2( جنٍب وكان اِحلباُء من أَدِم                     
أراد :   كونوا أرّم مل يِهروها اِإلِبلَ،    أمٍم فَيعن باب

                                                
 .بتشديد اهلاء،  ضبط قلم" جهاء: " ىف اللسان)1(
       ىف اجلاهلية  راء النصرانية ـوشع اج،ـوالت اللسان، )2(

 ".احلباء"بدل " اخلباء: " وفيه2/179

 .    وجعلَهم دباِغني لَألدِم
 ن ابنِ ـاع الرمِل، ع  ـاتس:  بالفتح،   واحلَبو     

األعراىب. 
     بوح ا الراموبـ : لُ ح  وـأشرف معتِرضا،  فه

حاٍب؛ قال الشاعر : 
  *وِفـني اِملرِط والشفُـكَأَنَّ ب* 
 )3( * قَِد العِزيِفعرمالً حبا من * 

ِزيفٍد: والععِنى ساِل ب4(من ِرم(. 
     ا والبعريوبم  :  ح فحوز كراء، أو  ـبين اِإلع 

 ت كُلِّف  مِب الرعص منِره مث     ـسـدِبص فرِل فأَش
؛ قالَ رفحزبةُؤ : 

 *ِنكتعالْم وبح بحت إنْ لَم تيد5( * أَو( 
     جرى وبِب: لٌ أحض  سيرـ  ـ، ع ِشر ِن ـن اب

وأنشد ،األعراىب : 

                                                
 رقـم  4/135  ومعجم البلدان  والتاج، ان،ـاللس )3(

 ".الشفوف"بدل " الشعوف: "، وفيه8384
) العزيف( ستعجم،ومعجم ما ا  معجم البلدان السابق   )4(
3/942    .  
 : ، وقبله118ديوانه  )5(

*الد ِتلْك ِمن تيجما نبفَركو * 
ىف اللسان  " أوديت" كلمة   تطَِباج، وض ـواللسان، والت 

ـ "  املعتبك "وىف التاج   . اء، ضبط قلم  ـبفتح الت            دلـب
 ".املعتنك"

 حبو حبو



 
 
 

 
 

-75- 

 *بأَح رهـوالد هالُ أَلَمى ال يز* 
 )1(*ه ـانَ اِجلباِل ثُلَمتدق أَركَ* 

 :ةُ بن جؤيةَدقال ساِع احتبى؛:وتحبى الرجلُ     
 أَرى اجلَواِرِس ىف ذُؤابِة مشِرٍف       

                ِكبى املَوبحكما ت ورس2( فيه الن( 
 .ونَاستدارِت النسور فيه كأم ركْب محتب:يقول

وج     مة لِ  عوثَّل احلَببالفتح،  ِبو :ى، بالضم  احلُب
: وقال ،)3(وبالكسر؛ ذكرمها يعقوب ىف اإلصالح    

 : ويروى بيت الفرزدق
 ى حلَمائِنا  حِبوما حلَّ من جهٍل       

 )4(روِف فينا يعنفلُ املع وال قاِئ                   

بالوجها؛ فِنير، مجيعٍة وِسدرر كان كِسدمن كَس 
 .ومن ضم فمثل غُرفٍَة وغُرف

: )5("كَأَنه اجلَبلُ احلَـاِبى   :"    وىف حديث وهبٍ  
 .شِرفقيلُ املُأى الثَّ

اةً، نقلَه اجلوهرىحابع ميه ىف البتيوحاب     . 
قَصاهم   يحبو النٌفُ: يقال:      وقال أبو العباسِ  

 :  قَصاهم مبعىن واحد،وأنشد َألِبى وجزةَويحوطُ
                                                

 .اللسان،  والتاج )1(
 .، واللسان، والتاج1/177ديوان اهلذليني  )2(
 البـن ) املطبوع( ه ىف إصالح املنطق   ـمل أقف علي  ) 3(
 .لسكيتا
 .،  واللسان،  والتاج389ديوانه  )4(
 .1/336، والنهاية 1/257 الفائق )5(

*ا ماهو قَصبحِبلْيدـ ِسناد * 
* اديِضئِْضِئها م ِمن رم6(*أح( 

     ،ىبوح مـكسع تِ : ىداكـان    ،)7(هامىا ر
 .َألسٍد وِكنانةَ
 : ع ىف قوِل الراعى: كثُريا      واحلُبيا،

       لْنعج تكَّبون  ِمنيا بالييبح 
 )8( ِلِورٍد من ضِئيدةَ باِكِركُبيشا                    

 : طامىقُوقال ال
 )9(*احلُبيا نظْرةٌ قَبلُ ِنيِمن عن يِم*

     اتيبأىب ؛وكذلك ح بن بيعةَ قال عمرر : 
      رأَِل اَألطْالَلَ واملُتست عا ألَمب 

                     اِرسواٍت ديبطِْن حِبب  
 )10(بلْقَعا

  باحلجازِ نظُ، وأَ ع شاِمى : حبيا: وقال نصر      
 .)11(احلُبيا وأرادوا احلُبى: أيضا، ورمبا قالوا

 ).عامية. (الضِعيف العاِجز: واحلَبيانُ     

                                                
  .، والتاج"ملبد"بدل " خمِْدر" اللسان،  وفيه )6(
 .3502رقم  2/250) حىب(معجم البلدان  )7(
 .، والتاج"جعلنا"سان، وفيه ، والل136  ديوانه)8(
 :  وصدره28 ديوانه )9(

 *للر الَكْفقلتِبِه ِب ملاّ أنْ ع م* 
 .التاج، واللسان ،3493رقم2/249ومعجم البلدان

واللسـان،   ،"ببطن حلَيات : "، وفيه 216 ديوانه   )10(
 .التاج

 .3493 رقم 2/249) احلُبيا(معجم البلدان  )11(

 حبو
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      نِ " :ِفوقولُ املصنكَغ ،ـاحلَِبى،ى  ـمضوي :
، كذا ىف   "السحاب يشِرق من اُألفُِق على األِرض     

سالنِخ،  والصواب:ِرفشي . 
 ]ح ت و[

 ،ِخطْته، أو أَحكَمته  :  احتوت الثَّوب حتو       و  
    ،ىسومفْتلُ الِكساُء القُيأو فَتلْته فَتلَ اَألكِْسيِة كما 

 . ىف حتيته بالياءلُغةٌ
 ]ح ت ى[

 .متاع البيِت: ِتى، كغِنىحلَ     ى ا
ِلِد     ورزىُء  الغ. 

ــةُ،      يح واحلَتــالفَت ــلَ :ب ــا فُِت ــن م  م
 .ةمياني .الِكساء ]ب/313[أهداِب

، هموثَّق: فَرس محتاةُ الْخلْقِ  ":      وقولُ املُصنفِ 
أصله محتىت، فقلـب موضـع    ؛"ملقلوبهو من ا  

 .الالم إىل العني،  نبه عليه ابن ِسيده
 ]و - ىح ث [

ـ   كَلَ اخلُبزؤأن ي : احلَثَاةُ يو       عـن  ،داٍمِإ  الِب
 .    كراع

 ):ج(ما رفَعـت بـه يـديك،         :)1(     واحلَثْيةُ
 .حثَيات، بالتحريك

                                                
ه يـديك، وىف  ـعت ب فا ر ـحثْى م والْ: " ىف اللسان  )1(

ى على رأسه ثالث حثَيـات،       ِثحكان ي : حديث الغسل 
 ".أى ثالث غرف بيديه، واحدها حثْية

ثَاة     والت2( ح(: ردصثَ مثُ ـ ححهـنقل وه،ـاه ي 
اجلوهرى. 

ِبه رمى كلُّ واحٍد ىف وجِه صاحِ     :       واستحثَوا
 .باالتر

يضرب   ؛)3("حِثى عليه ملَ ا يالَيتىن": وىف املثلِ      
 مى  عند تـِزنمن   رظْهةُ وتفَى له الْكَرامخله لِة من ت 
 .اِإلهانةُ

التراب نفْسه يحثُو   ) 4(فَحثَى":نِف     وقولُ املص 
 يحثُـــو : ، كذا ىف النسخ، والصواب    "ىيحِثو

    ظريثَا، باَألِلِف، وهى ناِدرةٌ، ونحبا،  : هويجبا يج
 .ال يقْالوقَ

 ] ى- ج  و ح [
 ،  عن اللَّيـِث، احلَدقَةُ:  بالفَتح ،احلَجوةُ     و ى   

ال أدرى أِهى   : هرىومثلُه البِن سيده، وقالَ األز    
 .اجلَحوة أو احلَجوة

 ئًا   :      وقالَ الكسائىيمنه ش توجأى ما  : ما ح
ِفظْتح. 

مـا  :  غَنمه فَتفَرقَت  إذا ضيع  ويقالُ للراِعى      

                                                
 ".حتثاء: " ىف اللسان)2(
ــال )3( ــع األمث ــم 2/419 جمم وىف . 4694 رق

 امشهو" ثَىحاملُ" وفيه   1517 رقم   2/407املستقصى  
"ِثىك (ةعن النسخ "املَح    .( 
 ".فحثا":  ىف القاموس)4(

  و-حثى   ى-حجو
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مو فالنٌ غَنجحه وال ِإِبلَهي    . 
 .أى ال يمِسكُه:      وِسقاٌء ال يحجو املاَء
 .ال يحفَظُها:      وراٍع ال يحجو ِإِبلَه

أنشـد   ؛ده واعتمده ـقَص: ا حجو ه     وحجا
 : األزهرى لَألخِطلَ

  ملْكُهم ض إذْ ع    حجونا بىن النعماِن
  )1( رونا عم حار ِب              وقَبلَ بىن النعماِن

     داِعال: اِجىحوالتىت. 
 .اَألغَاِليطُ:      واَألحاِجى

 :  به؛ قالَ الشاعرأصاب ما حوِجى:     واحتجى
 ىورحِل وراِحلَىت فَناِصيىت      

   )2(ِلمِن احتجاها  وِنسعا ناقَىت                     
ال محاجاةَ ِعنـدى ىف     : وىف نواِدِر األعرابِ       

ـ    انَـةَ؛ أَى ال ِكتم   اافَكَم كذا وال  تر لـه وال ِس
  . عندى
 .، ويفْتحرالست:  بالكَسر،واِحلجا     
 .رِضألما أَشرف ِمن ا: وبالفتح     

 .منعرجه:      وِمن الواِدى
أُ واجلَاِنبلْجوالْم     . 

ريو به خجوأَنا أح     ا؛ أى أَظُن. 
 أنْ يكونَ كذا؛ أى أحق وأجدر            وهو أَحجى 

                                                
 .، واللسان، والتاج219ديوانه ) 1(
 .اللسان، والتاج) 2(

 .وأولَى
 معاِشـر همـدان أَحجـى حـى       :      وقوهلم

وع رخمِلبن برى،   ا أنشد   .لُقَأى أَع ؛  )3(بالكوفة
 : فيٍع رِنبا

 *ى النجأَح نحونذُبا اِس أنْ ن* 
 )4(*عن حرمٍة إذا اجلَِديب عبا * 

     اةُواحلَج :ِديرهالغفْسن . 
جأُ،  عن اللحياىنّ: ى     واملَحاملَلْج. 

 . إليهمئٌأى الَِج: ى فُالنِنحِجى إىل بلَ     وإنه 
 .عن أىب زيٍد

 .تفَطَّن وزكِِن، عن أَىب اهليثِم: وتحجى له     
والش     ِة: َءىم؛ قالَ ذو الرهدمعت : 

 ى شِريعةًت ِبأَغْباٍش تحجفَجاَء      
   )5(  ِتالَدا علَيها رميها واحِتبالُها                   

     وبالشِءى :كسمهمز وال    تبه، ي هم  ولَِزمزي  ،
عن الفررماِء؛ وأنشد البِن أَح : 

 أَصم دعاُء عاِزلَِتى تحجى      
                                                

والفائق  ". وىف حديث ابن مسعود   : "اللسـان، وفيه ) 3(
إنكم معاشر مهـدان مـن      : " وفيـه 263،  1/262

 ".أحجى حى بالكوفة
 : وزادا  والتاج،،"باإذا احلديث ع: " اللسان، وفيه)4(

  * قُبااديلَ جروالقائدونَ اخل* 
 .،  واللسان، والتاج1/358ديوانه  )5(

  ى-حجو  ى-حجو



 
 
 

 
 

-78- 

   )1(بآِخرتى وتنسى أَولِينا                           

: يقـال  ،ِم إليهم باللَّو  تسبق: تحجى: ويقال     
  تيجحه    : ذا املكانِ ـتتكُم إليه ولَِزمقْتبأى س 

 .     قَبلَكم
 .ضن: ه     وِب

ئًا ـ     وِبظَني؛  :ه شهِقنيتسـأنش مل ي ِرىهاَألز د 
 :ِللْكُميِت

      وهأَب نوها مى أَبجحتفُوا مادفَص  ، 
 )2(ِسواه،  ومن يجهلْ أَباه فَقَد جِهلْ              

     جحىوت :الَِزم احلَججرعناِدى؛ أى مالو . 
 مى اللَّحجحتواس      : ِرحي ريغاِرضٍ ـه م ـتن ع 

لْنا هذا مح: ِعري أو الشاةَ، قالَ ابن سيده    يب الب يِص
ألنا مل نعرف من أى شىٍء انقلبـت         ؛على الياء 

و اليـاُء،    ـ عليه وه  ن األغْلَبِ ـفجعلناه م  أَِلفُه،
 .    وبذلك أوصانا أبو على  الفارسى رمحه اُهللا

 ا" : ِف     وقولُ املصنةُ، كاِحلجا،  : احلَجمزمالز
 ا،ضه مقصور ىف الكَسِر أي    ـ، ظاهره أن   "كَسِربال

دود، وإذا ل إذا كَسرته فهو مم ـوليس كذلك، ب  
 .فَتحته فهو مقْصور،  كما هو نص ثَعلب

                                                
 .، والتاج"بآخرنا" :وفيهما واللسان،164  ديوانه)1(
 . اللسان، والتاج)2(

 ]ح د و[
، )3(ِل مكَّة  ىف اِحلدأَِة، أله   غةٌلُ:علُو كَ ،احلُدو     و  

نقله األزهرى. 
وب     و حاٍدن : طْنِببر4(من الع(. 

 .الدبران:      وحاِدى النجِم
 قالُ ِللعوي     اِدى  : ِرياِدى ثَماٍن؛ إذا    حثالٍث وح

ِعدةً مـن أُتِنـه؛ أنشـد       ] أ/314[قَدم أَمامه   
ِلِذى الر اجلوهرىِةم : 

      ِحني هلْكَأَنِمى خرِبهفَ ي نه 
  )5(يِجٍث من احلُقِْب السماِححاِدى ثَال            

  .تِبعه: حدوا )6(]مهالس [يشوحدا الر     
     والعه كذلكرينأُت . 

 . وساقَههبعثَ:      وحداه عليه كذا
 .أواِخر كُلِّ شىٍء:      واحلَواِدى

 ]ح ذ و[
 .قَوره: حذُوهحذَا اِجللْد ي     و 

أتيت على أرٍض قد حِذى    : يقال: ر     وقال شمِ 

                                                
، ِحـدوا دا  وقيل أهل مكّةَ يسمون احل    " : ىف اللسان  )3(

 ".بالتشديد
 ".قبيلة من العرب: " ىف اللسان)4(
".    وحـادى مثـانٍ   "،  "نرمى" وفيه   2/688ديوانه   )5(

 .، والتاج2/35واللسان، واملقاييس 
 .تكملة من مطبوع التاج )6(

 حدو  حذو
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و بقْلُها على أفْواِه غَنِمها، هو أن يكـون حـذْ          
 .أفْواِهها ال يجاِوزها

ح ،     واحلَذْوةِ   ، بالفَتكَـةُ   :من أجزاِء القاِفيرح 
 .احلَرِف الذى قبلَ الردِف، نقلَه ابن سيده

ذَاهوأح      :طَاهأع. 
 .النعلُ:  كَِكتاب     واِحلذَاُء،

ه، والفرس مـن         وما يطَأُ عليه البعري من خفِّ     
 .حاِفِره؛ يشبه بذلك

 .عن املُطَرزةٌ،      والزوجةُ؛ ألا موطُوَء
ـ أى   تحذَّ ِبِحذاِء هذه الشجرةِِ؛    :     ويقال ر ِص

 .ِبِحذاِئها
من يك  :"املثلصاِنع اِحلذَاء، ومنه    :      وككَتان

 .)1("هحذَّاًء تجد نعالَ
ة     واحلُذْو  ،مقُطُ : بالضسما ي    من اجلُلوِد حني 

 . كاِحلذاوِة بالكَسر، يرمى بهمماع طَتبشر وتقْ
تواس     طَى اِحلذَاَء: ذَىحعتاس. 

لٌ     ورعليه ِحذاء:  حاٍذج. 
ـ  : ه قوهلم ـومن ل؛انتع: ى     واحتذَ م ِنـخري 

اجلوهرى عالَ، وأنشدذَى النتاح : 
                                                

مـن  " ونصه   4020 رقم   2/301جممع األمثال    )1(
وهـو ـذه الراويـة ىف       ".يكُن أَبوه حذَّاًء  تجد نعاله     

 ."تجد نعـاله  " وفيه   1342 رقم   2/364  املستقصى
 دجن يكن احلَذّاٌء أباه ي    م: "2/226وىف مجهرة األمثال    

 ."نعاله

  )2(* الوِقعىف اِحلذَاِء يحتِذى احلَالَّكُ*         

ا،  أى مجيع ؛  بالكَسِر،  وجاَء الرجالِن ِحذَتينِ       
  . منهما جبنِب صاِحبِه، لُغة ىف ِحذْيتينلٌّكُ

 . من اِحلذْوِةةٌيالعِطيةُ، واِو: مياحكيا،      واحلُذَ
 ]ح ذ ى[                 

يت، تحذَى ِحذًى؛   اةُ، كرضِ  الش حِذيِت     ى  
وهو أن ينقَِطع سالها ىف بطِْنها فَتشتِكى، نقلَـه         

 بعت اجلوهرى    بيد، وقال األزهرىـ : ا ألىب ع و ـه
 .هكذا ضبطه الفراُء، وِ واهلمزة بالدال املهملِة

 .جرحه:      وحذَى اجللد يحِذيه
 . منهاقَطَع:      وأُذُنه

 .الشفْرةُ الىت يحذَى ا:  بالكَسر،     واِملحذَى
 .حياىنّعن اللِّ. طَعنته طَعنةً:      وأحذَيته
ـ  حالىت ت  )3(املاس: مـبالض،       واحلُذْيةُ  ا ذَى

 .وتثْقَب )4(ةُجاراِحل
ةٌ     وداب ح ـستاٍب اِحلذاِء، ككِ  ن :           ـنسأى ح

5(القَد(. 
أرض حبضرموت، عـن    : رـبالكَس،       وِحذْيةُ

                                                
 : اللسان والتاج،  وقبله مشطوران )2(

* عبِجلِْد الض ِن ِمنلَيعىل ن تيالَي *  
 *ع ـن اسِتها ال تنقَِطـ ماوشركً* 

 ".األملاس: "ىف اللسان )3(
 ".الذى حتذى به احلجارة: "ىف مطبوع التاج )4(
 ".جيد احلذاء، أى جيد القَد  وه: يقال: "ىف اللسان )5(

 حذى
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 .)1(نصر
 ]ح ر ى[

 .غَِضب: حِرى عليه، كرِضى     ى 
ـ  تهم ح رب ص ِغضاب ِعيلَ :      وقَوم ِحراءٌ   رى أَثَّ

 .همىف أجساِم
أى سـاحته،   : قَصد حـراه  :      وحراه يحِريه 

حاكتهر. 
 .حِفيف الشجِر:      واحلَراةُ

ـ    يك     وحرى أنْ    سـةً   ونَ ذلك؛ أى عى، ِزن
 .ومعنى

راهافَه:      وح2(أَض(،  راىبعن ابِن األع. 
    ،ِرىِن حمالِك ب نب ِرىوح      ِنىقُِتلَ مع  :  كَغ

 .عِلى ِبِصفِّني
     رصاِر ب  ـ ب ونيس ـن   ِرىِن رافِع بِن ح: أمري  

 .خراسان
 .غاىنُّاقَرب،  نقلَه الص:      وأَحرى

وموِضـع   الِكناس،: راـاحلَ ":املصنف ولُق     و
ـ  ه اللَّيـثُ،  ـذا قال ـهك،  ")3(املَِبيض د رد  ـوق

                                                
 .3573 رقم 2/269) ِحذْية( معجم البلدان )1(
: وىف اللسـان   هكذا ىف األصل وىف مطبوع التاج،      )2(
 ". قَهأَضا"
 ".    البيض : " ىف القاموس احمليط) 3(

ما : وابوالص،  )4(هو باطلٌ : هرى وقال عليه األز 
  برواه أبو عي  معىعامِ  : ٍد عِن األصِبيِض النى مرح :

 .ما حولَه :بِىظَّحرى ِكناِس ال: ه، وكذلكما حولَ
: الصحاح ولفظ ،"الِتهابها:اِرالن حراةُ":ولهقو     

 قالَ على بـن   : ن برى ـوقال اب  صوت الِتهاِبها، 
حموإمنا هو اخلَـواة، باخلـاء        : ةَز ،هذا تصحيف

 .والواو،  وكذلك قال أبو عبيٍد
 ]ح ز و[

ـ  : ازوـحزوت الشىَء ح       و    نـخرصته، ع
األصمعى. 

ا السزوح     الش راباخوزوه حزحي ص :هفَعر. 
لُغة ىف يِزيهح. 

والن      ى  سوزبةُ إىل ح  شـ، كبٍعـى، ملوض ر 
 .حزاِوى،  نقله اجلوهرى: )5(بنجٍد

 ]ح ز ى[
 .خاِرص النخِل: احلاِزى     ى 

 .     واملُنجم،  كاحلَزاء،  كشداد
 .ٍز،  وحواحزاةٌ): ج(     

 ]و ح س[

                                                
:  قال الليث ىف تفسري احلَـرا      :األزهرى: " ىف اللسان  )4(

عام أو مأْوالن ِبيضىإنه موهو باطل .ى الظَّب ." 
 .3709 رقم 2/294) حزوى(معجم البلدان  )5(

 حزو حرى
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 .      مجع احلُسوة: ى، كاهلُدىس  احلُو     
له كان  جدعان ؛ ِن الب بقَلَ:      وحاِسى الذَّهبِ 

ٍبِإناٌء من ذَهحيس و منه، نقلَه اجلوهرى. 
ـ  حو قريب املَ  ـه :     ويقالُ للقَصريِ   نـسى م

 . املَفْسى
     وقد يكونُ االحِتساُء ىف النوِم، وتقَصى سيِر       

 .اِإلبِل
ستواح    ا أَوِمنوالن فاس ،حاسوتب/314[ا و[. 

 .سأْوحاسيته الكَ     
؛ )1("اسِلِمثِْلها كنت أُحسيك احلُ   :"      وىف املثلِ 

 .أى كنت أُحِسن إليك ِلِمثِْل هذا احلاِل
، "قَِصري: الطَّيِريوم كَحسِو   ":      وقَولُ املصنفِ 

  اح واألساِس، وىف احملكمِ   ـحكذا ىف الص :  يـوم
منت : يقولون: ىف التهذيب و ،لٌيقَِل: يركَحسِو الطَّ 

 .ا قليالًذا نام نومإنومةً كحسِو الطَّري؛ 
 ]ح س ى[

 ،املاُء القليلُ، كاِحلساءِ  : بالكَسر ،  اِحلسى     ى  
 .،  عن ثَعلبتابكك

 إذا ذَكَر كُثَير غَيقَةَ   : ع؛ قال ثَعلب  :      وبال الم 

                                                
مجهـرة   وىف. 3324 رقم   2/190جممع األمثال   ) 1(

 رقـم   2/185" ملثِل ذا كنت أُحسيك احلَسا    : "األمثال
 .1045 رقم 2/295 وكذلك ىف املستقصى ،1504

فَمى2(عها ِحس(    .  
 :  أنشد ابن برى،كإىل،     وذو ِحسى

    )3(*ععفَا ذو ِحسى من فَرتنى فَالْفَواِر*
 .)4(ع آخر:  مثلُه،واحلَسى     

 سدى ،ى     وذو حةِ : كهبرمن دياِر  ) 5(واٍد بالش
 .غطفانَ، عن نصر

 ذاِءـح، بِ ةَـريق مكَّ ـواٍد ىف ط  : ساُءح     واَأل
 .)6(حاجر

له ِذكْر ىف حديث     ،)7(ع باليمنِ : ةُـواَألحِسي    
دكِكتاب  و مجع ِحساء  ـن ياقوت، وه  ـع،  ِةالر

 .كِسوار وأََسِورة
  .وِحساٌء مجع ِحسٍى،بالكسر، كِذئْب وِذئاب     

ِسيتر مثلُ حاخلَب تيسوأح     نقله اجلوهرى ، . 
 .استخبر:      واحتسى

                                                
ومل أقف عليهـا ىف     ". فمعها ِحساءٌ : "انـىف اللس  )2(

 .ان كُثَيرديو
 :ى مقصـوران  ـى وذو احلُس  ـواحلَس: "ىف اللسان  )3(

حسى مـن فَرتنـا      عفَا ذُو : ن برى ـموضعان وأنشد اب  
 : ، وعجزهالذبياىنوهو صدر بيت للنابغة ". فالفواِرع 

 *ريٍك فالتالع الدواِفعفجنبا أَ*                 
 .امرأة: فَرتنى:  وفيه78ديوانه 

 .3715 رقم 2/297) احلسا ( معجم البلدان  )4(
 .3716 رقماملرجع السابق  )5(
 .280 رقم 1/137املرجع السابق  )6(
 .282 رقم 1/138املرجع السابق  )7(

 حسى حسى
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روى عـن   : كمحدث حسى، م ن ب      وحريثُ
ِلعى. 

     وعارةُمب ىنسحم :الي ِهدش رموك. 
، غلـطٌ،   "ى ويكْسر ـاحلَس ":وقولُ املصنفِ      

 ه احلَسـا، كقَفا، وه  ـصواب    و الذى حكاه ابـن 
،األعراىب  باملعىن املذكوِر، فلـم     ـوأما احلَس ،ى

دأح هيذكر. 
 ]ح ش و[

 .القُطْن:  احلَشو   و  
 .     وما يحشى به بطن اخلروِف من التواِبل

 .على غِري قياٍس، ىاحملَاِش: )ج(     
        عِت من الشيالب وشروِضه   : ِروحع ه غريزاؤأج

 .وضرِبه
 .ِةةٌ من املُبتِدعفَطاِئ:  كةحر م،     واحلَشِوية

 ـوة،      :      وقال األزهرىشطْن حما ىف الب مجيع
 ن احلُشوة،ـعدا الشحم فإنه لَيس م اـبالضم، م

رويكْس. 
 وة:      وقالَ األصمعىالطعـاِم،   : احلُش مواِضع

 .اَألقْصاب) 1( وفيه
ا الغشوح     يوشوه حارظَ حيشا؛ قال املَر : 

 ه وحشوت الغيظَ ىف أَضالِع      

                                                
وفيه األحشاد  : "اجـ وىف مطبوع الت   ،انـىف اللس  )1(

 ".واألقصاب

                     ظَالنِشى حمفهو يِقر2(ا كالن(   
     رِكبظاً ولُ غَيجالر ِشىلَ، )3(اوحثَع وأنشدب: 
  أنْ تسأَالَ وتسلِّمااوال تأْنفَ      

   )4(من الِكبِرا نسانُ شرإلا حِشى ام فَ            
؛ قال )5( وحِشيها  ، لُ بالنفْس ج الر ىـوحِش     
 :  بن احلكِم الثقفىدييز

       فْسن تِرحها لَوما بِشيتح وجج 
             ك حِذيبتِوىى ِقتكْتم لْ أنت6(يلَ ه(   

،  ويكْنى ا عن     املَبعر من الدواب  : واملَحشاةُ     
 .اِشىحملا): ج. (اَألدباِر

اِشى     واملَح : ِشنةٌ خةٌ  ـأكِْسيتِلقـ اِجللْ خ ،د
 بالكَسر، عِن األصمعى، ومـر     ، ِمحشاة :واحدها

 .للمصنِف ىف اهلمزة
مِت الرشتواح     ةُ باحلَبان :َألتتام. 

                                                
 087 وهو ىف املفضليات     ،ن منقذ ـالبيت للمرار ب   )2(

 .لتاجواللسان،  وا
 ".كالمها على املثل: "زاد ىف مطبوع التاج )3(
وفيها أن البيت ضمن مقطوعة      1/16جمالس ثعلب    )4(

من مثانية أبيات لعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود            
قاهلا ىف رجلني يعاتبهما مرا به وهو أعمى        ) هـ98ت  (

 .فلم يسلِّما عليه
. 1/14،15ن واحليـوا  ،2/60 ى أماىل املرتض  :وانظر

 . والتاج،واللسان
 ". وحشيها،وقد حِشى ا: "ىف اللسان )5(
 ".تذيبك: " منبدالً "بذنبك": والتاج،وفيه اللسان، )6(

 حشو
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 .رذَالُهم:  بالكسر،وِحشوةُ الناِس     
 ]ح ش ى[

 .هوطَرفُطُرته، : حاِشيةُ الكتاِب     ى 
 .رذَالُهم:      ومِن الناِس

 .ناِعم ىف دعٍة: ِشى     وعيش رِقيق احلَوا
ور     احلَواِشج ِقيقىلٌ ر :ِةلَِطيفبحالص . 

 .     وتحشى من احلَاِشية، كتنحى من الناِحية
وٍت وحرف ىف   صت ىف   وشى ص انح:      وتقول

 . نقلَه األزهرىحرٍف،
أى  اَألرنب؛: كمحدثة الِب،ـالك      ومحشيةُ

نقلَـه    الب خلْفَها حتى تنبِهر الِكالب،    تعدو الكِ 
 .ِن السكِّيتباجلوهرى عِن ا

مثل :  فهى متحشية ،ياشرأةُ تح ـ     وتحشِت امل 
 .احتشِت الْحِشيةَ

حى ىف بن       وتلْيه   الٍن؛ـى فُ ـشوا عطَمإذا اض 
هووآو. 

، ادحمنهم أَ  )1(شتمتهم فما حشيت  :      ويقال
    ىأى ما قلْتشِلفُالن، عن اللحياىنّ، وقالَ     )2(ح
 بارىاألن ن العرِب من يقول   ـوم: ابن: ح3(ش(  

 : اُء الفرشد، وأنفط األِلِقسالن فيفُِل

                                                
 ".حاشيت:" ىف اللسان) 1(
 ".حاشى":ىف اللسان )2(
 ".حاش: "ىف اللسان )3(

      ِط النهى رشِبحفإنَّ منهم ى 
                        بحوركَا ال تا ادهر4(الُءلد(   

 ] أ/ 315 [.نبت: وحاشى     
 ] ى-و  ح ص[

 .رزانته: ساِنحصاةُ اللّ      يو
د ىف فَأْرِة   ـِقطْعةٌ صلْبةٌ توج  : وحصاةُ اِملسكِ      

لِّ كُقال لِ ي: ياىنُّحنقلَه اجلوهرى، وقال اللِّ    اِملسِك،
 . حصاةٌِقطْعٍة ِمن اِملسِك

ةُ الىت يتصافَنون عليها   اِحلجار:      وحصاةُ القَسمِ 
 .املاَء

ن اِإلحصاء، أنشد   ـاسم مِ  العد؛:       واحلَصاةُ
 : األزهرى ألىب زبيٍد

 صاِة من القَواحلَيبلُغُ اجلَهد ذو       
      لْفي ِم ومن            اِهنوِدى ا وم و5(فَه(  

إذا نبـذْت     : أن يقولَ أَحدمها  :      وبيع احلَصاةِ 
ِبعتك : حلَصاةَ إليك فقد وجب البيع، أو أنْ يقولَا

       تيمك إذا راتصعليه ح قَعا تلَع ما، من الس  أو
 .حصاتك ىـن اَألرِض إىل حيثُ تنِته    ـعتك م ِب

 .والكُلُّ منِهى عنه ملا ِفيه من الغرِر واجلَهالَة
و الذى  ـه: اِء اهللا تعالَى  ـىف أمس ،       واملُحِصى

                                                
 .اللسان )4(
 واللسـان   ."اواهن"بدل  " اواهي: "وفيه ،49ديوانه   )5(

 .التاج، و"موِد "، و"ذا: "هوفي

  ى-حصو حشى
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وته دقيق منها وال    فُ فال ي  ،لَّ شىٍء بِعلْمه  أحصى كُ 
 .جليلٌ

ه فُسر  ـوب طاقَةُ؛ةُ واإلِ ـاِإلحاطَ:      واإلحصاُء
؛   )1("اجلَنةَ  أَحصاها فَقَد دخلَ   األمساُء من :"حديثُ

 .ضاهاتقْأى من أَطَاق العملَ مب
 .ع بِدياِر بىن ِكالب:      واحلَصى
ٍل نـِزع شرِقى ِمصر، وهو أولُ م     :      واحلَصوةُ

ِللْللحاج دوزتِب،  ومنه يكَِةر. 
ة ىف حِصى،    ـ لُغ :َء يحِصيه ىـحصى الش      و

 .كرِضى، عن الصاغاىنّ
ِوىصح رها:      وناحلَص كثري. 

وأر     ضِصيةةٌ حا: ، كفَِرحكثريةُ احلَص. 
.       )2(خبز عِمـلَ علـى احلَصـا      :      واحلَصاِوى

 ).ةيامع(
رى مثل ثَمصاةٌ وحصرٍة وثَ     وحم. 

 ]ح ط ى[
حطَاه بالنعل حطَيات، أمهلَـه صـاحب            ى  
أى ضربه ا، وهكذا رواه     : وقال شِمر ،  القاموس

 .    ىف حديث موسى بن طلحة

                                                
 من  اإن هللا تسعة وتسعني امس    :" وفيها 1/397النهاية )1(

 ".أحصاها دخلَ اجلنة
 ".احلصاة: "ىف مطبوع التاج) 2(

لقب مِلك احلَبشِة، وكان    : واحلَِطى، ككَِتف      
جاشى، ذكره املَقدميبالن لَقَّبريِزقْا يظُواحلاِف ى. 

 ]ح ظ و [
 لغةٌ ىف الضم والكَسـر،      : بالفَتح ،احلَظْوةُ     و  

ثَفهو ملْلَّثٌ، حكاه ثَعلب، بج لَعمالش ِقىه التىن ،
ـ    ـقاِع،  ىف شرح الشفاء    ٍة واوى ـدةً ىف كل فَعلَ

 .الالِم
النساِء، عن ابـِن     )3(ةُوظْح: كِعدة ،واِحلظَةُ     

 : حلُماِرِسالسكِّيت، وأنشد البنِة ا
         *ِهلْه ِحظَةٌ إالَّى طِْليق4(* أو ت(  
ور     لٌج ِظىك  ح ،ةٍ    ِنغظْو؛ إذا كان ذَا حأو  ى 

 .  عند اَألمريمنِزلٍَة
 ،ِظىظَى بـه،         وقد حتواح ،ِضىنقلـه  كَر 

اجلوهرى. 
 ِهى: ا؛ تقولُ حظَاي:      ومجع احلَِظيِة من النساءِ   

ظَايدى حإحاى. 
 .أى أقْرب إليه وأَسعد ظَى منه؛حوهو أ     

                                                
ضم احلاء وفتحها، ضبط    بىف اللسان ضبطت الكلمة      )3(

يقـال حِظيـت    : "قَلم ىف موضع،  وىف موضع آخر قال       
 حظْـوة، بالكَسـرِ   املرأةُ عند زوجها حتظى ِحظْـوة و      

موالض." 
 : نري، والتاج بزيادة مشطو)هلل(اللسان، و )4(

  *ن دون ذاك تعليقـأو صلَف م* 
 *قد وجبامله  احلُوق إذا غاب ر * 

 وظح طىح
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 أحظَيت فالناً على فالن، من    :      وقال أبو زيد  
 نقلَـه  ه،ـل؛ أى فَضلْته علي   ـوالتفْضي )1(احلُظْوة

اجلوهرى    . 
  .أٌطَخ، محِظية: ِظيةحلوقول العوام ل    

 ]ح ف و[
وخفِّه ِحفْـوةً وِحفْيـةً     ) 2(هيعلَنى من   حِف      و
 .وحفَاوةً

ا أو ِليحِفِهما مجيع:"     وأحفَاه اهللا، ومنه احلديثُ 
نعِليما مجيع3("الْه(. 

 .حِفيت دابته، نقلَه اجلوهرى: وأَحفَى الرجلُ     
احلارثُ  لقا ؛املُنازعِة ىف االسِتقْصاُء:     واإلحفَاُء

 : بن ِحلِّزةا
 و يغلُواننا األراَِقمخ ِإإنَّ      

                    إح نا ىف ِقيِلِهملَي4(اُءف   نَ ع(   
 .ى على أَسناِنهاستقْص: وأحفَى فَمه     

فَاهؤاِل:      وأحىف الس اهقْصتواس ،هدهأَج. 
 .    غَ ىف الوِصيةبالَ:      وتحفَّى إليه
 وقالَ األص     ِعمةِ  : ىِصيإليه بالو تفَيح: ،تبالَغ

نقلَه اجلوهرى. 
                                                

 . واملثبت من اللسان، والتاج،"احلظية: " ىف األصل)1(
 ".نعله ":ىف مطبوع التاج )2(
 .1/410النهاية  )3(
 ،"يعلـون ":، واللسان وفيه  137ر  ـت العش املعلقا )4(

 .والتاج

 .االسِتئْصالُ:      واالحِتفَاُء
احتفَى القوم املَرعى؛   : ثوم     وقال خالد بن كُلْ   

 .احلَفْوةُ: ا، واالسمإذا رعوه فلم يتركُوا منه شيئً
   واحلاِفى ب اعةَنواِل:  قُضِعم ران، مد. 

لَقَب أىب نصر ِبشر بِن احلارِث بـِن      :     واحلاِفى
 عبِد الرالعاب  مِنح ِزىوبذلك ألنه    ؛ ِدـ املَر لُقِّب

كم ت مؤن ما أَكْثَر :له طَلَب من احلََذَّاِء ِشسعا، فقال    
ا،   نعالً أَبد  سال أَلْب : وقال،  علَى الناِس، فَرمى ا   

 .]ب/315 [337مات سنة 
 ]ح ق و[

 ىف الفَتح ِللْخصـر،  لُغةٌ: ِرـ بالكَس ،اِحلقْو     و  
 خاِررواه البقِيل  ى  ، :   حةٌ، والفَتذَِليهو  هى لُغةٌ ه 

 .املشهور فيه
 قـال  استجار ِبه واعتصـم؛    :ه ِبحقْوِ ذَ     وعا
اِعرالش : 
 لماِء أَنىعع اِهللا والسما      

  )5(  أعوذُ ِبحقِْو خالك يا ابن عمِرو              
لُ النجوة إال أَنه مرتِفع عنـه،   ـمث: والْحقْوةُ     

 .تتحرز فيه السباع ِمن السيل
 .تاب، كِكِحقَاٌء): ج(     

ـ س: ى اَألرضِ ـِحِق:      وقال النضر  ا ـفُوحه

                                                
 .اللسان، والتاج )5(

 حقو حفو
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 .والسند وهو اهلَدف  واحدها حقْو،  ،)1(أَسنادهاو
 : ِةمقال ذُو الر .واَألحقَى كذلك

ايلِْوى الثَّنِق    تهها ِبأَحاِشيوا ح 
  )2(                   لَى املُالَِء بأَبواِب التفَاريِج

 .يعىن به السراب
ِرباطُ اجلُلِّ : تابِكقاُء، كَ اِحل:      وقال أبو عمرو  

على بطِْن الفَرِس إذا حِنذَ للتضِمري، وأنشد لطَلِْق        
 : بِن عِدىا

 * اِءـ حطَطْنا اجلُلَّ ذَا اِحلقَمثُ *
 )3(*كَِمثْل لَوِن خاِلِص اِحلناِء  *

 .أخبر أنه كُميت
ـ  نقلَ ولَغَ،: ب ىف اِإلناءِ  لْ     واحتقَى الكَ  ُء اره الفَ

 .عن الدبيرية

 . عن الفراِء،بلَغ ِحقْوه: وحقاه املاُء     
 ]ح ك ى[

 .وقَع فيه : لك األمر ىف صدِرى   ذاحتكَى       ى  
 .عن الفراء

 .اعنه أيض  ،)4(الشادةُ:      واحلاِكيةُ
  ىف ةٌالعظَاية الضخمة؛ لُغ  : بالضم،  )5(     واحلُكا

                                                
 .، واملثبت من اللسان، والتاج"وسنادها: "ىف األصل )1(
 .، واللسان، والتاج2/990ديوانه  )2(
 . اللسان، والتاج )3(
 .، واملثبت من اللسان"الشدة: "األصلىف  )4(
 ،احلكـاة " :لتاج وىف مطبوع ا،"احلُكاةُ: "ىف اللسان  )5(

ااحلَكَأَة، مهموز. 
 .ىدى، كهحكً :)ج(     

 ]ح ل و[
ى ِناحلارِث، من ب   بِن) 6(جابِر بقَلَ: حالوة     و  

ىةَ بِن لُؤسام. 
، أحِد أمراِء )7(     واسم أم عبِد الرمحن بِن احلكِم

 .ميةَاألندلِس، من بىن أُ
د،  شيخ زاهِ : ارك بن عبد اهللا احلَالِوى    ـ     ومب
 ترله الكَرامات، وكان يتس ترهر، وظَ ـورد ِمص 

  ِفناِت، ودع احلَلَِويياوِ ِببٍة ِبزي   اجلـامِع   له قُـر ب
ه عبد اِهللا بن عمر بِن علـى بـِن       ديفوح. األزهِر
 منه عِم، س احلَراىنّ حاِب النجيبِ صن أَ ـم مبارك،

 .هد عند جنِفظُ،  وداحلاِف
الرجلُ الذى ال ِريبةَ    :  بالضم ،     واحلُلْو احلَاللُ 

 :فيه؛ قال الشاعر
 أَال ذَهب الْحلْو احلَالَلُ احلُالَِحلُ      

   )8( ومن قَولُه حكْم وعدلٌ وناِئلُ                  
خِذ : قال املُرى، ي  ضنِقي: واحلُلْوى، كبشرى      

 .رىعِطِه املُأَلْوى واحلُ
ا؛ قال   وعجب ةًأَظْهرت حالو :      وتحالَِت املرأَةُ 

                                                                   
مقصور مابالض." 

 .1/472التبصري  )6(
 .املرجع السابق )7(
 .اللسان، والتاج )8(

 حلو كىح
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 : يبؤأبو ذُ
 فَشأْنكُما ِإنى أَمني وِإنِنى      

   )1(هاروثْلُها ال أَطُُ إذا ما تحالَى ِم                 
نقلَه األزهرى. 

 . تحلُو حالَوةً،ككَرمت،     وحلُوِت الفاِكهةُ
 والفَتح،  ىف الضمةٌ لُغ: بالكَسر،     وِحالوة القَفَا 

 .نقله ابن اَألثِري
ملـا  : ِز باهلم  ىف احلَُألةِ  ةٌغلُ،  م بالض ،     واحلُالَوة

حيلُ بهكحكْتن فييربني احلَج . 
 .اه حلْوجعلْت:      وحلَّيت الشىَء ىف عيِن صاحِبه

 .استحلَيته: وأَحلَيت هذا املكانَ     
 .طَلَب حالَوته:      واستحالَه

 لَى الرلَوواح     لُج: نسلُقُه حِن ـن اب ـع ، خ
األع راىب. 

النٌ ِلنفَقَِة امرأَِته ومهِرهـا؛     احتلَى فُ :      ويقال
 .الَ، أُِخذَ من احلُلْوانوهو أَنْ يتمحلَ هلا ويحت

 .ِم بكَسِر الالَّ،احتِل فَتزوج: ويقالَ     
 ريـقِ طَسابور بِ د من ني  : بالضم،  )2(     وحلْوانُ

 . أَصبهانَِةيناِح، ِبخراسانَ
عبد  كان  ،  )3(ر من ِمص  يِنخسرة على فَ  :      و

                                                
  .1/155ديوان اهلذليني  )1(
 .3862 رقم 2/334) حلْوان(معجم البلدان  )2(
 .املرجع السابق )3(

 .يللنسا ِلذَ فيها ِمقْياوانَ اتخرلعزيز بن ما
لْوم،  ةُ     وحوت فَماَءةٌ بأس : بالضعلى ) 4(ِل الثَّلب

 . عن نصر،ةَريِق  ِلبىن نعامالطَّ
 . عن ياقوت،)5(ِنمن باليِحص:      وأَحلَى

 .ِةوِر املَِدينع من تمون:  كسمية،وحلَية     
 ]ح ل ى[

ـ عج: لْياحلَيت املرأةَ أحِليها ح         ى ت هلـا   لْ
 .  يا، وكذلك حلَوتها، نقلَه اجلوهرىحِل

 ويقالُ للش     ج   تروأَثْم قَتراِليةٌ، : رِة إذا أَوح
ناثَرفإذا تو قُها ِقيلَر :ع؛ قال ذو الطَّلَتترِةم   : 

                                                
 ".ماء: "، وفيه3863رقم  2/338املرجع السابق  )4(
 .287 رقم 1/143املرجع السابق  )5(

 حلى
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 ت وهاجت  بقايا القُلْقُالِن وعطَّلَ      
 )1(ِصدياِح احلَواهوج الره ي    حواِل               
       ىرب وقَ: وقالَ ابنلُهمو : ي ـ  لَم ؛    ٍلحلَ بطاِئ

  ظْفَرمنه كَ    أى مل ي ِفدتسومل ي بري   ة، ال يكلَّ فَاِئدت م
 .   اجلَحِدالَّ معإبه 

 ىف النفْى،    إالَّ لُم، ال يستع  وما حلْت بطائلٍ       
     ؛، ومهـا مـن اليـاءِ   ِةيلْوهو ىف معىن احلَلْى واحلِ    

اِحللْفْألنّ الن دتعت سـةَ ظَفَيهر نـو مـا، وليس  
 .  الواِو

كَ     وح  األعراىب ِل: ى ابنحيالع هتوأنشـد  ونُ،ي   
   : ]أ /316[

*يا العالهحالُء تكَحظَّر2(*ونُ الن(   
 .  تهفْص إذا وِلججه الريتك وِلتح:      واِحللْيةُ
الَّهحه:      وتِصفَت فرع  . 

 .  لَّفتكَ:  فيهما لَيسالنٌ ِب     وتحلَّى فُ
 ِنىكغ ،ةُ الطَّ :      واحلَِلىباخلَش ويلَةُ بين نيرالثَّو . ِ 

 .  ميانية
 :   لىم الباِهِر هن بس؛ قال صخر     والياِب
 *ى ى إنْ رِكبت ِمسحِلوإنّ ِعنِد* 
 )3( *ىـسم ذَراِريح رطاٍب وحِل* 

                                                
 

ضبط " حواِليه  : "، واللسان وفيه  2/1094ديوانه  ) 1(
 .   والتاج،قلم

 .  والتاج اللسان، )2(

ى حِلِب  فرعوت  ،)4(ة باليمن : ككَِتف      وحِلى،
ابِن يقُعوب  . 

عـن  ،  ياِنفْواِه الصب أَج بِ ربثْر يخ  :)5(     واحلال
 .  كراع

ضِرية، من مياه   عين أو ِبئْر بِ   : ة، كسمي      وحلَيةُ
 :   ىلّذَ اهلُةُيمقال أُ غَِنى، عن نصر؛

 اخلَلِّ أو ِبحلَيٍة أَو معِزلٌ ِب      
   )6(تقْرو السالم ِبشاِدٍن خمْماِص                   

ا؛ يعىن  فين مجيع  حلَيةُ احلر  لُِمتحي: الَ ابن ِجنى  ق
قال والياَءالواو ، :حأنْ يكونَ ت ِعدلْيٍة، وال أُبح قري

   م هحـأل  ِظفْا من لَ  فًخفَّوأن يكونَ مهز ت اَألِدمي، 
 .  احلُطَية:  احلُطَيئَِةفيِفخا تقولُ ىف تمكَ

 وقالَ األص     ِعمرِ لُيقا: ىجاقة ىف زال :  الن ِلىح
 .  حِليِت
 ،"مواِضع ثَالَثَةُ :بالفتح ،حلْيةُ":املُصنِف ولُق     و

 رصته اقْ ـوعلي،  )7( ِنـةٌ باليم دسأْم: بيانُ األولِ 

                                                                   
  . اللسان، والتاج )3(
  : وفيه 3878 رقم   2/342) ىحلْ(معجم البلدان    )4(
 ".  حلْى، بالفتح مث السكون، بوزن ظَبى"
 ".  واحللى: "ىف مطبوع التاج )5(
    ، ومعجم البلـدان    2/489ار اهلذليني   ـشرح أشع  )6(

 .  ، واللسان، والتاج3877 رقم 2/341) حلَية(
 .  3876 رقم 2/341معجم البلدان  )7(

 حلى حلى
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واٍد : والثالث  ،)1( ِفاِئع بالطَّ :اجلوهرى، والثاىن 
بني : وقيل ،ةَه لِكنان لُفَساله هلُذَيل وأَ  ع، أَ )2(ةَهامِبِت

لَييار وعب،أع نغُِرفْييرنصرلهقا، )3( ىف الس   . 
 أنه هرـظاِه ،"ع: بالكَسر،  ِإحِلياُء":هـوقول     

ه ـواب أن والص. وليس كذلك  اء،ـ الي فيِفختِب
 :   اِخ الشملُوذلك قَلُّ ِلدوي ِديد الياِء؛شتِب

 ها هاٍش مِنيت ت أن ذَاقَنيفَأَ      
  )4(ياَء مشغولُ وأَنَّ شرِقى إحِل                    

 ]ح م ى[
ةً وِحمي ،   بالفَتح ،اـض حمي رحِميِت األَ      ى  
: بكسِرهن، األخـرية نـادرة     ،وِحموةً،  وِحمايةً

ِخسنعن أىب حنيفةت ،  . 
 بيل بـنِ  ةَ بِن شرح   مر براهيم بن يزيد بنِ   إ     و
ضاَء ، وِلى القَ  عنيمن ِصغاِر التابِ  : ةكغِني،  )5(حِميةَ

 .   فَضالةَِن بضِلفَى عن موور  مكْرها،رمصِب
ـ ةَ بِن كَ  رن حِميةَ بِن زه   ر ب      وزاِه ىف  )6(ٍبع ،

                                                
 .  املرجع السابق  )1(
 .  املرجع السابق )2(
 .  املرجع السابق )3(
بضم التـاء،     " منيتها: "، واللسان وفيه  281ديوانه   )4(

 .  بدون تشديد الياء، والتاج" حلياءإ"ضبط قلم، و
 .  463، 1/462التبصري ) 5(

 .  1/463 التبصري )6(

ن7( الروقينيِبس(. 
 ،الصاحلى) 8( ِن حِميةَمانَ بثْد اهللا بن ع  ـ     وعب

 .  زاىلرعن الِب
      ةُ اِحلمثِْنيىوت :ان، على القياِس، وحكى    ِحمي
 .  ِحموان: سائىالِك

  الش ماه ِمنوح     ـاه؛ وأنشـد      ،ِءىماه ِإيوح
 :   سيبويه
      راِقيبالع نيمحه  العكْنرا وتص 

  )9( نفَس عاٍل مخاِلطُه بهر به                      
ور     األنِفلٌج ِمىِنى حكغ ، :ميى الضيأب. 

 لقـب عاصـِم بـِن ثابـتٍ      :     وحِمى الدبرِ 
 .  األنصارى، فعيل مبعىن مفعول

 .       وهو أَحمى أَنفًا ِمن فُالن؛ أى أَمنع منه
 .بل املُلُوكى ِإلمرع :)10(ضِرية      وِحمى

 . دونه) 1(وِحمى الربذَة     

                                                
 ،"الـروقيني "اج  ـهكذا ىف الت  : ىف هامش التبصري   )7(

 .  عن اللباب" الزرقيني"وأثبتها هو 
 .  1/463التبصري  )8(
 وفيه أن البيت لألخطـل ىف      ،2/21كتاب سيبويه    )9(

 ،، واللسـان  27،  5/26، وانظر اخلزانة    198ديوانه  
 ".  العصا" من بدالً" الغضى"والتاج وفيه 

،   3939 رقم   353 /2) احلمى(معجم البلدان    )10(
 .  7768 رقم 3/519) ةيضِر(و

 محى محى
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    واحلُمين، تصغري حِ  يالبصـرِة    : ىم واديان بني
  .واليمامِة، كان جعفر بن سليمانَ حيميهما خليِله

 . ة باليمن: ىمواِحل     
 .  )2(ة مبصر: ىموكفر اِحل     

ـ     :      ويقال ى رأَحمى فالنٌ ِعرضه؛ أنشد ابن ب
 :للمخبل

      هضى على الناِس ِعرمأً أَحرام تيأَت 
  )3(ِزلْت حتى أنت مقٍْع تناِضلُها  فَم              

حمظور ال يقْرب،   : ى، كرضا م حِ وهذا شىءٌ      
نقلَه اجلوهرى  . 

 .   مثل حاِمى الذِّماِر،ِة     وفالنٌ حاِمى احلَِقيقَ
 .   وحاِميةٌ،حماةٌ: )ج(     
كان : غَِضبت، قالَ اجلوهرى  : وحِميت عليه      

 .  اُألموى يهمزه
أى ِفـداء    كسحاب؛،  لك )4(حماٌء:      ويقال

 .  لك
 ن احلَماءِ ـرج مِ ـخ :     وذَهب حسن احلَماءِ  

                                                                   
   ومعجم ما اسـتعجم    . 3939املرجع السابق رقم     )1(
 .  860، 3/859) ضرية(
" احلما" وفيه   4/137 جـ   2القاموس اجلغراىف ق     )2(

 .   وليس كفر احلما،فقط
 .  اللسان، والتاج )3(
 .  ضبط قلم" اٌء مِح": ىف اللسان )4(

د ذا ذَهب جي  ـه: ن السكِّيت ـ وقال اب  . حسنا
يخرج من اِإلحماِء، وال يقال ِمن احلَمى؛ ألنه من    

تيمأَح  . 
حِميت ىف الغضِب حِميـا،     : حياىنُّلِّل     وقالَ ا 

ِتىكع. 
اشتد : حِميا،  كرِضى،وحِمى النهار والتنور       
 .  حره

     ره املصـنف ىف   ـ     واآلن حِمى الوِطيس، ذك   
 .  و ط س

        ةُ جاِههمبه ِعز ؛ يرادفُورةٌ تاِميالقوِم ح روِقد     
 .  وِشدةُ شوكَِتهم

 .  أى ىف حملَِته:      ومضى ِفى حِميِتِه
ـ  ـسورت:      وحموةُ األلَِم، كفُتوة   د  ـه، أنش

 :جلوهرىا
 ما ِخلْتىن ِزلْت بعدكُم ضِمنا      

 )5( أَشكُو  إلَيكُم حموةَ اَأللَِم                     
 ،حركة م ، حمِوى :والنسبةُ إىل حماة ِحمص       

اِئىموح  . 
 :    القَيسِئ     وقول امر

*سي لَماهشغِت تواِمى املَووح ِعن6(*ت( 
 .  بلَقَ فَ،أراد حواِئم: قال ابن السكِّيت

                                                
 .   اللسان، والتاج)5(
وصـدره ىف    قـيس،  ال ئمل أقف عليه بديوان امـر     )6(

 :   اللسان
 *ومرهٍق سال إمتاعاً ِبوصدِتِه*

 محى محى
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بطْـن ىف         : كغِنـى  ،و  وحِمى بـن عمـر       
ِجيب1(ت ( عونبن عمرو  ةُمنهم ج )ب/316[ .)2 [

 .)3(ذكره ابن يونس
     ومسة :اويمحدة ، ممحوية ، كممحبضم ،   وم

 .  امليم الثانية
 .  الصاغاىنّ عن. األسد:  والْمحِمى،واحلَاِمى     

اشتد : حِميت الشمس والنار  ":     وقولُ املُصنفِ 
، كذا ىف النسـخ، ونـص       "وأحماه اهللاُ . حرهما

 .  وأمحاها اهللا: حياىنِّاللِّ
 ه ، صـواب  " جبلٌ :محركةٌ ،حميانُ":هـوقول    
محي لَيوالصاغاىنُّ   ـان، كم ان، كع ا ضبطه نصر، 

ة وادى  ى حافَ ـال سلْمى عل  ـوهو جبل من جب   
 .)4(كِر

 ] ونح [
 وتقِْويس ،مطَأْطَأَةُ الرأِْس: احلَنوةُ ىف الصالة      و  
 .  الظَّهِر
     ورى الظَّهرلٌجنه:  أحبدأح  . 

                                                
 .                371االشتقاق  )1(
 ".                 عامر: "ىف مطبوع التاج )2(
    .  "ىف تاريخ مصر: "زاد ىف مطبوع التاج )3(
   3931  رقـم  2/352)  حميان (معجم البلدان    )4(

     ويـاء   م وفتحها، ـم وتشديد املي   بالض ،حميان " :وفيه
 ".                …مشددةٌ

 .أشفَقُهم:      وهو أحنى الناِس ضلوعا عليك
  راىباألع وقال ابن      :    ابـى علـى قَرنـ أَح      ، هِت

 .  ورِئم مبعىن واحد  ،)5(ا وحن،وحنا
الىت تلِْوى عنقَها ِلغري ِعلَّة؛ : واحلَنواُء ِمن الغنِم     

 :    عن الكسائىأنشد اللحياىنّ
 *يا خاِل هالَّ قُلْت ِإذْ أَعطَيتىن * 
 *ِهيِهي اكقنواَء العنوح 6( * اك( 

وهى الىت تحِنـى     ؛مجع حاِنيةٍ : وحواىن اهلَرمِ      
ه ظهركُبالشيِخ وت  . 

اُألم البرةُ بأَوالَِدها، واستعملَه قيس     :      واحلَاِنيةُ
 : بن ذُريٍح ىف اِإلِبِل فقالا

  الْعيوِن شواِرف شعم ايِسم فَأُقْ      
                  وب اِئموقِْب  رعلى س 7(حانيات( 

 : حواٍن؛ قالَ الشاعر :)ج     (
 تساق وأَطْفَالُ املُصيِف كَأَنها      

 )8(حواٍن على أَطْالِئِهن مطَاِفلُ                     
ا إبلٌ علَِدهاأى كأعلى و طَفَت  . 

 .   أى رقَقْت له؛     وتحننت عليه
     ننحت؛: وطَفع اعرقالَ الش   : 
 تحنى علَيك النفْس ِمن الَِعِج الْهوى       

                                                
 ".                وحىن: "ىف اللسان ومطبوع التاج )5(
                .  اللسان، والتاج )6(
                .  ، والتاج)عمش(و واللسان، ،66ديوانه  )7(
 .                اللسان، والتاج )8(

 حنو حنو
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                     نحهافكيف تِهينت ت1(يها وأَن( 
 .  تها ِللْفَحِلداإر: وِحناُء الشاِء، كِكتاب     
 :   وقول الشاعر     
 برك الزمانُ عليهم ِبِجراِنِه       

 )2(لَح منِك ِبحيثُ تحنى اِإلصبع وأَ               

 . املعدودين،حكاه ابن األعراىبرايعىن أَنه أَخذَ اِخلي
ممن ال تحنـى عليـه      ) 3(فالنٌ: وقالَ ثعلب      

؛ أى ال ياألصابععواندىف اإلخ   . 
اجلوهرى، وقالَ  ) 4(ع عند : بالكَسر،       واِحلنو

  .بين الكوفَِة والبصرِةى قاٍر هو عند ِذ: نصر
ـ   ـالعظْم الذى تح  : و      د ـت احلاِجب؛ أنش

 :   األزهرى جلَريٍر
      جاشٍع تم وروخكَرا لَقيطًت 

 ) 5(ك والغراباوقالوا ِحنو عيِن                       

ـ ) 6(]ِحنو[حذَر  ا :قالوا: يريد ك ال ينقُـره    عيِن

                                                
 .                 والتاج،ناللسا )1(
               .   والتاج،اللسان )2(
 .                خلإ… فالن :يقال:  ىف مطبوع التاج )3(
 معجـم   :وانظر. "نقله اجلوهرى : "ىف مطبوع التاج   )4(

 4/333) قار(و ،3962 رقم   2/358) نواحل(البلدان  
 .               9355رقم 

" تركت" بدل "تركوا:"وفيهما لسان،وال ،70ديوانه )5(
                .  والتاج

 .  مى ِحنوا الحنناِئهب، وهذا تهكُّم، وسالغراَ
واءِ :      واِحلنناَألح واحد : ،قلَه ن وهى اجلَواِنب

وقوهلم. اجلوهرى :  ِركاَء طَينأَح رجواحِ : ازن ه أَىي
مينماالً يا وش ر    وأمامراد بالطَّيلْفًا، وياِخلفَّة : ا وخ
 :  ِللَِبيديش، وأنشد اجلوهرىوالطَّ

       نلَمواع ِركاَء طَينأَح ِجرداز فَقُلْت 
                  عاِثر لَكِرج تمك إنْ قَد7( ِبأَن ( 

 : وقول ِهميانَ
*قَفَتلَنى احتاُء حنِت اَألحاجع8(*وان ( 

 .  أراد الِعظام الىت هى منه كاَألحناِء
     نِ واحلَِنىكغ ،ِديـة   ـم: ىج9(ن األماكن الن (

 .  عن نصر
   .) 10(ع قُرب مكة:      واملُنحنى

 . حيث ينخِفض من السنِد:      ومنحنى الواِدى
وى اِحلننحوت      :اَألعراىب ابن ؛ أنشدجواع   : 

 * كَانَ مستباؤه ىـح ِرـىف ِإثْ* 
 *حثُ تيحهثَاؤيم أَو وى اِحلن1( *ن( 

                                                                   
 .                 تكملة من اللسان )6(
 .                والتاج واللسان، ،220ديوانه )7(
 .                ، والتاج"قحافة بن مهيان : "اللسان وفيه )8(
        .         3969 رقم 2/359) احلَِنى(معجم البلدان  )9(

    )املنحىن( و،  3/981) عوق(معجم ما استعجم     )10(
4/1268                . 

 حنو حىن
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 .  حماِنيه: وأحناُء الوادى     
، "هامتشـاِبه : أَحناُء اُألمورِ ": وقولُ املصنفِ      

 .  متشااا: كذا ىف النسخ، والصواب
 ]ح ن ى[

 .)2(ع بالسماوة:  بالكَسر،اِحلنى     ى 
     ىمىنّ، كسبن ر ىنسبىف ن:وح حضرتمو. 

 .  ِر؛ أى حدباء الظَّه     وامرأةٌ حنياُء
 ]ح و و[

 .  احلق:  بالفَتح،احلَو     و 
ـ   اء باحلَو؛ ـج:      وأحوى الرجلُ  ق،   ـأى احل
 .  وملَك بعد منازعة

بالضم ،)3(     واحلُو :  عـن أىب    ،الكلمةُ من احلق 
 .  عمٍرو
 :وأنشد. عن اجلوهرى، ب كَلْببالد) 4(ع: و     
      ِة أَوةٌ من ِظباِء احلُويظَبقَلَتتاب  
                   ذَاِنبانامرجا وحتبن تر5(ا فَج( 

                                                                   
 .                 اللسان، والتاج) 1(
 .                3970 رقم 2/359) اِحلنى(معجم البلدان  )2(

 ".                وةاحل: " ومطبوع التاج،ىف اللسان )3(

                .  4020 رقم 2/374) ةُالْحو(معجم البلدان  )4(

 كما أشار يـاقوت  ،اع العاملىقالبيت لعدى بن الر    )5(

 .                 168وصاحب اللسان والتاج، وهو ىف ديوانه 

 .  غري مجراة) 6(والعنز تسمى حوة     
     انوحـ مثن ؛و وى ح  ،مبالض :يلجعن ،  )7(ب
 .نصر
 .)8(فرس نهاِر بِن توِسعةَ: َألحوىوا     
،  نملٌ أَحمر  :احلُو من النملِ  : وقال أبو خرية       

 .  نملُ سلَيمان: يقال هلا
  ]أ/317[)9("خير اخلَيِل احلُو  :"     وىف احلديث 
 الـذى يعلـوه     وهو الكُميت  وهو مجع أَحوى؛  
 .   السراةهو األحمر: سواد، وقال النضر

 وب   وى عريأَح :  الَطَ حـفْ    خوص وادس هتررةٌم   .
نقلَه اجلوهرى  . 

 من عودٍ ) 10(بكَرةٌ ِصيغت :      واحلَواُء، كشداد 
 : أى أسود؛ وأنشد ابن األعراىب أَحوى؛
      ِطىاُء أُعوح تكَدكَما ركْمه  ح 

                    َلَّلعوٍد تمن ع نا القَياِذبج1(ه( 

                                                
 ".                 وحو زجر للمعز: "ىف اللسان )6(

.  3983 رقـم    2/362) حـوان (معجم البلدان    )7(

  ". اسم جبل"وفيه 

 ".  فرس توسعة بِن منري: "ىف مطبوع التاج )8(

 .  1/465النهاية  )9(
 ".  صنعت: "ىف اللسان )10(

 حوو حوو
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اِذبج1(ه( 

ـ :  بالكَسر مع التشديد ممدود ،واِحلواُء       اٌءـم
] من[ىف جهة املَغرب من الوسِم      ) 2( وعكْل ضبةَِل

 ،رب الشريف بطِْن السر قُ   بِ :وِقيل نواحى اليمامِة، 
 .  ةيوهو بين اليمامة وضِر

حواُء الـذهاب، قالـه      :)3(]ُألضاخ[ ويقال     
 .  نصر

ِنىن:      وكغلْقَيعن نصر)4(من مياه ب ،  . 
له : تابعى، وقيل : كغِنية  ،)5(     وزهرةُ بن حِويةَ  

 .   أوهو باِجليم.صحبة
 .)6(عن بن حِوية، عن حنبل بِن خارجةم     و

  :ِمن اللَّو، قيـل  ما يعِرف احلَو   النٌ فُ :     وقوهلم
 .  أى احلق من الباِطل
 قالَ ابن   ،"مشددة ،احووى":      وقولُ املصنف 

ىرسـخ كتـاِب     : بِجد هكذا ىف بعـض نقد و
و غلَط؛ ألنهم قد أجمعوا     ـاألصمعى مشددا وه  

                                                
 .  اللسان، والتاج )1(

 .3971رقم 2/359،360)ءحوا( البلدان معجم )2(
 .  تكملة من معجم البلدان )3(

:  وفيه 4025رقم   2/375) حِوى(معجم البلدان   ) 4(

 ".  جسر بلقني بن"
 .  1/273التبصري  )5(
 .  السابقاملرجع  )6(

هم ىف آخـِرِه ثالثـةُ      ِمعلى أنه ال يجىُء ىف كال     
، وهـو   ال حرف واحد   إ أَحرٍف من جنٍس واحدٍ   

يابضض  . 
 ،"راٍرِن ضِ فَرس قُتيبةَ ب  : اَألحوى" : هـ     وقول

ِخ، والصوابسكذا ىف الن :يقُب7( بن ِضرارةص(  . 
 لعلقمةَ: ةٌمثاني وهى ،"أَفْراس:  احلَواُء":      وقوله

 ِن عمٍرو، ـالسدوسى، وِمرداِس أخى بىن كَعِب ب     
  سلَيم، )8( نـد اهللا بِن عجالنَ النهِدى، والب     وعب

، وسلَمةَ بِن ذُهٍل التيمى، وِضراِر      وَألِبى ِذى الرمةِ  
    )9(عكْـوةَ   بن ِفهٍر، أخى محـاِرب، والبـنِ      ا

ِلىاجلَد  . 
 ]ى ح ى[

 .   ميت:املسلم، كما قيل للكاِفر: احلَى     ى 
 .  ا يهتز ما كان طَِري:اِت     ومن النب

، وأنشـد    عن ابِن برى   ،نفْسه:      وحى فُالَنٍ 
ؤِلىوِد الدألىب اَألس   : 

 أبو بحٍر أَشد الناِس منا      
                     عا بنلَيع أَِبى د ىح 

ِغريالْم10(ه( 

                                                
 ".  ابن ضرار الضىب: "ىف مطبوع التاج )7(
 ".   لبىن سلَيمسوفر: "ىف مطبوع التاج )8(
 .  381الضبط من االشتقاق )9(
 .  ، واللسان، والتاج48ديوانه  )10(

 حوو  حىي
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 :    الفراء مثلَهِة، وأنشدِغريملُأى بعد أىب ا
       حأال قَب اإللهِنى ِزياٍد ب 

 )1(وحى أَِبيِهم قَبح اِحلماِر                         
 .)2(ىن ِزياٍد وأَباهمح اللَّه ببأى قَ

ـ    :     وقالَ ابن شميل   الٍن؛ أى ىف   أتانا حـى فُ
 أى سِمعته   عت حى فالٍن يقول كذا؛    حياِته، وسمِ 

 .  يقولُ ىف حياِته
    ىصاِحل بِن ح بن نواحلَس         اِنىدانَ اهلَميبِن ح

 الكُوِفى ِرىثقةٌ فَِقي  :الثَّو ى ـ عابِ هور ،د   ِلمسله م
 .  169 مات سنة ،واَألربعةُ

     وكُلُّ ما هو حى فَجمعه حيوات، ومنه قولُ        
 :   حلاِرِث الكاِهلىمالِك بِن ا

      جنفال ي ىح جاِتى ثَمو ن 
                      احنج لَه سواِت لَياحلَي 3(ِمن( 

 وسم يكونُ ىف    :ِلـن ِسمات اِإلبِ  ـواحليةُ م      
حكاه ابن حبيب  ،العنِق والفَِخِذ ملْتِويا مثلَ الْحيةِ    

من تذكرِة أىب على. 
 .)4(ئأرض من جبلَى طي:      وبال الم

                                                
اللسان، والتاج، والتهذيب، وىف حاشيته أنه ليزيـد         )1(
 .  بن مفرغا
 :ان، وأمـا التـاج ففيـه      ـل وباللس صاألهكذا ب  )2(
 ". وآباءهم"
 .     والتاج،اللسان )3(

 ،)5( ]من العرب [و بطٍْن   ـأب: وحيةُ بن دلةَ       

 .  ذكره سيبويه
وضبطَه ابـن أىب     صحاىب،  :)6(وابن حاِبٍس        

 .  عاِصم باملوحدة وخطَّأه
عن املُِغرية  ] روى[ الثَّقَِفى،) 7(     وجبير بن حيةَ    

 .  بِن شعبةَا
 ةَ البخارىيح بن نث: )8(     واحلَسحمد  . 

     بن حممد ة   حامِد بِن        وأبو أمحديحممِد بِن ح      
9(البخارى( :امشيخ خلَلَف اخلَي  . 

من أَجداِد أَىب بكٍْر حممد      ،)10(وصاحلُ بن حيةَ       
 .  بِن سهٍل، شيخ تمام الرازىا

وأمحد بن احلَسِن بِن إسحاق بِن عتبةَ بـِن              
 .  حمدث مشهور مبصر: الرازى)  11(حيةَ

مات سنة   )12(لَيِطِلىوأمحد بن حيةَ اَألنصاِرى الطُّ    
439. 

                                                                   
، 4052 رقـم    2/381) حيـة ( معجم البلدان  )4(

 .  2/480) حية(ومعجم ما استعجم 
 .  زيادة من مطبوع التاج )5(
 .  1/402التبصري  )6(
 .  1/403التبصري  )7(
 .  السابقاملرجع  )8(
 .  السابقاملرجع  )9(
 .  السابقاملرجع  )10(
 .  السابقاملرجع  )11(
 .  السابقاملرجع  )12(

 حىي
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 ، عن أبيه،  )1( ٍبِن شعي ـوحيةُ بن حبيِب ب        
بيعه الروعنه ابن  . 
ـ  )2(الواِدعى     وأبو حيةَ    ، )3( ن قَـيسٍ  ـ، واب

4(والكَلْىب(وخال ،علقمةَد بن )ون: )5تاِبعي. 
       ِرىيمةَ الني6(وأبو ح(:      بـن ه اهليثَمامس ،شاعر

وأخطْأَ  له صحبةٌ : ٍرالرِبيِع بِن زرارةَ، قال ابن ناصِ     
 .  ىف ذلك

 :)7(ٍز الفَـزاِرى  ن ِمحرِ ـحيةَ ودعانُ ب        وأبو
 .  ر فارسشاِع
  .عبِد اِهللا شيخ لزياد بِن:)8(الِكنِدىوأبو حيةَ      

     ةَ الكوِفىيأىب ح ى بنيحثقةٌ  : )9(وأبو ِهالل ي
 .  عن سفيانَ

 ِنـ، جد هدبةَ ب   )10(ن اَألسحمِ ـ     وأبو حيةَ ب  

                                                
 .  السابقاملرجع  )1(
 .  السابقاملرجع  )2(
 .   1/404 السابقاملرجع  )3(
 .  السابقاملرجع  )4(
 .  السابقاملرجع  )5(
 .  السابقاملرجع  )6(
 .  السابقاملرجع  )7(
 .  السابقاملرجع  )8(
  . السابقاملرجع  )9(
 .  السابقاملرجع  )10(

 .خشرٍم
     أىب ح بن ةَوزيادللبخارى: )11(ي شيخ. 
 ةَـِن أىب حي  ـن عيسى ب  ـوعبد الوهاِب ب       

ا للجـاِحِظ، عـاش إىل      ـكان وراقً  :)12(الوراق
 .  رأِس الثَّالِمثئَة

   م  ـه :"ِةـ     ومن األمثاِل ىف احلي رصن ـو أب         
أظْلَـم  " و  ِلِحدِة بصِرها،  )13(؛"حيٍة] ب/317[

 ي14(" ٍةمن ح(    بالض رحا تأِتى جفتأكـلُ   ؛ أل 
 .  ِحسلَها وتسكن جحرها

      كيمالش ةُ الواِدى؛ إذا كانَ شديديِة      وفالنٌ ح
 رهـذا املعىن غري الذى ذك    ـوه ا حلَوزِته، ـيحاِم

 .  املصنف
و ِشدٍة ال يضيعونَ    أى ذَو       وهم حيةُ اَألرِض،  

 .  أْراًثَ
مها شقِّدوتٍة؛ إذا كان ميح ه رأسا      وكان رأس

 .  عاِقالً
ةٌ ذَكَريوفالنٌ ح     : ِديدش اعجأى ش  . 

                                                
 .  السابقاملرجع  )11(
 .1/405السابق املرجع  )12(
مل يرد ىف باب أفعل من حرف البـاء ىف جممـع             )13(

البـاب  ( وال ىف األصـبهاىن    ،120 -1/111األمثال  
 .75) الثاىن

 .2368 رقم 1/445جممع األمثال  )14(

 حىي حىي
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  وكيف حيةُ أَهِلـك؟    ،كيف أنت :      ويقولون
   ؟أى كَيف من بِقى منهم حيا

 يح سمافِ  ةٌ؛ـ     والشأى صلْها   ةُ ال يخدِن مل يلَّو
 .  اها هلا موتيبِغكَأَنه جعلَ م ِب،التغير ِبدنو املغِي

يضرب  ؛)1("ال تِلد احلَيةُ إال حيية    " :املَثَِل     وىف  
 .  اخلَِبيثالداِهى ىف 

لَكَهاِت؛ أى أَهاحلَي ماُهللا د قاهوس       . 
  تأيور        قَاِرباٍت وعياِبه حى  : ىف ِكتشإذا و

 .  وِقعه ىف ورطٍَةيبه كاِتبه إىل السلْطَاِن ِل
 ىي2(     وبنو ح(ىمقبيلةٌ: ، كس  . 

  طَبأخ بن ىياُهللا      :)3(     وح ِضـىةَ رِفيص والد
 .  عنها

 .  ماس:  بالكسر،     وِحىي

إنـا  (:م، قال اُهللا تعـاىل     ِبىاسم ن : ويحيى     

: )5(قال الراغـب   )4()نبشرك ِبغالٍَم اسمه يحيى   
ببذلك من حيثُ ـه عليـن اهمه سإه أن هِمتنه مل ت

   كثري تكما أمات ،وبال أنـه       الذُّن ،ملَِد آدا من و

                                                
 .   ىف أمثال املولدين2/259جممع األمثال  )1(
ىف  7و البيت رقم    ـوه  ىف شعر،  331ق  االشتقا )2(

ن ـم 70،  69رى ص   كْنل ال ـ للمفض 69األصمعية  
 .   الطبعة الرابعة،األصمعيات

 

 .  1/304التبصري ) 3(
 .7سورة مرمي، اآلية ) 10(
 .270، 269 املفردات )5(

عبذلككانَ ي فِة،رفإنّ هذا قليلُ الفَاِئد   . 
 .  كُنيةُ املَوِت: ىبو يحي     وأ

ىيحأىب ي ة: )6(     وكفرريحة مبصر من الب  . 
ى به األرض   يا تح ـم: امقصور ،     وحيا الرِبيعِ 

 .  من الغيِث
اء عن   نقله الفر  ، لُغةٌ ىف املمدود   :      وحيا الناقَةِ 

 .   وأنكره الليثُ،بعِض العرِب
 .  تهااحي: ناِر     وحيا ال

بِن برى،    ان العرب عن    ـبطْن م :  وبنو احلَيا      
الن، منهم  : قُلْتوـةَ      : من خأىب طَلْح اِهللا بن عبد

مصر اِوى، شهد فتحاحلَي  . 
     محاألندلِسوالس اِوى، أمريمالٍك احلَي بن   . 

الذى ) 7(ايِدجد السموأَِل بِن عا   : رـ     وبالكس
يضرب به املثلُ ىف الوفاِء، هكذا ضبطه ابن دريد         

 .  ىف االشتقاق
: )8( ن احلَياء القُشريى  ـسوار ب ،       وكسحاب

 .حمدث
مفْعل من احلياة، ويقع على املصدِر،        :      واملَحيا

 .  املَحاِيى): ج (،والزماِن، واملكاِن
عظَّم، ىف الفَرِس حيـثُ     ، كم ـااملُحي     ودائرة  

                                                
 .2/305جـ 2القاموس اجلغراىف ق  )6(
" ياَءالسموءل بن حيا بن عاد    : "436ىف االشتقاق    )7(

 .  بفتح احلاء وتشديد الياء، ضبط قلم
 .  1/473التبصري  )8(

 حىي حىي
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 .  يتفَرق حتت الناِصيِة ىف أعلَى اجلَبهِة
حية ضخمة لبىن   :   بالضم والتشديد  ،اةـ     وم

 .)1(واِلبة
بة     وماءةٌ ألهِل النر)2(هاِنيصن قاله ،  . 

 .  اظربان بأَياِنني، عن نصر أيض:      واحملياتان
 ولَكُم ىف   [:املَنفَعةُ، ومنه قولُه تعاىل   : اةُ     واحلَي

 .)3 (]الِقصاِص حياةٌ
ده نفْع وال   ـأى لَيس عن  ؛       وليس لفالٍن حياةٌ  

ريخ  . 
ـ ) 4(بن قَيسٍ        وحياةُ مـن شـيوِخ     :ىاحلَراِن

 .الِعراِق
 وإمنا  ، اسم ذكَره املصنف ىف ح و ى       :     وحيوةُ

 غَمدِه الِفعلِ       مل يجال علَى و ،موضوع ألنه اسم . 
 نقلَه اجلوهرى  . 

 .   هو من احلياِء،درةهو أحيى من مخ :     ويقالُ
بى من ضيمن احلياة،     وأح وه   . 

 مأخوذ مـن  ، انقَبض وانزوى  :هـوتحيى من      
 أن  ِيى احلَ احلياِء على طريِق التمثِيل؛ ألنّ من شأْنِ      

                                                
، 10905 رقـم  5/79) يـاة حم(معجم البلـدان     )1(

 .  4/1194) ياةاحمل(ومعجم ما استعجم 
 .   السابقمعجم البلدان )2(
 .  179البقرة، اآلية سورة  )3(
 .  1/472التبصري  )4(

قَِبضني  . 
 .أَِنف منه:      واستحى من كذا

 عين ىف اجلَنِة ال تصـيب     : حمركةٌ ، واحلَيوانُ    
 .  بإذِْن اهللا تعاىلحِيى  إالّ اشيئً
     األرض تييوأح:تنيفة  عن أىب،استخرجح. 

 شىٍء فيها من    مباشرتها بتأثريِ : واِت     وِإحياُء املَ 
 .  إحاطٍَة أو زرٍع أو ِعمارٍة وحنو ذلك

 . السهر فيه بالِعبادِة وترِك النوِم:  اللَّيِل     وإحياُء
  ضى اُهللا اَألريوأح      :   ،بـاتفيها الن جرأو  أَخ

 .  أحياها بالغيِث
 حكاه،  واةكَمح) 5(ذات حياة : وأرض محياةٌ      

 .   نقلَه اجلوهرى.ابن السراج
ِو     ورِد بِن كَثْـوةَ مـن أمثـاهلم         ىعن زي : 

"حِهيصاحىب ـمحاِرى ومح  )6(ن ار، ح ِهيمحاِرى ن  
 تحق مايضرب عند املزِرية على الذى يس "وحِدى

كَابرةً وظُلْماال ميلكه  م  . 
 .)7(كُنية رجٍل:      وأبو تحياة، بالضم

       حت بن ومحار1(ى (الكوِفى،  ىـمعـن   ، كس 

                                                
 بالتـاء   ". ذات حيات : "ىف األصل ومطبوع التاج    )5(

 .  املفتوحة
: اللسان ومطبوع التاجىف ، والذى   2/70 املستقصى )6(
"يٍهح  ." 
 ".بأصلية والتاء ليست:"زاد ىف مطبوع التاج )7(

 حىي
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 .  حممِد بِن كَعٍب القُرظى، ذكره األمري
     وأبو احلَسِن على بن عبِد اِهللا بِن يوسف بِن         

] أ/318[ اجلُويِنى امللقَّب بشيِخ اِحلجازِ   ) 2(حيويه
    احلَرمي أخاه إمام ى عن شيو   ذكر املصنفوِخ ن، ر

 .465أخيه مات سنة 
 ن زكريا بِن حيويه    ـ     وأبو احلَسِن عبد اِهللا ب    

 ،املصرى سابورىيى[النو6(]ر(،ائىسمات  عن الن
 .  366سنة 

: )3(]رـبالكس[ِحى   وـبن":     وقولُ املصنفِ 
طْنانـب"،    سِخ، والصوابوبنو: كذا ىف الن ِح ،ى

ح وبالكَساحملكم: ربالفَت طْنان، كما هو نصب. 
ô ô ô 

 فصل اخلاء مع الواو والياء

 ]خ ب و[
   .)4(سكَن فَور غَضِبه:  خبا لَهبه خبواو     

 ]خ ب ى [
 .  املَنِزلُ واملَسكَن: كَِكتاب،اِخلباُء       ى

 .  ِكمامه:      ومن النوِر
ه اهلمز، نقلَه اجلوهرى،    احلُب،وأصلُ:      واخلَاِبيةُ

 .  وجيمع اِخلباُء على اَألخِبية واَألخباء

                                                                   
 .1/194التبصري  )1(
 .  الضبط من القاموس احمليط )2(
 .  زيادة من القاموس احمليط )3(
 ".  و هو جماز: "زاد ىف مطبوع التاج )4(

 ]خ ت و[
 و مقلوب خات  ـانقَض، وه  :واـختا خت  و     
توةُخا، ومنه اخلَاِتي :تقَضقَاِب إذا انللع  . 

 :   اخلَاِتلُ؛ قال أوس:      واخلَاِتى
      اِتيه خإلَي ِدبيا يِرى لَهد 

 )5( ِليعِقره ىف رميِه وهو يرِسلُ                     

 :شديد الظُّلْمِة، قال جرير: وليلٌ خاٍت     
      ترِبها فَخ قَِرىطَّ اِملنخو 

 )6(علَى أُم القَفَا والليلُ خاِتى                      

ىرب نقله ابن  . 
 وأصلُه مهموز،   ، عن الليثِ  ،الذَِّليلُ: ختىتواملُ     

 األصمعى ـر؛ أنشـدعِلضـرورِة الش هزمِرك هت
ِلِنلعامِر بالطُّفَي    : 
  العم ما ِعشت صولَِتىيختِتى ابن وال      

 )7(وال أَختِتى من صولَِة املُتهدِد                    

 :   وقال آخر     

                                                
".  حني يرسـل  : "ان، وفيهما ـ، واللس 98ديوانه   )5(

 .  والتاج
وفيـه  " فخـرت "بـدل   " فقرت" وفيه   86ديوانه   )6(
 .  واللسان، والتاج".  خاتى"بدل " خاِت"
 :    والشطر األول فيه58ديوانه  )7(

* مالع ابن ِهبرال يىلَةٌِمنوص * 
 :   واللسان، والتاج بزيادة بيت آخر وهو

  وإن أوعدته أو وعدته         وإنى      
                    ِجزنإيعادى وم ِلفِعِدى       ملُخوم  

 ختو
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       تتتواخ فيالس هضا أَنْ ععزج كَتب 
 )1( سلَيم بن منصوٍر ِلقَتِل ابِن حاِزِم               

 .  رتغي:      وختا لونه ختوا
 ]خ ت ى[

ن ابـِن  ـالطَّعن الِوالَُء، ع : بالفَتح،   اخلَتى ى     
راىباَألع  . 

 ]خ ث ى[
ن ـع اجلَماعةُ املُتفَرقَةُ، : بالكَسر،   اِخلثْى ى     

 .  الصاغاىنِّ

 ]خ ج و[
أمالَه، نقلَه ابن األثـِري عـن   :  خجا الكُوز  و     

 ِة، قالَ صاِحب التاجليمِ  : ِتم تقدمي على  واملشهور
 .  اخلاِء

عن عبِد الرمحِن ابـِن أخـى        )2(ع: واخلَجا     
األصمعى  . 

املَرأَةُ الكثريةُ املاِء،   : اَألخجى":  املصنفِ      وقولُ
لنصوص  خمالف، " القَعور، البعيدةُ اِملسباِر،الفاِسدةُ
هن :األخجى: ففى التكملة عن ابِن حبيٍب األئمة؛

 املرأة الكثري املاِء، الفاِسد، القَعور، البعيد اِملسباِر،      

                                                
والتصويب مـن    ،"جزعا"بدل  " خريها: "ىف األصل  )1(

 .  اللسان والتاج
    )النجـا (و،  489/ 2) اخلجا(معجم ما استعجم     )2(
4/1297 . 

 :    وأنشد،وهو أخبثُ له
 اَء من نبهانَ تثِْنى ِنطاقَها وسود      

 )3(جواعِر ِذيِب  ِبأَخجى قَعوٍر أو                 

 .  ففى ِسياق املصنف نظَر ال يخفَى عند التأمِل
 ]خ ذ ى[

ِث، لُغة  دود يخرج مع الرو   : كقَفا،   اخلَذَا ى     
 .  ىف املهملة، كالهما عن كراع

 .  خضع وذَلَّ، وقد يهمز: ىواستخذَ     

 ]خ ر و[
خرات، : )ج(.خرا: بالضم،   خروة الفأْسِ  و     

كذا قالَه املُصنف، وهو تحريف مـن النسـاِخ،         
خرةُ الفأِس، كما هو نص الفراء، ومثَلُـه       : صوابه

 .  كثُبٍة وثُباٍت

 ]خ ز و [ 
 .  عنالطَّ: بالفتح،  اخلَزوو     

      وكَف النفِْس عن ِهمِتها 
احلَق رها على مِبريصوت       . 

   .)4(ع :وخزوزى، كشرورى     

 ]خ ز ى[
 .  ذُلٌّ يستحى منه: بالكَسِر،  اِخلزىى     

                                                
 .  ، والتاج6/407تكملة الصاغاىن  )3(
 .   4257 رقم 2/423) خزوزى(معجم البلدان  )4(

 خذى خجو
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 .  اجلَِرميةُ يستحى منها: بالفتح،      واخلَزيةُ
اهزلَ:     وأَخعقِْصـِريه، أو        جى منه ىف تحتسي ه

 .مخزاه ألْزمه حجةً أَذَلَّه ا، أو أَهانه وأَقَامه على
 .  املَحقُور ِبأَمٍر قَد لَِزمه ِبحجٍة:      وكمكْرم

. ِنهايةٌ ىف احلُسِن:  كمحِسنة،     وقَِصيدةٌ مخِزيةٌ
بيتا من الشعر جيدا وذكروا أن الفرزدق قالَ 

نِشد قالَ ؛  أى إذا أُ)1(هذا بيت مخٍز: فقالَ
! أَخزى اللَّه قَاِئلَه ما أَشعره] ب/ 318[ :اسـالن

وإمنا يقولون هذا وِشبهه بدل املَدِح ليكونَ واِقيا 
 .من العينله 

 . اسامرأَةٌ خزبانة، على خالِف القي:      ويقال
 ]خ س و[

و ـه :مزة، يقالـه هـكقَفا الم، و اخلَسا     
يخاِسى؛ أى يقَاِمر، وإمنا تِرك همزه إتباعا لزكا، 

ىرقاله ابن ب . 
العرب تقول للزوِج زكَا وِللْفَرِد : وقالَ الفراء     

ومنهم من  ن يلِْحقُها بباِب فَتى،ـخسا، ومنهم م
ن يلِْحقُها بباب ـر، ومنهم مـقها بباب زفَيلِْح

 :وأنشدتىن الدبيِريةُ: سكْرى، قال
      ا أوكانوا خٍة سعبكًا من دوِن أَرز 

               ِلجتعالناِس ت وددلَقُوا وجخ2( مل ي(  
ىرب كَا، مثل : ويقال:      وقال ابنا زسخ

شةَ عسموأنشدخ ،ر: 
 *شيـواِف الشنأَص ياـروِخ ذُو الر*  

                                                
 .  ، سهو"خمزى: "ىف األصل )1(
، "مل يحلقُوا وخدود الناس تعـتلج     : "هـالتاج، وفي ) 2(
 .رواية األصل، واملثبت من اللسان والتهذيبك
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 *نحي سنـأَخشه إذا مرىــو ظَه* 
  *الُ اليِتيـِم ِعنـدهـزور أو مـال* 
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 *باحلَص ِبىالص بكَاِلعا زس1( *ى خ( 

 .تالعبا بالزوِج والفَرِد:      وتخاسى الرجالَِن
ى غـِري   ـاألخاِسى عل ) ج(":      وقولُ املُصنفِ 

املُخاِسى، ونظَّره باملُساِوى،   : ، لَفْظُ احملكم  "قياٍس
 :ومنه قولُ رؤبةَ

 )2(*ن املُخاِسىلَم يدِر ما الزاِكى ِم*

 ،كذا ىف النسـخ    ،"تخسى تخِسيةً ":هـوقول     
 .)3( خسى تخِسيةً:هوصواب

 ]خ ش ى[

 الرجاُء، ومنه قولُ ابـِن عبـاسٍ      :  اخلَشيةُ      ى
لعمر" : من الدعاِء باملوِت حـىت      )4(لقد أكثرت

؛ أى  "خِشيت أن يكونَ أسهلَ لك عند نزوِلـه       
توجر. 

فَخِشـينا أنْ   ( :والِعلْم، ومنه قولُـه تعـاىلَ          

أى فَعِلمنـا، وقـال     : قال الفـراءُ  ) 5()يرِهقَهما

                                                        
 ."أصـناف "بدل   "أضياف: "اللسان، والتاج، وفيه  ) 1(
 ".مشا: "ىف األصلو
يا أيهـا   : "وبعده 175وديوانه  . ان، والتاج ـاللس) 2(

 ".السائل عن نحاسى
 .       بني يدى ىهى هكذا ىف القاموس احمليط الذ) 3(
  .، والتصويب من مطبوع التاج"أكثر:" ىف األصل )4(

 .80سورة الكهف، اآلية  )5(

 .كَِرهنا: هو من كالم اِخلضر، ومعناه: الزجاج
 .تاركَه:      وخاشى فالنا مخاشاةً

 . فانحازوحِذر،  )6(اتقَى عليهم:      وخاشى م
ةٌ، على خالِف القياسِ         وامانيشى : رأةٌ خشخت

 . وهى لُغةُ بىن أسٍد، عن الصاغاىنّ.كلَّ شىٍء
 . عن اجلوهرى،     ورجل خشيانُ

ِمىركم ،ِشىخوم      :ماس . 
: ادِر اخلَشية ـر مص ـكْ     وقولُ املُصنِف ىف ذِ   

ـ    ـ، هو مضب  "وخشيانا"  اِئر وط بالتحريك ىف س
ن مالك ىف نظمه إياها بالفَتح، ـالنسِخ، وذكره اب

ال يعرف ىف املصادِر  )7( إذْ فَعالن بالفتح؛وفيه نظر
وهو  .لَيان، وشنآن، ال ثالثَ هلما     :إالَّ ىف كلمتني  

 .لألرموى، بكسر اخلاء )8(ىف نسخة التهذيب

 ]خ ص ى [
الشعر،  غلَبةُ ىفاِهلجاُء وال:تاب كِك، اِخلصاءى     

                                                        
 ".أبقى عليهم: "ىف اللسان )6(

؛ أى بفتح   "بالتحريك"هكذا باألصل، ولعله يقْصد      )7(

 .العني
 علـى أىن  " :ا ىف مطبوع التاج   مارة ك ـصحة العب  )8(

     ا،وجدت خبط األرمـوى ىف نسـخة احملكـم خشـيان   
 ."بالكسر

 خشى خصى
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         وأنشـد ،ىرمن الفُحول، عن ابِن ب جرفكأنه خ
 :جلِريٍر
 خِصى الفَرزدق واِخلصاُء مذَلَّةٌ       

   )1(يرجو مخاطَرةَ القُروِم البزِل                   

كِكتاب، ِلسلِّ  كقَفا لُغة ىف اِخلصاِء،، واخلَصا     
يتنا من شروح الفَصيح.نياخلُصنقلَه شيخ . 

 .موضع القَطِْع، عن  اجلوهرى :     واملَخصى
 ىف) 2(اِنـصِغريت تانأكَم: بالضم ،واخلُصيتان     

يسار  مدفَِع شعبة من ِشعاب ِنهِى بىن كعب عن       
 . نصر عن. احلاج إىل مكةَ من طريق البصرة

صدى ،ىـ     وخبوع  ع ىف ديار  : كهرىن ي3( ب (

  . عن نصر.بِن حنظلةَ بنجٍد بني أُفاق وأُفَيقا
ا فَخِصـى؛ أى غَِنيـا      كان جواد : ويقولون     

 . رقَتفافْ
احملدث الذى ذكـره    : بالكسر،  وابن ِخصيةَ      

 ن عبِد الواِحد، كذا ىف    ـه حممد ب  ـاملصنف، امس 
 .التكملة

                                                        
بفتح اخلاء ضبط قلم،    " اخلَصاء:"، وفيه 447ديوانه   )1(

 .واللسان، والتاج

 .4319 رقم 2/430) اخلصيتان(معجم البلدان  )2(
 .4309 رقم 2/428) خصا(معجم البلدان  )3(

 ، سطى يعرف كذلك  واحلسني بن حممٍد الوا        
عن ابن خريون مات سـنة       ولعله ولَد املذكور،  

518. 
 وأبو طالٍب أمحد بن على بِن عبِد العزيِز بن             

 ِن على السقطى، وعنهـِخصيةَ البزاِز، عن حممِد ب  
 .ىف تاريخ واسط، )4(على بن حممٍد الطالىب

           بِن ِخص على بن ٍر حممدصةَوأبو نعن  )5( ي ،
أىب حممد الغندجاىن، وعنه ابن نوباغ. 

 ]خ ص و[
 أمهله صاحب القاموس،    : بالضم ، اخلُصوةُ و     

صية، جاء ِذكره ىف حديث ِصـفَِة  وهو لُغةٌ ىف اخلُِ   
أن اللَّه يجعلُ مكانَ كُلِّ شوكٍَة مثلَ خصوِة :"اجلَنِة

يمِ  ،"بوِد امللْ ِسالتو ناِدر : ر قال شأ/ 319[ وه [
 ألن صية باليـاء؛  خِإالّ   اخلُصىىف واحِد    نسمعمل  

 .أصله من الياء
 ]خ ط و [

مجع خطْوة، كَركْـوة    : كَِكتاب،   اِخلطاء و     
 :وِركَاء، أنشد اجلوهرى المِرئ القَيس

 لَها وثَبات كَوثِْب الظِّباِء      

                                                        

 ".الطالىب"بدل  "اجلُالَّىب:" وفيه1/444التبصري  )4(
 ".غوبا نعنه أبو احلسن بن" وفيه 1/444التبصري  )5(

 خصى خطو
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                         طَراٍد مو1(فَواٍد ِخطَاٌء و( 

  ىرب ِو،      : قال ابندعن الع كُفةً فَترطُو مخت أَى
ِبه املَطَرشا يودةً عرو مدعوت. 

أن  أخطَيت غَيِرى؛ إذا حملْته علـى      :ويقال     
طُوخي. 

أى : خطَى عنك السـوءُ   :      ويقالُ ىف الدعاءِ  
 . نقلَه اجلوهرى.دِفع أو أُِميطَ

 ن املُتخطِّياِت اِجليِف؛ أى   ـذه م ـوناقَتك ه      
 . عن أىب زيد.جلْدة قَِوية، تمِضى ىف سريها

 .وتخطَّاه املكروه، وتخطَّيت إليه باملكروِه     
 .؛ إذا تقَاربا     وبني القولني خطًا يسريةٌ

ف راِشـدا؛   ِرصلَّه عليك اخلَطْوةَ فان        وقَرب ال 
 .أى املَسافةَ

 . بني الكوفة والشام)2(ع:وخطَى، كهدى     
 .النِزق:      واخلَطَوطَى

 ]خ ظ و[
 .الْمكْتِنزةُ من كلِّ شىٍء: اةُظَ اخلَو     
 . حاِدر غَِليظٌ، عن أَىب حنيفة: وقَدح خاٍظ     

 :لغليظُ الصلْب؛ قال الشاعرا: واخلَاِظى     
  صواِرم مرهفَات مِبأَيِديِه      

     )3( وكُلُّ مجرٍب خاِظى الكُعوبِ                   
                                                        

 .، واللسان167ديوانه ) 1(

  .4334 رقم 432/ 2) ىخط( معجم البلدان )2(

 :وأما قول امرئ القَيس
 كَما لَها متنتاِن خظاتا      

                    ِمره النياِعدعلى س 4(  أكَب ( 

 :أراد خظَتا فأشبع، وقال الفَـراء     : لكسائىقال ا 
 .أراد خظَاتاِن فحذف النونَ اسِتخفَافًا

 ]خ ف ى[
 عِن ابـِن    .أى غَطَّاه  أزالَ خفَاه؛ :  أَخفاه      ى

 .ِجنى
 . عِن اَألخفَِش.الظَّاِهر:      واملُستخِفى

     ةُ ـواليِفيختاملس اِرق  :دالس دع. ي بِن  ن على
 .رباٍح
 .اإلنس؛ فهو ِضد: واخلَاِفى     
ما يخفَى ىف البـدِن مـن اِجلـن،     : واخلَاِفيةُ     

 .نقله اجلوهرى عِن ابِن مناِذر
 ِنىكغ ،ـاِس الـذى      :      واخلَِفىِزلُ عن النتاملُع
 .يخفَى عليهم مكانه

 .     ولقيته خِفيا؛ أى ِسرا
دون الِقلَبِة،   ما:  واخلَواِفى ِمن سعِف النِخيل       

 :نقلَه اجلوهرى، وهى نجِدية، وبلُغـِة اِحلجـازِ       
 .العواِهن

                                                                               
  .اللسان، والتاج) 3(
 .164ديوانه ) 4(

 خظو خفى
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 فى الربقوخ     ،  ِضىى ورما فيهمـا،    ، كرفْيخ 
ا معتِرضـا  األخرية عن كُراع؛ إذا برق برقًا خِفيفً      

 .ىف نواحى الغيم 
 .املُتطَأِْطئُ من األرض:  كسماء،ُء     واخلَفَا
جلٌـ     ور ِفىطِْن خه: ككَِتف ،الباِمرعن . ض

ابِن األعراىب،وأنشد : 
      هاداِدى ِوسى من ِوسنفَأَد فَقَام 
         ِفىخ ذَبوالقَواِئِم ش وقشمطِْن م1( الب( 

 .شرى عن الزخم.     وتخفَّى مثل اختفَى

 أى :)2(]وخفْيـةً  ارعضت[: اىلـتع هـوقول     
خاِضعني متعبدين، أو اعتِقدوا عبادته ىف أنفِسكم،  

 اججىف   ـه: ال ثعلب ـوق. قاله الز هذْكُرو أن ت 
 سكُون، خفْض ىف: خفْية: ياىنّاللِّح وقال. نفِْسك
عرضا:اوتكُنسمت . 
 لَقَب أمحد بن عيسى بِن زيِد بنِ       :ختِفى     واملُ

على بِن احلسِني بِن على بِن أىب طالـِب، ولَـده         
 .بالكُوفَِة

 .)3(مأْسدةٌ:  كغِنية،     وخِفية

ود خِفية، كقوهلم   ـقوهلم أُس :       وىف الصحاح 

                                                        
 . اللسان، والتاج)1(
 .55سورة األعراف، اآلية ) 2(
 .4353 رقم 2/435) خفية( معجم البلدان )3(

 .ة، ومها مأْسدتاِنود حلْيسأُ
  ىرب مصروفٍ   :     قال ابن ة غريِفيمـا   ، خوإن 
 .يصرف ىف الشعر

 ]خ ل و[
 .اعتمد:  خال عليه     و

 .)4( خادعه:      وبه
 . عن ابِن األعراىب.مات:      وفالنٌ

ا وال مل يأكلْ معه شيئً:      وعلى اللَّبِن أو اللَّحِم  
 .متيميةٌ، عن اللِّحياىنّ. خلطَ به

 .)5(طِّيب وتعبد     وأكل ال
 . وتفرغَ له،تفَرد به:  وبأمِره،     وأمره

أعذَرت  افْعلْ ذلك وخالك ذَم؛ أى    :     ويقولون
قَطَ عنك الذَّموس. 

 .وخالَّ بينهما تخِليةً     
 .     وسبيلَه؛ فهو مخلى عنه

 :     ورأَيته مخلِّياً، قال الشاعر
      ـاِلملِّيخم اكـاى أر 

 ود؟ـن السالِسلُ والقيـ أي                      
      ِضكُمِبأَر أَغَالَ احلديد 

                      احلَِديد ِبطُكضس يلَي 1( أم( 

                                                        
 ".وهو جماز: "زاد ىف مطبوع التاج) 4(
 ".تعيد ":ىف اللسان) 5(

 خلو
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 :مات، قال الشاعر: وفالنٌ مكانه     
 )2(*فإنْ يك عبد اللَّه خلَّى مكانه*

 ].ب/ 319[ .الفُرقَةُ: الَء، كِكتابواِخل     
أنت خالَء من هذا اَألمـِر           : اىنّـ     وقالَ اللِّحي 

 .أى براء، اليثَنى وال يجمع وال يؤنثُ: كسحاب
ـ    :وخالَء      ـ  ـاسم شيطان، ذك  مـره احلكي
رالتمذى . 

 .انفرد: وأَخلَى     
 .ال عنهخ:      وعن الطعاِم

    ه شيئًا  ـمل يأكلْ مع  :ِمـ     وعلى اللَِّنب أو اللَّح   
 .اللحياىنّ نقله، خلطَ به، لُغة كنانةَ وقَيس وال

 دعـاٌء لـه   : ال أَخلَى اللّه مكانك   :       ويقال
 .بالبقَاِء

 .ع على الفراِت: )3(     وأخالُء
ن ابـن   أُخِليت عن ولَِدها، ع   :      وناقَةٌ ِمخالٌء   

 .دريد
 . انفَرد ِبه:      واستخلَى البكاَء

                                                                               

 .ان، والتاجاللس) 1(
 :اماللسان، والتاج، وعجزه فيه) 2(

 *فما كان وقَّافًا وال متنطِّقَا*
 .329 رقم 1/150) أخالء(معجم البلدان ) 3(

والدار      :لَتخ . 

 . املُتعبد:      واملُستخِلى
ال زوج هلا وال ولَـد،      :      وامرأة خِلية، كغِنيةٍ  

 .وهن خِليات، عن ابِن بزرج
 . هاتخذَها ِلنفِْس: وتخلَّى خِليةً     

 .     وبرز ِلقَضاِء حاجِته
ومها خلْوتان .  بالضم؛ أى عزبةٌ،     وامرأةٌ خلْوة 

وهلْواتنخ . 
شفْرتا النصـل، واحـدما     : )4(     واخلَلْوتاِن

 .خلْوة، عن أَىب حنيفةَ
عن ،  أبو بطْن من أَشجع   :      وخالَوة بن سبيع    

اجلوهرى  . مسعودٍ  منهم ن بن ميو  ع ،و هالصحاىب
 .غَير الذى ذكَره املُصنف،فإنه أبو بطْن من ِكندةَ

، كذا ىف   "مات: خالَ مكانه ":     وقولُ املُصنفِ 
   ابِن األعراىب صالنسخ، ون :    ،اتالَ فالنٌ؛ إذا مخ

 .وأَما إذا ذُِكر املكانُ فهو خالَّ بالتشديد
 ]خ ل ى[

كأنه جعلَـه    أوقَدها بالبعِر؛ : الِقدر ىأَخلَ     ى  
 . هلاىخلً

 .ىعلَفَها اخلَلَ:      ودابته
                                                        

  .، واملثبت من مطبوع التاج"واخللوتا" :ىف األصل )4(

 خلو خلى
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؛ إذا كان حسن الكالِم، عن      لَى     وهو حلْو اخلَ  
 :؛ وأنشد لكُثَيرلبثع

      مهِة ِمناودالع بِرٍش ضتحوم 
           )1(ى حرش الضباِب اخلواِدعحبلِْو اخلَلَ            
 . كنت خالةً ِلموِعِده؛ أى مخِلفًا ما: ويقالُ     

، هو تصغري   )2("عبد وخلَى ىف يديه   ":     وىف املَثَل 
 للنبات الرطِْب؛ يضرب للرجِل اللئيِم يقوم       ىخلً

   رثُإلَيه األمعبل، ذكـره أبـو هـال      )3(فيـه  فَي 
 .لعسكرى عن املُبردا

  عـن  ،ىما جز ِبِه اخلَلَ    :رـواِملخلَى، بالكس      
اجلوهرى. 

 .       يقْطَع      والسيف يختِلى اَأليِدى واَألرجلَ؛ أى
 .ىالذين يقْطَعون اخلَلَ:  واخلَالُون،     واملُختلون

 .عن شِمر،  املُبارزةُ:     املُخاالةُ
 ] م ى خ[ 

وأنشـد  ،  عن ابِن برى  . اخلَاِمس: اخلَاِمى     ى  
 :للحاِدرِة

                                                        

 ".اخلال":، واللسان، والتاج، وفيها239ديوانه  )1(

 .2388 رقم 2/5 جممع األمثال )2(
يضرب املثل ىف املال    : "هكذا باألصل، وىف امليداىن    )3(

 ."يستأهله ميلكه من ال

      ى ثالثُ ِسِننيضام َّلذُ حنم  
   )4(وعام حلَّت وهذا التاِبع اخلَاِمى                

، "اشـتد : خما اللَّنب خموا   ":وقولُ املُصنفِ      
فيما    له بالواِو، خم   وأشار ،ابِن األعراىب لنص الف 

 :وقيل اشتد، :الصوت )5(مخـا :حكى عنه ثعلب  
دشفَع؛ وأنتار: 

 *ش توكَأَنَّ صماخ6( * ِبها ِإذا خ( 
 *أفاٍع ىف خِشى اصوتم7(*  أَغْش( 

  ه بالواو غريِن، وإشارتالفعِل للصوِت ال ِللَّب فإسناد
 ِديدة، وقد قال ابنهسألفها ياء: ِسيد. 
 ]خ ن و[

 :خنـواى إو،  )8(مبصـر  ة:بالكَسر ،إخنا و     
 .)9(أخرى ا

، تصحيف  "العِذرة: اخلَنوةُ":      وقولُ املُصنفِ 
 .الغدرةُ، بالغين والدال: من النساخ صوابه

 ]خ ن ى[

                                                        

 . ، واللسان، والتاج، والضبط من الديوان106هنديوا)4(

 ".             مخى: "ىف مطبوع التاج )5(

 ".مخى":أيضا ىف مطبوع التاج )6(
 .      ، والتاج"أعشما"اللسان، وفيه  )7(
 .1/13 ق  اجلغراىفالقاموس )8(
 .95 / 2 جـ2السابق ق  املرجع )9(

 مخى خىن
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 .أفْحشه:  من الكالِما،كقَف،  اخلَنا     ى
     وكالم       ،ةٌ، نقله اجلـوهرىِنيٍن وكلمةٌ خخ 

 . ولكن على النسبِة،وليس خٍن على الفعل
 ِفعالة من اخلَنا، وقد ذكره      : بالكَسر ،     واِخلناية

 :القُطامى فقالَ
 ةًيدعوا النمر ال تثْنوا عليها ِخنا      

             لِّ ما بيننا النىف ج تنسفقد أَحر1(م(   

 .أَفْحشها:      وأَخنى اَألسماِء
 .أَسلَمه، وخفَر ِذمته:      وأَخنى به

 .أفْسد:      وعليه
 ]خ و و[

 .الفَترةُ:  بالفتح،  اخلَوةُ     و
ةُ، كاخلَوطاِمناملُت واألرض     . 

 .شرِقى سميراء) 2(     وماءةٌ لبىن أَسٍد
    وكِْر بِن كالبٍ    ) 3(واٍد:  وخعـن   ،لبىن أىب ب 
 .نصر

  وى خثنان، موناء     :      وخهغائطان بـني الـد
                                                        

 :وفيه،  "عليها" دلـب" عليهم" :وفيه ،125 ديوانه )1(
خنايةً بفتح  : واللسان، وفيه " ىف جل ما  "بدل  " فيما خال "

 .اخلاء ال بكسرها، والتاج
ـ  2/466 )اخلوة(معجم البلدان    )2( ، 4484م  ـ رق

 ".واٍد لبىن أسٍد: وخوة: "واللسان وفيه
 .4483 رقم 2/465السابق  املرجع )3(

 : ومنه قول الشاعر، عن نصر.والرغام
*اِسعو قاقِن زيوخ نيب4(*و(   

وأنشـد  ،  )5(مها ىف ِديـار بِنـى تمـيم       : ويقال
األصمعى: 
  *نـيو خبتـلَأظعاٍن ع ىف إثر* 
 *رواِفعا حنو خ نفَيع6(* صور الن( 

 ] .أ  / 320[ 
 ]خ و ى [ 

 .)7( عن أىب عبيد.الصوت:   اخلَواةُ     ى

 عـن ابـِن     .ِفيف انِهالَِله  ح :املَطَِر) 8(     وخواةُ
 .ألعراىبا

نقلَه . مالَت للغروبِ : وخوِت النجوم تخِويةً       
 .ىاجلوهر

     ه؛ وذلـك      : والطائرلَيِرج ده ومياحنطَ جسب
 قَعأنْ ي إذا أراد. 

                                                        
 :  السابق، وعجزه فيهاملرجع ) 4(

 *زقاق بني التني والربائع *
  .واللسان، والتاج

 .4449 رقم 2/456) وان اخل( معجم البلدان  )5(

 .         التاج) 6(
             ."بو عبيدةأ: "ىف اللسان )7(
   ".وخواية: "ىف اللسان )8(

 خوو خوى
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خمصت بطونها وارتفَعت ؛ وأنشد     : واإلِبلُ       
 : )1( أبو عبيدة ىف ِصفة ناقٍَة ضاِمرة

       كَتراٍذ عن احلَادى إذا بِتبذات ان 
 )2( ِفناٍت محزِئالَِّت        خوت على ثَ      

براحها؛ قال أبو   :      وخواء األرض، كسحاب  
 :النجم يِصف فَرسا طويلَ القواِئم

*و خدبواِئِهيِض من خاُء اَألر3(*و( 
    ِلما يسده الفَرس ِبذَنِبه مـن فُرجـةِ        :يقال     و

 :طِِّرماحالل خوايةٌ؛ قا :بين ِرجلَيِه) 4(]ما[
 فَسد ِبمضرِحى اللَّوِن جثٍْل       

 )5( ِمقْالٍَت دِهِني   خوايةَ فَرِج                   

سِمعت خوايته؛ أى صوته    :      وقالَ أبو ماِلكٍ  
 .ِشبه التوهِم

 ِنىكغ ،ضِ   :      واخلَِوىلُ من األرهالس طْنالب.  
نقلَه اجلوهرى. 

 :وواٍد ىف قوِل ذى الرمة     
                                                        

  ".  ضامر:"ىف اللسان )1(
 .اللسان، والتاج )2(
     . والتاج، واألساس،، واللسان57ديوانه ) 3(
 .زيادة من مطبوع التاج) 4(
     واللسـان ". فَسد"بدل  " تسد: " وفيه 533ديوانه   )5(
 .منسوبا إىل املثقب، والتاج) د هـ ن(

  زوىحفَع بين  املاَء يركأنَّ      
                         س م 6(الياورابيِة اخلَِوى( 

 .عن كُراع. الداِهيةُ:      واخلاِويةُ 
 .كَتبتها:      وخييت خاًء حسنةً

لَقَب ماِلِك بن زيِد بِن ماِلِك بِن       : )7(     وخيوان
    ،مشبِن حاشِد بِن ج مشدانَ، منـهم    جمِمن ه: 

 وعبد خِري   . عن أىب ذَر   ،اخلَيواِنى) 8(ماِلك بن زيدٍ  
 .عِلى عن اخلَيواىنُّ )9(بن يزيدا

جد أىب القاسِم يـونس     :      وِخيو، بكسر فضم  
رى ضن بِن يونس اِخليوى ال    بِن حممدِ )10(بِن طاهرِ ا

 . 411البلِْخى املُلَقَّب بشيِخ اإلسالم، مات سنة 
 .د بفارس:  بالكسر،وِخياوان     

جماعةٌ محدثون غري من ذكرهم     :     واخلُوييون
 ن حمموٍد، عن  ـالشهاب حممد ب   : صنف، منهم امل

ن حيىي بـِن    و بكٍر حممد ب   ـأىب ياِسٍر اجلياىنّ، وأب   
    ، وحممد بن    ِن سويدٍ ـى ب ـِد احل ـبِن عب  مسلِم

                                                        

. وهو الصحيح"ن اآلل  أك": وفيه   3/1511ديوانه   )6(

 . 4489 رقم 2/467) خِوى(ان ومعجم البلد
    .423 االشتقاق )7(

 .2/555التبصري  )8(

 .السابقاملرجع  )9(
 .                     1/161السابق املرجع  )10(

 خوى خوى
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 الرمحِن بن ضاِفى، وعبد بن عبِد الرحيِم، وإبراهيم
على بِن حممٍد اخلطيب، وبدلُ بن أىب القاسـِم،         
         بن وأبو املعاِلى حممد ،أمحد بن ِح ناصروأبو الفَت

 .احلُسِني بِن موسى وآخرون
ى     وخو، ـبِ    : ىص كعض1(واٍد ىف ِجباِل ه( 

  .ااِملع
واٍد يفرغُ ىف فَلْج من وراء حفْـر         :     وكهدى

 .)2(أىب موسى
والطَّبيب معاذُ بن عبـدانَ     ":      وقولُ املُصنفِ 

يِئاخلَوـ  ـ، هكذا ىف النسخ، وه    "ى ريف، ـو حت
الطبيب أبو معاذ عبدان، كذا هو نص       : والصواب

  وهو شيخ ألىب على الغـاِلى، وقــد        )3(احلاِفظَ
راص عاذ هذا امسهبحا ماألثِري بأَن أب دان نبع. 

ô ô ô 
 فصل الدال مع الواو والياء

 ]د أ و[

                                                        
   ، 4489قـم    ر 2/467) وىـخ(معجم البلدان    )1(

واد : خِوى، بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد يائـه       :"وفيه
 ماؤه املعني رداه ىف جبال     خوى: بناحية احلمى، قال نصر   

 .إخل " وهضب اِملعا
 رقـم   467 ،2/466)ىخـو  (معجم البلـدان  ) 2(

4488. 
 .377/ 1التبصري ) 3(

مركَب الِقدِح من القَوِس، ومهـا      : الدأْيةُ      و
 .سفَلمكْتِنفَتا العجِس ِمن فوٍق وِمن أ: دأْيتاِن

 ]د ب ى[
     مـن املُـدِن القدميـِة      : ، كقَفـا  )4(دبا     ى  

 . عن نصر.كانت القَصبة ،)5(بعمان
وأر     اةٌضبدا:  مبةُ الدكثري.نقله اجلوهرى  . 

  با دبـان،           وجاء ِبديبـا دبثْمان، وديان، كع
 .لكثِريأى باخلِري ا ،)6(كالمها عن ثعلب كعلَيان،

 ن عِدى بِن زيِد بِن عامِر      ـدبيةُ ب :       وكسمية
، قُِتل مع علـى     )7(انَ األنصارى اخلَطِْمى  ذَابِن لو 

 بن الضحاِك  بِن     )8(القارونُ: بِصفِّني، ومن ولَِده  
 .له قَدر باملدينة، قاله مصعب دبيةَ، كان

 . ساِدنُ العزى:سلَِمى ال)9(ودبيةُ بن حرٍب     
  بـِن   )1(وحممد وسليمانُ ابنا عتبةَ بِن دبيـةَ           

                                                        
 ." دىب": ىف مطبوع التاج )4(
 .4677 رقم 2/496) دبا(معجم البلدان  )5(
  ودبى دبييِن ودبـى    ى دبى وجاء ِبدب : انـىف اللس  )6(

علب، يقال ذلك ىف موضع الكثرة واخلـري        دبييِن، عن ث  
 .واملال الكثري

وتشديد  ذبية، بفتح املوحدة  :"وفيه ،2/581التبصري )7(
 ".املثناة من حتت

 ".الفاروق بن الضحاك"السابق، وفيه  املرجع )8(
 ".ذبية بن حرمى السلمى:"املرجع السابق وفيه )9(

 دىب دأو
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لَِمىِة  من حلفاء أىب طاِلٍب، قُِتال:جابٍر السباحلَر. 
بو،ـ      ود مإحدامها : رـان مبص ـقريت: بالض
 .)3( والثانية باِملرتاِحية)2(بالشرقية

 ]د ج و[
ـ   : اإلسالم دجوا دجا  و        شتوان ،ـقَـِوى،ر 

 .شىٍءوأَلْبس كُلَّ 
ـ  هـدأَ  : والليلُ      ] ب/ 320 [. نـوسكَ

 .األصمعى ِنـع
 .صلُح:      وأمرهم علَى ذلك

وجنُ:  بالكسر،     والدواِخلد ِظريالن. 
، )4(ة مبصر من القليوبيـة      :      وِدجوةُ، بالكسر 

ن حممِد بِن عبِد الرمحن     ـد ب ـى حمم ـها التقِ ومن
    ،ىنـيالع ردوالب ،العراقى نيمسع منه الز ،ِوىجالد

 .809مات سنة 
 .داِجيةٌ: الظُّلَم، واحدها:       والدواِجى

 وأن  ،سواد اللَّيِل مع غَيمٍ   :      والدجى، كهدى  

                                                                               

وامشـه   "ابنا عقبة بن ذبية    ": السابق وفيه  املرجع   )1(
 .عن إحدى النسخ" عتبة"

 .242/ القاموس اجلغراىف قسم أول  )2(

  .1/219ج2ملرجع السابق ق ا) 3(

 .1/45ج2 املرجع السابق ق )4(

    روال قَم مى غَيرويقال ال ي ، : جلةٌ د5(ى ولَيالٍ لَي (

جدعمجبه؛ى؛ ال ي وِصف ألنه مصدر . 
.         كُنيةُ عنترةَ بِن شداٍد العبِسى    : وأبو الدجى      
قـد  ،  موىل الطائع، خادم أسود   :  دجى ؛الم وبال
 .حدث

 .املُجاهلَةُ واملُطاولَةُ:      واملُداجاةُ
إذا الْتأَم السحاب وتبسطَ    : ل أبو حِنيفَةَ         وقا

 .حتى يعم السماَء فقد تدجى 
ال دجـاكُن   ،  دج:     ويقال ىف زجِر الدجاجةِ   

اللَّه. 
 ]د ج ى[

  .الصوف اَألحمر:  الدجيةُ، بالضمى     
شـد  وأن،  عن ابِن األعـراىب    .الدجى: )ج(     

 :للشماخ
 عليها الدجى املُستنشآت كَأَنها       

               اِجزعليها اجلَز وددشم واِدج6(  ه( 
وأنشد ، ا عنه أيض . الدجى :)ج(.     وولَد النحلَةِ 

 :للجميح
 تِدب حميا الكأِْس فيهم إذَا انتشوا      

                                                        

 .  ، واملثبت من مطبوع التاج"ولياىل: "ىف األصل )5(
 ،"شآتناملُست" بدل "شآٍتنمست:"وفيه،  179ديوانه )6(

 .واللسان، والتاج

 دجى
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        )1(يب الدجى وسطَ الضِريِب املُعسِل    دِب      
وعقَبـةٌ يدجـى ـا القَوس ىف عجسها؛           

قَِطعنالصاغاىنّ. لئالّ ي نقلَه . 
 .اللُّقْمةُ:      والدجةُ، كثُبة
علَى أربع أصابع ِمن عنتوِتـِه،      :      ومن القَوسِ 

   خدالذى ت وهو احلَز      ابن هةُ، هكذا ذَكَرانلُ فيه الغ
األعراىب. 

إنه لفى عيٍش داٍج دِجى؛ كأنه يراد       :      ويقالُ
ِبه اخلَفْض.اجلوهرى قلَهن . 

 . داِجية :     وقد سموا
 ]د ح و[

        ،دحوةُ بن معاويةَ بِن بكِْر بـِن هـواِزنَ             و  
 .ذكرمها اجلوهرىأخو ِدحيةَ، : بالفتح

املُراماةُ ـا واملُسـابقَةُ،     :      والدحو باحلجارة 
 .كاملُداحاة

 . رمى به ودفَعه:      ودحا باحلَجِر ِبيِده
 .     والسيلَ بالبطْحاِء كذلك

الذى يدحو احلَصى عن وجِه     :      واملطر الداِحى 
 .اَألرِض ينِزعه

بِعِد املَرعى وادحـه؛    أَ:  باجلَوزِ ِعِب ويقال ِلالَّ     
 .أى ارِمه

                                                        
 .سان، والتاجالل )1(

مر يدحو؛ إذا رمى ِبيديه رميا      :      ويقال للفَرسِ 
 .ال يرفَع سنبكَه عن اَألرِض كثريا

 .مِبيضه، نقله اجلوهرى:      ومدحى النعاِم
 ]د ح ى [

 .املَرةُ:  بالفتح،ةُ الدحي     ى 
 .اهلَيئَةُ، كما ىف املصباح:      وبالكسر

هيلىهو بالفتح:      وقال الس :ديالس. 
حفْرةٌ يلْعب فيها الصبيانُ    : بالضم،       واُألدِحيةُ

 .باِملدحاِة
 ، عن ابِن بـرى    .ِبنت أُدِحيةَ :      ويقالُ للنعامةِ 

 :وأنشد أمحد بن عبيٍد عن األصمعى: قال
   ِت أُدِحيٍةجلَـى ِبنِرباتا كَ      

 جِجـالَِن الرترِلـيعلَ بالن  
  فأصبحا والرجلُ تعلُوهما      

 )2(ِهما القَحلُتزلَع عن ِرجِل 
     طْنى البحدوان :عسات. 

تدحِت اِإلِبلُ ىف اَألرِض؛ إذا     : تِريِفى     وقال العِ 
 اـى تدع فيه  ـِكها السهلَِة حت  تفَحصت ىف مبارِ  

ا تفعل ذلـك إذا     ـاِر، وإمن ـقَراِميص أَمثالَ اِجلفَ  
تِمنس. 

 ]د خ ى[

                                                        
 .اللسان، والتاج )2(

 ىحد دحو
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فإمـا : ، قال ابن سيده ممظِل:    لَيلٌ داخٍ        ى
ِفعٍل  إما أن يكونَ  على     و ،ونَ على النسبِ  كأنْ ي 

هعمسمل ن. 
 ]د د و[

جد أىب العباس أمحد بِن على اخلَباِز      :)1(ا داد و     
   من أهل الن ،ِرىصالنصم  ِةري ِمعن أىب املعاىل ـ، س

، كـذا ضـبطه     )3(616مات سـنة     ،)2(الغزال
 .ياقوت

 ]د ر ى[
ع ـلُِق واملُعاشرةُ م  اخلُ) 4(نـحس:  املُداراة      ى

 .الناس، يهمز وال يهمز
اهارود      :قَّقَهور هن5(لَي(. 

 كالدريِة بالكَسر ، ال يذْهب    ،والدريةُ بالفَتح      
به إىل املَرِة الواِحدِة، ولكنه على معنى احلاِل، قاله         

                                                        
  ".ابن دادا: " ىف مطبوع التاج)1(

 ".الغزاىل": ىف مطبوع التاج) 2(

، 12030 رقم   5/332) صِريةالن(معجم البلدان    )3(

هـ ،  بينما    616وفيه أن الوفاة ىف مجادى اآلخرة سنة        

 . هـ116هى ىف مطبوع التاج سنة 

    ".ىف حسن اخللق: "ىف اللسان )4(

 ."ورفق به: "ىف اللسان )5(

 .سيبويه
 . من الصيِد خاصةشالوح:  كغنية،     والدِريةُ

 ]أ/321[ .اتخذَها:  وتدرى،     وادرى دِريةً
 دوه بالغارة ـاعتم:      وادروا مكانا، كافْتعلوا  

 :والْغزِو؛ وأنشد اجلوهرى لسحيم
 أَتتنا عاِمر من أَرِض راٍم      

 )6(قَةَ الكَناِئِن تدِرينامعلِّ                           

أى من ؛  بالضم،     وأَتى هذا اَألمر من غِري درية
 .، نقلَه األزهرى)7(غري عمٍل

 .ِنجأْب اِملدرى؛ أى غَِليظُ القَر:      وقوهلم
   .  عن الصاغاىنّ.)8(واٍد :  بالكَسر،     واِملدراةُ

 بركْبة ِلعوف ودهمانَ    ماَءةٌ: ممدود،  واِملدراء     
 . عن نصر.)9(ابىن نصِر بِن معاوية

 ]د ر و[
 أمهله صاحب القـاموس،     ،كة حمر ، دروة      و

                                                        
 ن وثيل ـان منسوبا لسحيم ب   ـ واللس ،احـالصح )6(

 .، والتاج بدون نسبة2/271واملقاييس . احىيالر
، بالفتح،  "أَتى هذا األمر من غري درية       :" ىف اللسان  )7(

  ".أى من غري ِعلم" ضبط قلم، 
 .   10986 رقم 5/90) املَدرأة(معجم البلدان  )8(
  .10983 رقم) املدراة(املرجع السابق  )9(

 درى درو
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 .هى دروى، كجمزى :، ويقال)1(ة مبصر: وهى
 .     )2(السمنودية ى منرأُخ:بالكسر ،والدرواِتني     

 ]د س ى [
 .)3(مبصر من الفَيوِمية ة :ربالكس، ِدسيا     ى 

 نـا م ـأخرى  :  م التحتية ـبض،       وِدسيو
 .)4(البحيرة

 ]د ش و[
، من  ) 5(ة مبصر من الشرقية   : بالكسر،   ِدشا      و
 . السباع منيِةكُفُور 

 ]د ع و[
 . دعا له ِبخيٍر، وعليه ِبشر     و

 . وصاح بهناداه:      والرجلَ دعوا
تواملَي      :ناداه هه، كأنبدن. 

         كرِر؛ أى ما الذى جِإىل هذا اَألم اكعوما د     

                                                        
ـ  ـالق )1( ـ  2ق راىفـاموس اجلغ   2ق ،1/171جـ

   .1/245، ق2/160جـ
  .2/84جـ2السابق ق املرجع )2(
 .3/99 جـ2السابق ق  املرجع )3(
  .2/269جـ2السابق ق املرجع )4(
 .           1/246السابق ق املرجع )5(

 .إليه واضطَرك
ـ  :      وقال أبو عدنانَ   كُلُّ شض إذا       ٍءىىف األر 

  ىِإىل ش عا بِ   احتاجهـٍء فقد د  .   لَقَتقالَ ملن أَخي
س  ِثيابك؛ أى احتجت إىل أنْ تلْب      قد دعت : ِثيابه

 .غريها
اللّه عاهه:      ودذَّبع. 
 .استحضره:      وبالكتاِب

فُه الطِّيبه:      وأَنه فَطَلَبِرحي دجو. 

أى : )6(]تدعو من أَدبر وتـولَّى     [:وقولُه تعاىل 
 .)7(املَكْروهةَ تفْعلُ م اَألفَاِعيلَ املُنكَرةَ و

دعانا غَيثٌ وقَع ِببلٍَد قَد أَمرع؛ أى :    ويقال
اها إيِتجاِعنا النببكانَ س. 

     وفالنٌ يدِعى ِبكَرِم ِفعاله؛ أى يخِبر بـذلك        
 . عن نفِْسه

 .اِإلميانُ، والِعبادةُ، واالسِتغاثَةُ:      والدعاُء
 .املَرةُ الواِحدةُ:      والدعوةُ

ةُ احلَقوعةُ أنْ الَ إلَه إالَّ اللَّه:      ودهادش. 
 .دعوته : وداِعيته،بالكسر،      وِدعايةُ اِإلسالم

االعِتزاُء ىف احلَرِب، كاالدعـاِء؛     :      والتداِعى

                                                        
  .17سورة املعارج، اآلية ) 6(
 ".املنكرة املنكرة: " األصلىف) 7(

 دعو دعو
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 .بأَسماِئِهم  يتداعونَألنهم
 .انهالَ: لكَِثيب     وتداعى ا

      قَتروب تدعِق؛ ِإذَا ررِد والْبعةُ بالرحابوالس     
 .من كُلِّ ِجهٍة

 .تحطَّمت هزاالً:      وِإِبلُ بِنى فُالٍن
 .اعتدوا:      وتداعوا ِللْحرِب

وهلم ما  [ :ومنه قولُه تعاىل   التمنى؛ :     واالدعاُء

دونين )1(]عونمتأى ي. 
عداِئحِة: ى     والتالن طِْريبِتتعلى املَي . 

أى مناِقب ىف احلَرِب    : اٍع ومداعٍ ـه مس ل     و
 .خاصةً

دى، أو  ـوم يدعونَ إىل بيعة ه    ـقَ:      والدعاةُ
 .ضالَلٍَة

 .املُتهم ىف نسِبه:      واملُدعى
جعفَر  الكَِثري الدعاِء، واشتِهر به أبو    :     وكشداد

 .املبارِك حممد بن مصعٍب البغداِدى، عن ابِن
جمـع  : وىف املصـباح  ،  الدعوى:      والداِعيةُ

 دعاِوى، بكسر الواو وفتحهـا، قـال        :الدعوى
ِت التخِفيف  الفتح أولَى؛ َألنَّ العرب آثَر    : بعضهم

حعلـفَفَت افَظَتوح ـتِنىأِْنيِث الىت بى أَِلِف الت 
                                                        

 .57سورة يس، اآلية ) 1(

وقال  علَيها املُفْرد وهو املفهوم من كالِم سيبويه،      
قالوا حبلَى وحبالَى، بفـتح الـالّم،       : ابن ِجنى 

بكَسر الالّم، مثـل دعـوى       ،)2(واألصل حباِلى 
ىف هـذا   : ال اليزيِدى ق: وىف التهذيب . ودعاِوى

اَألمِر دعوى ودعـاِوى؛ أى مطاِلـب، وهـى         
ا ـح الواو وكسرهـمضبوطةٌ ىف بعض النسخ بفت

 .معا
: ككُرمـاء ،  ِعنده دعواءُ : يقال:      وقال الفراء 

م إىل طَعاٍم، الواحدعاهد:ِنىكغ ،ِعىد . 
 .     وسموا دعوان

 ]د غ و[
 . السقْطَةُ القَبيحةُ تسمعها: بالفَتح، الدغْوة      و

يثْبت على خلُق، كذا     ال:      ورجلٌ ذو دغَواتٍ  
 .ىف احملكم

ِجيلٌ من السوداِن خلْـف     : كثُمامة،       ودغَاوة
 . الزنِج ىف جزيرة البحر، نقلَه ابن سيده أيضا

 ]د غ ى[
سِمعت : الصوت؛ يقال : تحبالف،   الدغْى      ى

 .طَغيهم ودغْيهم؛ أى صوتهم، كذا ىف النواِدِر

                                                        
  ر، مثل دعـوى    ـ بالكس ،اٍلـحب: "احـىف املصب ) 2(

 ".ودعاٍو

 دغو دعو
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 ]د ف و [ 
نقله ابن أىب    ىف لغة ِكنانة  ،  قَتلَه:  دفَاه دفْوا       و

ــة، د يـــاحلد ىف شـــرح نهـــج البالغـ
 ].ب/321[.ويهمز
      ِضىكر ،ِفىـ     : ود    هسِمن وكَثُر لَحمـه، نقلَ

 .ابن درستويه ىف شرِح الفَصيح
. طَويلُ اجلَناِح، نقلَه اجلوهرى   : وطائر أَدفَى      

ِه وطَرِف ـع استواِء أطْراِف قَواِدمِ   ـم: زاد الليثُ 
 .ذَنِبه

كَِثريةُ الفُروِع واَألغْصـاِن،         :      وشجرةٌ دفْواءُ 
 .نقلَه اجلوهرى، أو هى املاِئلَةُ

 ]د ف ى[
 فهو مدِفى، ،بالفَتح،  ِبفُالن دفْيةٌ من حمقٍ         ى
ِمىرعن الصاغاىنّ. كم. 

 ]د ل و[
 .استشفَعت به ِإليك:  دلَوت ِبفُالٍن ِإليك     و

 .طَلَبتها:      وحاجِتى
؛ يضرب ىف   "ادلُ دلوك ىف الدالءِ   : "     وىف املثل 
 .كْتساباحلَثِّ على اال

        ،حممٍد البخـارى اِهللا بن ديبوأبو القَاِسِم ع     

 وبالـدلِْوى، روى عنـه     )1(يعرف بابن الـدلْو   
اخلطيب. 

النِصيب من الشىء ؛ قال     :      والدالَةُ، كعصاة 
الراِجز: 

 *دا ـََأُعِطى غُالما أَب آلَيت ال *
* دواَألس ى أُِحبِإن هالت2( *ا د( 

الَِته يريده م  :  ِبدِصيبون لَهجـس  دوواَألس ،دن الو: 
 .اسم ابنِه

     وجيمع الدلْو على دِلية، بضم فكَسٍر، ذكـره    
 ).ن ح و(املُصنف استطرادا ىف 

 . سلَه فيهاأَر:      ودلَّى الشىَء ىف املَهواِة تدِليةً
ريولَأَ:      والعبه ِليذَانرج جرخ.  

أى : )3 (]فَدالَّهما ِبغـرورٍ  [: ه تعاىل ـ     وقول
   لُها؛ وأصمهعا أو أَطْممهـانُ   : غَرطْشلُ العجالر

   يدلِّى ىف الِبئِْر ِليروى من ماِئها فَال يِجـد فيهـا           
      ِت التِضعرور، فَولَّى فيها ِبغدـةُ  ماًء؛ فيكون تِليد

: موِضع اِإلطْماِع فيما ال يجِدى نفْعا، أو املعـىن        
 وقـول  . دلَّلَهمـا : جراهما ِبغروِره، واَألصـلُ   

 :الشاعر
                                                        

 .         2/571التبصري ) 1(
 .، والتاج2/293ن، واملقاييس اللسا) 2(
 .22األعراف، اآلية سورة ) 3(

 دلو دلو
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     كَأَنَّ راِكبها غُصن مبروحٍة 
 )1( إذا تدلَّت ِبه أو شاِرب ثَِملُ                 

 الـدلِْو الـذى هـو           جيوز أنْ يكونَ تفَعلَت من    
ريِقي) 2(السالَّه  ـالره د؛ كَأَنـق   ادأَر أَو ،لَّتدا فَت 

لَّلَتدت     لَ ِإحوفَح ِعيفضالت ن  ـ، فَكَِرهيى الالَّمد
 .ياًء، كذا ىف احملكم

 .أتى إلينا:      وتدلَّى علينا من أرض كذا
رلَ:      وبالشطَّ عحهاني. 

 وهو الناِزع ؛  ع دالٍ ـمج: اةـكقُض      والدالة،
 .بالدلِْو

ةِ      وِدلُّوديه، بالكسر وضم الالم املشد :  ،ـماس
، )3(وهو جد حاِمد بِن أمحد بِن حممٍد الدستواِئى       

 . عن الدارقُطىن
، )4(     وجد أىب بكٍر حممِد بِن أمحد النيسابورى      

 .ىب بكر الضبِعىشيخ أل
 ]د ل ى [ 

منها أبو  ) 5(ة باَألندلُس :  دالَية، كسحابة       ى
                                                        

 .         اللسان، والتاج) 1(

                   .    "السوق:" اللسانىف) 2(

 .  2/571التبصري ) 3(
 .املرجع السابق) 4(
 .4846 رقم 2/524) دالية(معجم البلدان ) 5(

         ،الئىذْرى الدبِن دهلاث الع عمر بن اِس أمحدبالع
 ، سِمع باحلجاِز من أىب العبـاسِ      393ولد سنة   

ه ـع من ـذَر اهلَرِوى، وسمِ   اـالرازى، وسِمع أب  
ه احلُميِدى وابنه أنس، ـالصحيح مراٍت، روى عن

 .)6(478مات باملُريِة سنة 
 ]د م ى[

ى قوٍل،  ـى، بالفَتح عل  ـ دم : الدم، أصلُه       ى
 .وعبارةُ املُصنِف محتِملَةُ له

        ،ِمـىى، لُغة ىف دعسى يعى، كسمدى يمود     
 .صباِحكرِضى، نقلَه صاحب امل

لُغة ىف الضم، مبعىن الصنم، : بالكَسر،      والدميةُ
 .نقلَه شيخنا

عـن  . املرأةُ، يكْنى ا عنها: بالضم،       والدميةُ
ابِن األعراىب. 

 .حسنةٌ:      وشجرةٌ داِميةٌ
 ى،جعلها كالدم :      ودمى الراِعى املَاِشيةَ تدِميةً   

 :قال الشاعر
 صلْب العصا ِبرعِيِه دماها      

                                                        

    وفيه أنه مـات    2/570ر املرجع السابق، والتبصي  ) 6(
ـ    ـ، وتاريخ الوف  ـه498سنة             ل ـاة ىف ياقوت كاألص
 .هـ478سنة 

 دمى ىلد
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 )1(   يود أَنَّ اللَّه قد أفْناها                       
 .أى أَرعاها فَسِمنت حتى صارت كالدمى 

ى  دمِ :هـالنسبةُ إلي و ى،ـ دم : وتصغري الدم      
ِوىمود. 

مر  )2("ل الدم الدم واهلَدم اهلَدم    ب:"    وىف احلديثِ 
 ).هـ د م(تفِْسريه ىف 

 .مطالَب به:      ورجلٌ ذو دٍم
   ِوىِم احلَمأىب الد عايـة         وابنالر صـاحب  :

ث شافعىحدم. 
 )3("ىواَألرنب وجدتها تـدم   : "     وىف احلديث 
 .ِكنايةً عِن احلَيِض

دته     واستدوى مم :قَّبررتها؛ قال كُثَي: 
 وما زلت أستدِمى وما طَر شاِرىب       

 )4(   ِوصالَِك حتى ضر نفسى ضمريها      

وسـعرت       ) 5(قنيافاِريجبلٌ بني م  :      وساِتيدما
ألنه لَيس من يوٍم إالَّ     : قال اجلوهرى ]. أ/322[

  عليه د فَكسويِعال   ، مماِن جما اسها،  وكأَنواحد

                                                        
 .اللسان، والتاج) 1(
 .2/136النهاية ) 2(
 .2/135النهاية  )3(
 .، والتاج315ديوانه ) 4(
 ".جبل بني جبل بني ميافارقني: "ىف األصل) 5(

هذا موضع ِذكِْره، كما فعله اجلوهرى وغريه من        
نظـرا إىل   ) س ت د  (احلُذّاِق، واملصنف أورده ىف   

ظاِهر لَفْظه مستدِركًا به على اجلوهرى، وهو قد        
وقد حذف يزيد بن مفرٍغ منه      : ذَكَره هنا، وقال  

 :امليم بقوله
*يىفَدرصا فَباِتيدى فَسوس 6(* ر( 

 .وال يخفَى أنه ضرورةٌ ِشعريةٌ
 ]د م و[

القولُ  وهو،  بالتحريك،   دمو : الدم، أصلُه  و     
دِمى، يدمى، كَرِضى حلاِل    : ا قالوا ـالثالثُ، وإمن 

رِضى يرضى،  : الكَسرة الىت قبلَ الياِء، كما قالوا       
 العرِب يقولُ ىف تثِْنيِته     ، وبعض وهو من الرضوانِ  

 .وهى قَليلَةٌ: دموان، قال ابن سيده
 .، مصرية)7(محى الدق: حمركة،      والدمِوية

 ]د ن و[
القُرب بالذاِت أو احلُكِْم،    :  الدنو، بالضم       و

 .ويستعملُ ىف املكاِن والزماِن
 قولُ ساعدةَ يصف    دنا ِمنه؛ ومنه  : ودنا عليه      

                                                        

 رقم  3/189ومعجم البلدان ،  اجـوالت ان،ـاللس) 6(
، 3/711 معجم ما استعجم     :وللموضع انظر . 6165

712.     
 ."احلمى الدق، عامية مصرية: "ىف مطبوع التاج) 7(

 دنو دمو
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 :جبالً
 إذا سبلُ العماِء دنا عليه       

 )1(    يِزلُّ ِبريِده ماٌء زلُولُ                      

 .كادت] وأ[قَربت :      والشمس للغروِب
 .عن ابن األعراىب. قَرب: تدنية) 2(ودنا     

 .ذَّب به ىف الدنيا   كُلُّ ما يع  :      والعذاب اَألدنى 
 .عن الزجاج

األمر تيه:      ودانتبقَار. 
 .     وكذا بني اَألمرين؛ إذا مجعت بينهما

 : الرمِة ضيق علَيه؛ قال ذو:      والقَيد قَينِى البعِري
 ٍف ذُدانى له القَيد ىف ديمومٍة قُ      

 )3(وانحسرت عنه اَألناِعيم  قَينيه                  

     رتالس تينه: وأَدتخيأر . 
 :قَلَّت وضعفَت؛ قال ذو الرمة:     وتدانِت اِإلِبلُ

 تباعد ِمنى أَنْ رأَيت حمولَِتى      
                قَِطيع يا عليكوأنْ أَح ،ت4( تدان( 

                                                        
". العماء"بدل  " الغمام:" وفيه 1/219ديوان اهلذليني ) 1(

 .واللسان، والتاج
 .، واملثبت من اللسان"دىن: "ىف األصل والتاج) 2(
" توانسـفر " والضبط منه، وفيه     1/383ديوانه  ) 3(

 .واللسان، والتاج". واحنسرت"بدل 
 .واللسان، والتاج.  والضبط منه2/1084 ديوانه )4(

الضِعيف اخلَِسيس الذى   : ثكمحد،     واملُدنى
ال غَناَء ِعنده، املُقَصر ىف كلِّ ما أَخذَ فيه؛ نقلـه           

 : األزهرى وأنشد
 فَالَ وأَِبيك ما خلُِقى ِبوعٍر       

      )5(أَنا بالدِنى وال املُدنى  والَ                      
     ِنية ـوالدِنيلَةُ: ة، كغةُ، واألصلُ   اخلَصوماملَذْم 

 .فيه اهلمز، ولكنه يخفّف
 .هى القريبةُ من ِمنى:       واجلَمرةُ الدنيا
مساُء : هى القَِريبةُ ِمنا، ويقال:       والسماُء الدنيا

يالدباإلضاِفِةان . 
ـ        ِن سـفيانَ ـ     وأبو بكٍر عبد اللَِّه بن حممِد ب

 )6(ف بـابن أىب الـدنيا     القرشى موالهم، يعـر   
البغدادى، صدوق حاِفظٌ ذو تصانيف، مات سنة       

281عن ثالٍث وسبعني . 
: اِوى، قال اجلوهرى دني :ةُ إىل الدنيا  ـ     والنسب

 . دنيِوى ودنِيى:ويقال
مالوى العود، ذكره   :       والدنياتين، مثىن الدنيا  

 ، داِدى ىف بعض رساِئله اللُّغوية    ـبغعبد القاِدِر ال  
 واستدلَّ ِبقَوِل أىب طاِلٍب املُهذَِّب الدمشـقى ىف       

ان، ـد دنياتـني األحل  ـبش خِبري  : بعض منشآته 

                                                        
 .اللسان، والتاج) 5(
 .2/562التبصري  )6(

 دنو
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 وهـو   :قلت. بِصري حبلِّ عرى النغمات اِحلسان    
 :وأما قول الراجز. تصحيف الدساتني

 )1(*هماىل أراه داِنفًا قَد دنى لَ*

له، وهو من الواو، من دنوت،       قد دِنى : أراد إمنا
 ا مث أسِكنتِ  ـولكنها قُِلبت ياًء النِكساِر ما قبله     

 وال أعلَم دِنى، بالتخفيف   : النونُ، قال ابن سيده   
          ال يعتمـد إال ىف هذا البيت، وكان األصـمعى    

 .ِدينهو من رجِز املُولَّ: هذا الرجز ويقول
 )2(]ىد و [

 .الطَّعام:  الدواُء، كسحابى     
وما ع     من ت سبه الفَر وِلجٍذضنمٍري وح. 

وِلجت به اجلاِريةُ حىت تسمن، نقلَـه       ع      وما
اجلوهرى عن ابن السكيت، وأنشد لسالَمةَ بـِن        

 :جندٍل 
*ركِْن مالس اًء قَِفىوقَى دس3(*بوِبي( 

م كانوا  ـه دواًء؛ أل  ـما جعلَ ـيعِنى اللَّبن، وإن  
يضمرون اخلَيلَ ِبشرِب اللَّبِن واخلَنِذ، ويقْفُونَ به       

                                                        

 ". دانفا"بدل " والفا"لسان، والتاج، وفيه ال )1(
 .، واملثبت من مطبوع التاج)د و و: (ىف األصل) 2(
بدل " يعطى"، وفيـه   4/488شعـراء النصرانية    )3(
 :واللسان وصدره فيهما"  يسقى"

 *ليس بأسفى وال أقىن وال شغٍل*

كما يؤثَر  ) 4(]به[ َألنها تؤثَر  اجلاِريةَ، وهى القَِفية،  
ِبىوالص فيالض. 

 سالفَر تيه،:     وداوتعنى  : التهذيب وىف صاود
] ب/322[ سمنه وعلَفَـه  : بالكسر فَرسه ِدواًء، 
 .علَفًا ناِجعا
ِوىوالد      :     هم صوتبه بعض وخص ،توالص

 .الرعِد
الظِّئْر، حكاه ابن ِجنـى، وأنشـد       :      والدايةُ
 :للفَرزدق

 رِبيبةُ دأياٍت ثالٍث رببنها      
 )5(  يلَقمنها من كُلِّ سخٍن ومبرِد                

غـري مواِفقَـة، وىف     :      وأرض دِويةٌ، كفَِرحة  
 .ذات أدواٍء، عن األصمعى: الصحاح

كَـثريةُ   :     ومرقَةٌ داِويةٌ ومدويـة، مشـددان     
 .اإلهالَِة

ودداٍو وم وطعام      :كثري. 
يوثَة      واملُددحة، كم :    لَفتالىت قد اخ األرض

                                                        
 . تكملة من اللسان والتاج )4(

 بتسهيل اهلمـزة  واللسان،). الصاوى (182ديوانه   )5(

والتاج، بتسـهيل   ". رببنها" بدل" ربينها"و" دأيات"يف  

 ".دأيات"مهزة 

 دوى دوى
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ى الواِفرةُ  ـ أو هِ  ،نبتها فَدوت، كأنها دوايةُ اللَّبنِ    
 .الكَِأل الىت مل يؤكَلْ منها شىٌء

ودرةٌ:      وماٌء ميقُش هلَتع. 
اهووأَد      :ههمد، )1(اتيز؛عن أىب زلُغة ىف اهلَم  . 

     قالُ:  وقالَ األصمعىطِْنى حــىت    : يال بخ
 . سِمعت دِويا ملَساِمعى

 . ضِغن:  صدره، كعِلمى     ودِو
: ودوى الكلب ىف األرض تدِويةً، كما يقال           

     ىف السماِء، قال األصمعى الطائر مومها لُغتان  : د
لطـائر ىف   دوى ا : وأنكرها بعضهم، وىف املصباح   

 .دار ىف اهلَواِء ومل يحرك جناحيِه: السماِء
:  وللذى يِبيعها  ،داِوى: ويقالَ ِلحاِمِل الدواةِ       
 .مدوى: وللذى يعملُها، )2(دوا

واٍد بالصعيِد األعلَى   : م مقصور ـبالض،       ودوا
ياٍم ، لَيس    أ  من الواحاِت، بينه وبني أسيوط ثالثةُ     

، )3(ىف الطَّريِق ماٌء إىل ثاِلث يوٍم، فيه نِخيل تطرح        
ان، وبـه   وهو مباح، وشجر الدوِم، ليس به سكَّ      

        ياضوعلى بعِضها ب ،ودةٌ من طٍني أسقدمي قصور
ِجٍري، وهو ممتد إىل منمون، يسار فيه من بكْـرة       

 .إىل اللَّيِل، واملاُء به جِميِعه

                                                        

 .316 النوادر ىف اللغة) 1(
 ".دواء: "هكذا باألصل، وىف مطبوع التاج) 2(
 . هكذا باألصل)3(

 ] و ود[
 .من اَألعالم: دوةُ     و 

 .)4(ع:      واألدواُء
 ]د هـ ى [

 .فَجأَه بالداِهيِة:  دهاه دهيا     ى
     ودها يدها لُغةٌ ىف دِهى، كرِضى، كمـا ىف         

 .خالصِة املُحكَم
هاكك:      وما دما أصاب. 

 .دِهيت:      وإذا خِتلْت عن أمر ِقيل
وقـال  . الشِديدةُ ِمن شداِئِد الدهرِ   :      والدهياُء
 . وهو توكيد هلا،دهته داِهيةٌ دهياء: ابن السكِّيت
اإلصابةُ بالداِهيِة، وأنشد ابن سيده     :      واملُداهاةُ
 ):ق ر ن(ىف تركيب 

      م ا القوم ىفْوداهيٍة داهِلق 
                  ومراِت اخلصوِم لَزوِبع صري5(هاب(  
 .وجده داِهيا: أَدهاه: وقال ابن دريد     

: بـالفَتح ،  غَرب دهى : يقال:     وقال أبو عمرو  
وأنشد ،مخأى ض: 

* هد برـوالغ كَِبري غَلْفَق ى* 
*  فُورذَِلِه يوِمن ه ض1(*واحلَو( 

                                                        

  .360 رقم 1/154) األدواء(  معجم البلدان)4(
 .، والتاج، بدون نسبة فيهما)ق ر ن(اللسان  )5(

 دهدى وود
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ـ  : وقال ابن حبيبٍ        ـ  : ٍجـىف مذِْح ن ـدٍه ب
 .مثل عٍم ،)2(كَعٍب

 . كسمية،      وقد سموا دهية
ـ  "جمعه أَدِهيةٌ ": وقولُ املصنفِ       ذا ىف  ـ، ك

احملكم : النسخ، والصواب ِهياء، كما هو نصأَد. 
 ]د هـ د ى[

 ، أمهلَـه     دهدى احلَجر يدهِديه دهـداةً          ى
 أى دحرجه : انـ، وىف اللّس   وسـصاحب القام 

 .فَتدهدى تدهِديا
اِخلراُء : اِءـم وتشديِد الي  ـبالض،       والدهِدية

 .املستدير الذى تدهِديه اجلُعلُ
 ]د هـ و[

 .)3(املُنكَر: بالفَتح،  الدهو     و
 .ع باحلجاز:      وبال الم

أصـبته بـه، أو نسـبته إىل        :  ودهوته دهوا     
 .وهو ىف احملكم،  عن الليِث.الدهاء

 ]د ى ى[
مبصر من جزيـرِة     ) 4(]ة[ :رـبالكس،  ِديا     ى  

                                                                               

 .اللسان، والتاج )1(

 ".بن ربيعة"..  ، والضبط منه، وزاد2/572لتبصري ا)2(

 ".النكر": هكذا باألصل، وىف مطبوع التاج )3(
 .زيادة من مطبوع التاج )3(

 .)5(قُوسِينيا

:      ورجلٌ دياى وامرأَةٌ ديايةٌ، على فيعل وفيعلة      
ا داء، كذا ىف احملكم    م. هيلىِض   ىف وقال السوالر

أولُ من سن احلُداَء مضر بن ِنزاٍر؛ سقط        : األنِف
يده، وكان أحسن النـاِس      )7(تئَِثبعٍري فَو ) 6(من

" اهيداو: "صوتا، فكان يمِشى خلف اإلبِل ويقول     
يترنم بذلك، فأَعنقَِت اِإلِبلُ وذهب كَاللُها، فكان 

وما ذكـره   ] أ/323[ .أصل احلُداِء عند العربِ   
أن أصلَ احلُداءِ  : املصنف " ىد ىلُ ابِن    "دهو قَو ،
األعراىب. 

ô ô ô 
 فصل الذال مع الواو والياء

 ]ذ أ و[
: ا خِفيفًا، وقيل  رمر م : ، كدعا وذَأَى يذْؤ      و  

 .سار سيرا شِديدا
 .سريع السيِر: ى، كِمنبر     وفَرس ِمذْأً

 ]ذ أ ى[
 . السير الشِديد:  الذَّأْى    ى
 .سار سيرا شِديدا:  كسعى ذَأْيا،وقد ذَأَى     

                                                        
ـ 2القاموس اجلغراىف ق     )4( : ، وامسها فيه  2/202 ج
 ".ديا الكوم"
 ".عن: "ىف مطبوع التاج )6(
 ".فوثيت: "ىف مطبوع التاج )7(

 ذأى
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 .     والطَّرد
 .طَردته: وذَأَيته ذَأْيا     

: كعِتى      وذأَى البقلُ ذَأْيا وذَأًى، كقَفًا، وذُِئيا     
 .عن ابِن األعراىب. ذَبل

 ]ذ ب ِى[
 عن كُراع،  .بِقيةُ الوبرِ : بالضم،  انـ الذُّبي      ى

ولَست منه على ِثقَـٍة، والـذى       : قال ابن ِسيده  
ونقـلَ  : الذُّوبانُ والذِّيبانُ، قلت   :حكاه أبو عبيد  

األزهرى عن الفراِء مثلَ قَوِل كُراع، ونقل أبـو         
ن أىب عبيد ِمثلَه، وقال أبـو       ـهالل العسكرى ع  

يدعيان: بـفَرِه،      : الذُّبعِري وِمشِق البنعلى ع رعالش
 :ال أعِرف الذّبيان إال ىف بيِت كُثَير: وقال شِمر
 )1(*مريش بذُبياِن السبيِب تِليلها*

 :وقالَ أبو وجزة
 تربع أَنِهى الرنقاَء حتى      

 )2(بيانَ الشتاِء   نفَى ونفَين ِذ                    
ـ نأَيعىن عيرا وأُتنه سِمن وسِمن حىت        لْسـ  ِعن  ةَقَّ

" ِذيبان"ن ِسيده ىف قوِل كُثَير      ـوروى اب . الشتاء
أَحسب : ن دريد ـبتقدِمي الياِء على الباء، وقال اب     

                                                        
 :فيهو، 260 هوان دي)1(

 واِز الفَال ِحميريةٌجعسوف ِبأَ         
                             ليلُهامبيب تِبِذئبان الس ريش 

 ". قفا وقفني: "، والتاج، وفيه) بىذ ( اللسان )2(

ذَبت شفَته؛ إذا ذَبلَت،    : اشتقاق ذُبيانَ من قوهلم   
من الياء لو   "ذَبت" وهذا يقَوى أنّ  : قال ابن ِسيده  

 .مل يمرضه أَنّ ابن دريد
 ى الغديرعـن     :     وذَب الكلـىب ه ابنَأل، ذكرتام

بعِض مشاِيِخه، ونقلَه األزهرى. 
 ِنـن ِكنانةَ بـذُبيانُ ب: زارـوىف ربيعةَ بِن ِن     

 . يشكر
 . رشدانَ بِن قَيٍسذُبيانُ بن:      وىف جهينة

 ]ذ ر و[
ما ذَريته، كالنفِْض ِلمـا     :  الذَّرى، كعصا       و
 .تنفُضه

والِكن      . قال األصمعى :    ترتتهو كُلُّ ما اس
 فالٍن وِفى ذَراه، أو ىف كَنِفِه       أَنا ِفى ِظلِّ  : به؛ يقال 

 .وِستِرِه
كـرمي الـذَّرى؛ أى   إنَّ فالناً ل :      قال أبو زيد  

 .الطَِّبيعة
الناقَةُ املُستتر ا عن الصيِد،     :  والذَِّريةُ، كغِنية     

 .بالفتح، كالذَّرِو
       عوضفَِج وغِريه فيرمن الع رجالش قْلَعوأَنْ ي      

       ماِل يالش بهِلى مٍض مما يعب ه فوقضعببه  ح ظَر
 .ىف مأواهاعلى اإلِبِل 

 . عن كُراع.قَلَعه:      وذَراه بالرمِح ذَروا

 ذىب ذرو
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 . لغةٌ ىف اهلمز. خلَقَهم:      وذَراهم ذَروا
 .كَسره:      ونابه

يِح اهلَِشيمالر وةَ ذَرايوا:      والرهدرس. 
 .ارتفَع وقَصد:      وإىل فُالٍن

يِت العِإذْراًء     وأَذْر عمالد ه: نتسبح. 
 .ضربه حتى صرعه:      والشىَء بالسيِف

 ِمىر؛ أى يهِريبتذِْرى ضي فيا، كذا ـ     والس
ه، وقد يوصف بـه     ـب: ىف احملكم، وىف التهذيبِ   

 .الرمى من غَيِر قَطٍْع 
 .هصرعت:      والدابةُ راِكبها

قـالَ أبـو    . صرعه:      وطَعنه فَأذْراه عن فَرِسه   
أَذْريت الشىَء؛ إذا أَلْقَيته كإلْقَاِئك احلَب      : اهلَيثم
 .ِللزرِع

 .استعاذَ مبِلٍك:      وأَذْرى الرجلُ
 .طَالَت ذَروته:      واجلَملُ

 .     وتذِْريةُ األكْداِس معروفَةٌ
وهو أنْ  : ذَريت الشاةَ تذِْريةً  :      وقال أبو زيد  

        فرعئًا منه ِلتيا شِرهظَه قفَو دعوفَها وتص زجت
به، وذلك ىف الضأِْن خاصةً، وىف اإلِبـِل، نقلَـه          

اجلوهرى. 
 .سرحه، والدالُ أعلَى:      ورأْسه تذِْريةً

   بى حٍل ذكره ىف :ا  وذَرجر ب ح ب(لَقب .( 
 .ٌء دِفىٌءأى ِدف: ذَرى ذَِرى: ويقالُ     

:      وتذَرى باحلَاِئِط وغِريه من الـريِح والبـردِ       
 .استكَن، كاستذْرى

أحسِت الْبرد فاستتر بعضها ِببعٍض،     :      واِإلِبلُ
 .أو استترت بالِعضاِه

ِة تزوج ِمنهم ىف الذِّرو   : وبىن فُالٍن وتنصاهم       
ن األصمعى، أى ىف    ـوالناِصيِة، نقلَه اجلوهرى ع   

 .والعالَِء] ب/323[أهل الشرِف 
استظَلَّ ا وصـار ىف     :      واستذْرى بالشجرةِ 

 .ِدفِْئها
جـأَ إليـه،    الْت: )1(]استذْرى بفالنٍ :[     ويقال

عن األصمعى قَلَه اجلوهرىِفه، نىف كَن اروص. 
2(     والذَِّرى(ِنىِع: ،كغممن الد بصما ان. 
 عن. ن الصيدـا عـتتر الناقَةُ املُس:      وكغِنية

 .ثعلب، والدالُ أَعلَى
ـ  :قيل: أقوالٌ ثالثةٌ ،  بالضم ،     وىف الذُّريةِ  ن م

أصـلُه  : ذَرأَ اللّه اخللق، فتـِرك همـزه، وقيـل        
 .فُعلية من الذَّر: ، وقيل)3(ذُرِوية

 .     وأتاه ذَرو من القَوِل؛ أى طَرفُه وحواِشيه
وِل اخلَليِل:      والذَّرٍة من أهماعج لَقَب. 

                                                        
 . تكملة من اللسان يقتضيها السياق)1(
 .، ضبط قلم"والذَّرى: " ىف اللسان)2(
 .                قول الثاىن مل يرد باللسان هذا ال)3(

 ذرو
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 بأكنــاِف )1(ع ىف ديــاِر غَطَفــانَ:      وذَروةُ
 . عن نصر. اِز لبىن مرة بِن عوٍفاِحلج

ا ِخصب ِخصبةٌ: وعصمة ، وعروة ،     وأرض ذَروة 
 .يبقَى

واملَالُ،       وهو ذو ذَروٍة؛ أى ثَروٍة؛ وهى اِجلدةُ      
 .ا ىف املَخرِجموهو من باِب االعِتقاِب الشتراكه

 .)2(شاعر:      وذَروةُ بن جحفَةَ
بطْن مـن العلَـِويني بـاليمِن،       : روة     وبنو ذَ 

 .)3(مساِكنهم أطْراف وادى صبيا
 .)4(شاعر: بالكَسر،      وعوف بن ِذروةَ

مازالَ يفِْتلُ ىف الذروة والغـارب؛     :      وىف املَثَلِ 
 .يراد به التأْنيس وإزالةُ النفوِر

 متِصلَةٌ لبىن الٌ كثريةٌ   ـِجب : بفتحتني،        وذَرةٌ
 .)5(احلارِث بِن بهثةَ بِن سليم

  :)6(ن عبِد اللَِّه بِن أىب ذُرةَ     ـحممد ب  :وبالضم     

                                                        
 .5217 رقم 3/6) ذروة( معجم البلدان )4(
 .2/579التبصري ) 5(
 ، وىف 7466 رقم 3/445) صبيا(معجم البلدان  )3(

 ".حبيا ":مطبوع التاج
 .                              2/579التبصري ) 2(
 .5220 رقم 3/6) ذرة(معجم البلدان ) 3(
 .                             2/560التبصري ) 4(

 .حمدث
ىال بن ذُر7(     واحللْح(ىمكس ، :تابعى. 

 .سيف اَألخنِس بِن شهاٍب: بالفتح،      وذَروان
 .ىف ِمخالِف رميةَ) 8(     وجبلٌ باليمن

 .)9(ة مبصر من املرتاحية :   وذَروى، كَحجزى  
 .االست: بالفتح،      واملَذْرِوية

خشبةٌ ذات أطْراٍف تذَرى    : بالكَسِر،       واِملذْراةُ
ا األكْداس،كاِملذْرى . 
 مبعىن ؛لُغةٌ ىف الضم والكَسر؛ بالفَتح،      والذَّروةُ

ثٌ، ذكره التِقى الشمنى ىف     أعلَى الشىء، فهو مثلّ   
 .شرح الشفاء

: )10(كالسـعىِ ،  ىأبو الذَّر ":      وقولُ املصنفِ 
خاِلد بن عبِد الرمحِن اَألفِْريِقى، وعلى بـن ذَرٍى         

، " حمدثونَ :ن ذَرٍى الشعباىنُّ  ـاحلَضرِمى، وأَنعم ب  
ىف الكُ  الص ا  ـواباء، ـِء وختفيف الي  لِّ بكسر الر

 ن ذَِرى الذى  ـ، وأَنعم ب  )11(هكذا ضبطه احلافظ  
                                                        

 .2/561 التبصري) 5(
 :، وفيـه  5226 رقم   3/6) ذروان(معجم البلدان   ) 6(
 ".حصن باليمن: ذروان"
 .1/171 جـ 2القاموس اجلغراىف ق ) 7(
 واملثبت مـن القـاموس        ،"ىـكسع: "ىف األصل ) 8(

  .احمليط
 .2/561التبصري ) 9(

 ذرو ذرى
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ذكره هو ِبعيِنه جد خالِد بِن عبد الرمحن الـذى          
 . ذكره أوالً

 ]ذ ر ى[
 ذَريت احلَب وحنوه ذَرياً، لُغةٌ ىف ذَروت،             ى

وكذا ذَرته الريح ذَرياً، ومنه قراءةُ ابِن مسـعوٍد         
 . )1(]تذِْريه الرياح[ :بِن عباٍسوا
  يالشىَء ذَر تيه: ا     وذَرت2(ألْقَي(. 

 ]ذ ق و[
الرخو اُألذُِن الرخو اَألنـِف،     : س أَذْقَى فَر     و  

: كذا قالَه املُصنف، ولفظُ التكملـةِ      وهى ذَقْواء، 
 الراِنـِف   وهو الرخـو  : فَرس أَذْقَى ورمكَةٌ ذَقْواءُ   

 .اُألذُِن، فتأملْ
 ]ذ ك ى[

 .أوقَدتها: أذْكَيت احلَرب     ى 
أى مـا   :) 3() ما ذَكَّيتم  إالَّ( :ه تعاىل ـوقول     

 .أدركْتم ذَكَاته 
 .اشتد علَيها: واستذْكَى الفَحلُ على اُألتِن       

                                                        
وىف شواذ ابن خالويـه      45، اآلية    سورة الكهف  )10(

بضم " تذِْريه"بالياء البن مسعود، و   " يذِْريه الرياح : "80
 .التاء البن عباس

 ".أذريت الشىَء عِن الشىء؛ إذا ألقيته:"ىف اللسان )11(
 ".أذكيتم: "وىف األصل. 3سورة  املائدة، اآلية ) 1(

 . من سلَيم )4(أبو قَِبيلٍَة: بالفتح،      وذَكْوانُ
وجد أىب جعفَر أمحد بِن احلسِني بِن حفْـٍص        

 بن  اللَّهِ دالذّكْواِنى اهلَمداِنى احملدث، وابن عمه عب     
دث، وجد أىب بكٍْر حممِد     ـ حم :ٍ احلَسِن ِبن حفْص  

بِن أمحد بِن عبِد الرمحِن الذَّكْواِنى األصـبهاِنى،        ا
 .)5(ٍر أمحد بِن موسى التميمىعن أىب بكْ

 ؛"سحابةٌ مذِْكيةٌ، كَمحِسنة  ": وقولُ املصنفِ      
 .التكملة كمحدثةهو ىف 

 ]ا ذ ل و ل ى[
أسرع مخافَةَ أن يفُوته شىٌء، أو      :  اذْلَولَى      ى

 . اولَّى متقَاِذفً
 .ىمضطِرب، نقَلَه األزهر:      ورشأٌ مذْلَوٍل

        مـزهه، ويِرددـز؛ أى يذِْلى الطعاموظَلَّ ي      
ضاأي. 

 . قد أَدرك رعيها أقْصى مداه: ض منذَِليةٌر     وأَ
 .     وكذلك متذَلِّية
جناه : ذَلَى الرطَب، كَسعى  ":     وقولُ املُصنفِ 

لَّ يـذِْلى   ظَ: ، فيه نظر؛ ففى التكملة    "فَانذَلَى معه 
طَبذَِلى مع     الرننيه فَيجذِْلى    هـ؛ أى يوضبط ي ،

 .رباِعيا خبطِّه، فتأملْ
 ]ذ م ى[

                                                        
   ".              قبيلة من سلَيم: " ىف اللسان)2(
 ".كثري: ذَكوان: "2/58كل ما ىف التبصري )5(

 ذقو
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 .هشم الرأِْس: الذَّماء، كسحاب،ى      
 .     والطَّعن اجلائف، نقله املَيداىنّ

احلَياِة بعد الـذَّبِح؛    ] أ/324[     وِشدةُ انعقاِد   
هو أطولُ ذَماًء من الضب ، وذلك ِلقُـوة         : يقال

ن ـنفَِسه، يذْبح فَيبقَى لَيلَته مذْبوحا ، مث يطْرح م    
 .)1(الغِد ىف النار حترك

أطولُ ذَماًء مـن اَألفْعـى، ومـن        :       ويقالُ
 .اخلُنفُساِء

يليلُ ذَمى العا     وذَميعى سعا، كس :ذَه النأَخ عز
 ، )2(ما أطْولَ ذماَءه  : فطالَ عليه علَز املَوِت، فيقال    

 

                                                        

مث يطرح من : "هكذا باألصل، وىف مطبوع التاج )1(
 ".…الغد ىف النار فإذا قدروا أنه نضج حترك

 .، واملثبت من مطبوع التاج"ذماءهم" :ىف األصل )2(
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م فُالنٌ باِقى الذّماء؛ إذا طَال      ـقوهل: قال شيخنا 
مرضه، هو على التشبيه، إذْ ليس لِإلنسان ذَمـاٌء         

 .كما فصله أبو ِهالٍل العسكرى ىف معجِمه
قَتلَته، عن أىب زيد، وأنكره : وذَمته الريح ذَميا     

ح؛ إذا طارت   ذَمت ىف أنِفه الري   : أبو مالك، وقالَ  
 .إىل رأِْسه

ن فُالٍن ما ذَمى  ـخذْ م : يقالُ:      وىف الصحاح 
 .لَك؛ أى ارتفَع لَك

 .طال مرضه: ذَِمى الرجل ذَماًء:      وىف احملكِم
 .تهيأَ، ِكالهما، كرِضى:      وذَِمى له منه شىٌء

 املَقْتـلَ        وأَذْمى الراِمى رميته؛ إذا مل يِصـبِ      
 : فيعجلَ قَتلَه؛ قَالَ أُسامةُ اهلُذىلّ

 أناب وقَد أَمسى على املاِء قَبلَه      
                  اِصدةَ رِميذِْمى الرالَ ي ِدر1(  أُقَي( 

 ]ذ و ى[
ابـِن   قُشور الِعنِب، عن  :  الذَّوى، كعصا،  ى     

اَألعراىب. 
 "الصغارالنعاج  :كإلَى،الذِّوى":صنِفاملُ وقولُ     

    ابِن األعراىب ه :هو ىف نصولكن ،عافمضبوطٌ  الض
 .بفَتح الذاِل خبط األرموى ىف نسخة احملكم

                                                        

وال ينمـى   : " وفيه 3/1301شرح أشعار اهلذليني     )1(
 2/207وديوان اهلذليني   . واللسان، والتاج  "الرمية صائد 

 ".على املاء"بدل " على الباب: "وفيه

ô ô ô 
 فصل الراء مع الواو والياء

 ]ر أ ى[
قابلَه حـىت كأَنـه        : رأَى املكانُ املكانَ       ى  

 .)2(يراه
 ر: رأَىِمـن   أهلُ اِحلجاِز ىف األمـِر            ويقولُ

. روا ذَِلـك  : )3(ريا، وللجميـع   :ذلك، ولالثنني 
 وبنو تميم يهِمزونَ .رين ذَاكُن:  النسوة)4(وجلميع

 . ىف مجيع ذلك على األصِل
 :وأنشد ثعلب، على احلَذْف، ريته:      ويقال

 يحِسبها ورةُ اَألقْراِب وجناء مقْ      
  )5(  من لَم يكُن قَبلُ راها رأْيةً جمالَ             

ه، واألصل أرآه، حـذَفوا اهلمـزة،       اا أر نأ     و
كُـلّ  : وألْقَوا حركَتها على ما قَبلَها، قالَ سيبويه      

 كانت أَولَه زاِئدةٌ ِسوى أَِلف الوصِل مـن         شىٍء
  تفَقَد اج ،تأَيِزِه     رمفيف هخعلى ت ِت العربعم

  ِة استعماهلم إيلوا اهلم  ـِلكَثْرعـاه، ج عاِقبزةَ ت. 

                                                        
:  رأى املكان املكان  : ومن ااز : " مطبوع التاج   ىف )2(

 ".إذا قابله حىت كأنه يراه
 ".           وللجمع: " ىف مطبوع التاج)3(
 ".وللجمع: " ىف مطبوع التاج)4(
 . اللسان، والتاج، ومل أجده ىف جمالس ثعلب)5(

 ذوى رأى
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  به علـى   ِجىَءأرآهم، فَ  قد: وحكَى أبو اخلَطَّابِ  
 :اَألصل، قال الشاعر

 أَِحن ِإذَا رأَيت ِجبالَ نجٍد      
  )1(يالَ  والَ أَرأَى إىل نجٍد سِب                    

 اِلـع احتم ـم ، وال أَرى  : وروى بعضهم      
 .  الزحاف

 :وقال سراقةُ البارقى     
 اهأَيرت مالَم ىنيى عأر       

 )2(        ِكالنا عاِلم بالترهاِت                  

 ِفيِف الشاِئِع     : ورواه اَألخفشخعلى الت ،اهيرمامل ت
 . العرِب ىف هذا احلَرِفعن 

تكَلَّفْنا النظَر هل نراه أم الَ،      :      وتراَءينا اهلاللَ 
 : أو نظَرناه؛ وقال أبو ذُؤيب

 أَبى اللَّه إال أنْ يِقيدك بعدما       
 )3(   تراَءيتموِنى ِمن قَِريٍب وموِرِق              

.                   ينا فَرأَيته ورآىن، عن أىب عبيد     تالَقَ:      وتراَءينا
 وهو يتراَءى برأِْى فُالٍن؛ إذا كانَ يرى رأيه،

 ]. به[ومييلُ إليه ويقْتِدى 
نظَر وجهـه فيـه، وزنـه       :      وتمرأَى ىف املَاءِ  

                                                        

 .                            اللسان، والتاج)1(
 .  اللسان، والتاج)2(
 . 1/91 ديوان اهلذليني )3(

 . يتمفْعل، حكاه سيبويه
يا، لُغةٌ ىف   ر:      وحكى الفارسى عن أىب احلسنِ    

 وهذا على اإلدغام بعد التخفيـف     : الرؤيا، قال 
ِريا، أتبع الياَء الكَسـرةَ،     : البدِلى، وحكى أَيضا  

 ـا    : وقال األزهرىراِبيأع ِمعه سأَن الِكساِئى معز 
 .)4(]رونَ للريا تعب كُنتمنِْإ[: يقرأُ

ى؛ أى  رؤى حسنةً، كهـد   ك  ـ     ورأَيت عن 
 . حملْتها

 ،رصعليه الب قَعثُ ييِن؛ أى حيالع أْىه رتأَيور     
رأْى عيىن زيد فَعلَ ذلك، وهو ِمن نـاِدر         : وقالوا

]  ب/324 [ د سـيبويه ونظـريه    ـاملصاِدِر عن 
 . سمع أُذُىن، وال نظري هلما ىف املُتعديات

 . عاِطِنيه: ِنى الشىَءِر     وأَ
بسـكون   )5(]اأَرنا مناِسكَن [: وقرأ أبو زيد       
 . اإلجحاِف  وهو نادر؛ ملا يلْحق الفعلَ من،الراء

ورا رِ        ودِم منِر حيثُ    : اٌءئ القَوصهى البتنأى م
 . تراهم

 . يقابلُ بعضهم بعضا: اٌءئَ     وقوم ِر
ةً       وأره الشىَء إرايتِن ـلُغة ىف إراَءةً، عن اب    : ي

                                                        

 ". للرؤيا"، وفيها 43 سورة يوسف، اآلية )4(
 ".أَِرنا"، والقراءة فيها 128سورة البقرة، اآلية  )5(

 رأى
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راِبىاَألع . 
 .      وبات يرآها؛ أى يظُن أنها كَذَا

ِبعيٍن ما أَرينك؛ أى اعجـلْ      :      وقال أبو زيد  
اجلوهرى قَلهإليك، ن ظُرى أَنكَأَن وكُن . 

 : كما تقول  يسترأَى فالنٌ، :      وتقول من الرياء  
 . عن أىب عمرو. يستحمق ويستغفَلُ
أَنتن : أنِت ترين، وللجماعةِ  :      وتقول ِللمرأَةِ 

أنِت ترينِىن، وِإنْ ِشئْت أدغَمـت      : ترين، وتقولُ 
ى: وقلتينرون، تشديد النبت . 

 . أراه أنه كذا:      وراآه مراآةً
ِئىور       ،ِنىأِْيهم الـذى    :  القوِم، كغر صاِحب

 . يرِجعونَ إليه
 . اسود ضرع شاِته:      وأَرأَى الرجلُ

رٍء، نقلَه  ـى م ـا فه ـعظُم ضرعه :      والشاةُ
اجلوهرى . 

 وقالَ األصمعى     :    كحرتقالُ ِلكُلِّ ساِكٍن ال يي :
 . ساٍج، وراٍه، وراٍء

 . تصغري ِرئَة: مهموزة،   ورؤية، كسمية   
 :     واسم أَرٍض، وما فُسر قَولُ الفرزدِق

كُميبس دطْراةَ يلَمونَ غَدعهل ت     

 )1(بالسفْح بين رؤيٍة وِطحاِل                     
 احلُمـِق؛ إذا  )2(علَـى وجهـه رأْوةُ    :      ويقالُ

نقلَه اجلوهرى ،هربخفيه قَبلَ أنْ ت قاحلُم فْترع . 
 نظْرةٌ أى: مامةثُكَ رؤاوة،: األزهرى الَـ     وق
 . ودمامةٌ

        بــن احلكِم، وأبو مطيع احلكم ةُ بندووس     
 . محدثان: عبِد اِهللا البلِْخى الرائيان

ة،     والتِري ِنيمـن     ا: ةـكغ سريالي لشىُء اخلَِفى
ا املرأةُ بعد االغِْتسال من     ـالصفْرِة والكُدرِة تراه  

اِم احلَيِض فهو حيض  ـكانَ ىف أي  ما  احلَيِض، فأما   
   ة، نقلَه اجلوهرىريِسيده  . وليس ِبت هى : وقال ابن

: ل من التريِة ناِدر، مث قا     ،بالكَسر والفَتح ،  الترِئيةُ
أو هى اِخلرقَةُ الىت تعِرف ا حيضها من طُهِرها،         

 . وهو من الرؤية
     وقد تطْلَق الرؤيةُ على ما يجِرى مجرى النظَِر 

                                                        
بدل " سيبكم"، و "هل"بدل  " لو"، وفيه   499 ديوانه )1(
والذى ىف معجـم     ".رؤية"دل  ـب" مليحة"و،  "سبيكم"

ظ الرؤيا  بلف: رؤيا: "5818رقم3/117) رؤيا(البلدان  
 ".اسم موضع: من املنام

فاسم جبل كمـا ىف     ) حسب رواية الديوان  (أما ملَيحة   
. 11548 رقـم    5/228) ملَيحـة ( م البلـدان  جمع

 . واللسان والتاج
، واملثبت مـن اللسـان ومـن        "رأوية: " ىف األصل  )2(

 . مطبوع التاج

 رأى رأى
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يلَكُم  (: ِن كقوله تعاىل  ـبالْعمع رى اللّهي1()فَس( 

اسةَ فإنه مما أُجِرى مجرى الرؤيِة باحلَاسة، فإن احل       
 . ال تِصح على اللَِّه عز وجلّ

، هكـذا ىف     "رأيته رؤيانا " :      وقولُ املُصنفِ 
، وضبطَه  )2(النسخ بالضم، والذى ىف احملكم ِرئْياناً     

 . بالكَسر، وعزاه إىل اللِّحياىنّ
 قيـل   )3("مـا هاال تراَءى نار  : "     وىف احلديثِ 

 املسلم ِبِسمِة املُشِرِك، وال يتشبه به يتِسم ال: معناه
:  من قَوِلك  ؛وال يتخلَّق ِبأَخالَِقهِ  ،  ىف هدِيِه وشكِْلهِ  

  ِعِريكب ارِقلَ ذلك عـن أَىب         ؟ما نه، نتأى ما ِسم 
 . اهلَيثم

 معنـى مـا، بِ    لُغةٌ ىف ولو تر    :      ولو ترى ما  
ما، عِن الكسائىالِسي.  
 ]ر ب ى[

 انتفاخ اجلَوِف، كالربوِة،: حـبالفت،   الربو      ى
األعراىب أنشد ابن : 

* ذُوونَ جوةودبرِتهاٍض ووان * 

                                                        
 . 105 سورة التوبة، اآلية )1(
 . موس احمليط املطبوعهى هكذا بكسر الراء ىف القا )2(
، 2/21واملثبت من الفائق     ،"ال ترآاى :" ىف األصل  )3(

 . 2/177والنهاية 

 )4( * كَأَنكُما بالريِق مختِنقاِن *
 .)5(ع:      و

مشهور  ع ِبِدمشق به مسِجد:بالفتح،       والربوةُ
 .)6(يزار

إيلياُء، أو ِدمشق، أو الرملَـةُ، أو       :    وبال الم   
ر7(ِمص( .عن الزخمشرى . 

 . عظُمت وانتفَخت:      وربِت اَألرض ربوا
 . ربوٍة أَخذَه الربو، أو حصل ىف:      والرجلُ
 . دخلَ ىف الربا:      وأَربى

حِسني ونِوها     وعلى اخلَم :ادز . 
        ،ـوبذَها الرةٌ وهى الىت أَخاِبيياء رشوهى ح     

 . كالربواء، كَحمراء
لُغةٌ ىف الربا؛ عـن الفَـراِء       : بالضم،       والربيةُ

سماعا من العرِب، يعِنى أّم تكلموا ا باليـاء،         
 . وكان القياس بالواِو

 عن ابـن األعـراىب،    ،  ى الرب :)ج( .والفَأْر     
 :وأنشد

                                                        
والتاج، " وانتهاض"دل  ـب" وابتهار"  اللسان، وفيه  )4(

 ". خمتنقان"بدل " ختتنقان"وفيه 
 . 5376 رقم 3/29 معجم البلدان )5(
 . 5377املرجع السابق رقم ) 6(
 . 2/637ا استعجم  املرجع السابق، ومعجم م)7(

 رىب رىب
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 أُم عمٍرو ومن يكُن أكَلْنا الربى يا      
    غَِريبا بأرٍض يأْكُِل احلَشراِت                     

أو هى دويبةٌ بني الفأرة وأُم حبيِن، كمـا ىف           
 . احملكِم

اء ذكره          ـبا ج ة ىف الر  ـ لغ : كسرية ،     والربيةُ
 .)1(ىف احلديِث، نقله الزخمشرى] أ/325[

ديٍة ومدى،  ربى، كم : بالضم،       ومجع الربوةِ 
ِتىكع ،ِبىور .قالَ الشاعر: 
*ِبىبه الر تزوإذْ ز 2(*والح( 

. ِربِوى:      وينسب إىل الربا على لَفِْظِه؛ فيقال     
الفَـتح ىف النسـبِة   : عبيدة، قالَ املطرزى عن أىب   

 . خطَأٌ
 . نبت عن السرياىفِّ: بالكسر،      وِإرِبيان

ة بنواحى نيسابور، منها، أبو عبِد      : وبالفتح     
اللِّه احلسن بن إمساعيلَ اِإلرِبياِنى، مات بعد العشِر 

 .)3(والثَّالمثئة
، ظاهره  "نشأْت: ت رباءً ربي":      وقول املصنفِ 

أنه ِبفَتح املُوحدِة، والصواب بكسرها كما هـو        
أنشده  واحملكم، ومنه ما الصحاح ىف نسِخ  مضبوطٌ

                                                        

  ".السرية من السرو: "، وفيه2/23الفائق  )1(
 . ، والتاج"زوزى" اللسان وفيه )2(
    ، وفيه 414 رقم   1/170) أرتيان( معجم البلدان    )3(
 ". أَرِتيان"

 :اللِّحياىنُّ للسموأَل
      ِريتب يوم ِلقْتطْفَةً ما خن 

 ِمرت أَمرها وِفيها رِبيتأُ                          
      ِفىٍر خِست تحت ها اللَّهكَن 

                          ِفيتها فَختحت تافَيخفَت 
      ى اللَّهِقِه ما قَضولكُلٍّ ِمن ِرز 

                        ِميتتاملُس فَهأَن 4(وإن حك( 
 ِدرهٍم آالِف عشرةُ: بالكَسر،  الربوةُ": وقوله     

والصواب، أنّ   هكذا ىف النسخ،   "بالضم،  كالربِة
هم :اسم للجماعِة من القَوِم، وقال بعضهم   : الربوةَ

يـذكروا    ومل ،نص احملكم  كما هو ،  عشرةُ آالف 
مرت ربوةٌ من الناِس؛ أى      : الدرهم، وىف األساسِ  
 . )1(آالَف جماعةٌ عظيمةٌ كعشرِة

 .ةكثُب، ، ظاهره أنه مخفَّف الباِء"كالربة:"   وقوله
                                                        

)4(      ذه الرواية، وروايـة    ـ وردت األبيات ىف اللسان
 :82، 81الديوان 
       نيـت نطفـة ما م              نيـتيـوم م 

                         ريـتهـا وفيـها بأمر تأُِمر 
                     فــىها اللـه ىف مكـاٍن خكن 

                         ِفيـتهـا لـو خمكان ِفىوخ 
  من رزقه ما قضـى اللـ                بل لكلِّ       

                           أنفَه املستميت  ــه وإن حز 

 رىب
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ذكره  والصواب بالتشديد، وموضعه ىف الباء، وقد    
 . اجلماعةُ من الناِس: والربةُ: هناك بنفسِه فقال

 ]ر ت و[
 . خطَا:  رتا رتوا     و

مموص      . 
 .      ورمى

كذا ىف  . لزاِئد على غريِه ىف العملِ    ا:      والراِتى
 . ىف الِعلِْم:  وىف التكملِة.التهذيِب

اِن، ـد السلْطَ ـالشرف، واملَنِزلَةُ ِعن  :      والرتوةُ
 . والزيادةُ ىف الشرِف

 .      والبسطَةُ
 .  ِضد.     والعقْدةُ الشِديدةُ، واملُسترِخيةُ

 ]ى ت ر [
أمهله صاحب القـاموس،    : بالفتح،   الرتيةُ      ى

 قـال ابـن   . ويضم،  هى اخلَطْوةُ : وقال اللِّحياىنُّ 
 . ولست منها على ِثقَة: سيده

 ]ر ث و[
من ىف عقِْلـِه ضـعف،      :  املَرثُو، كمدعو        و

وقياسه مرِثى فأدخلوا الواو على اليـاِء، كمـا         
                                                                               

    ن النـاس  ـمرت بنا ربوةٌ م   " :  نص عبارة األساس   )1(
ـ  ى اجلماعة العظيمة،  ـوربى منهم، وه       و عشـرة  ـحن

 ".آالف

أرض مسـِنية،   : الياَء على الواِو ىف قوهلم     اأدخلو
 . وقَوس معِرية

 ]ر ث ى[
 لُغة   :رِثيِت املرأةُ زوجها، كرِضى، ِرثايةً         ى  
 ثتِثيِهىف ررعن اللِّحياىنِّ. ت . 

عجوثَى له؛ أى ما توما ر      . 
 . وجع لَه ورثْيا؛ أى أَت،     وإىن َألرِثى له مرثاةً
  ِنىا، كعثْير ِثىةُ :      ورثْيالر هتابعن ابـِن   . أص

والقياس ،ثْأً:األعراىبر  . 
ـ    ـبالفت،       وىف أَمِره رثْيةٌ    الـح؛ أى فُتور، ق

الشاعر: 
      ِرِهمةَ أَمِرميلو صعةٌ تثْير ملَه 

                      وِر يا راحةٌ فقَضاُء ولَألم2(م( 
ور     ثُوءٌ لٌجرةِ ،   مثْيا    ،  من الره ممِنى أن؛ أعناِدر

 . هِمز، وال أَصلَ له ىف اهلَمزِة
أو ما منعك من االلِْتفَاِت من     ":     وقولُ املُصنفِ 

مـن  : والصـواب ، كذا ىف النسِخ "ِكبٍر أو وجعٍ 
 . االنِبعاِث

 ]ر ج و[
 ع ىف ممِكنِ  ـالطَّم :ابـكسح ، الرجاُء و     

 . احلُصوِل

                                                        

 .، والتاج"أمرهم"بدل " أهلهم" اللسان، وفيه )2(

 ىرت رجو
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، "أى بـالفَتح  ،  وـكالرج":      وقولُ املُصنفِ 
 ضبطَه صاحب وهكذا هو ىف الصحاح واملُحكَم،      

لُواملصباِح كع. 
ن ـ ع .اه يرجوه ـة ىف رج  غ لُ :     ورِجيه يرجاه 

، " أسمعه لغِريه  مل": وقال وأنكره األزهرى . اللَّيث
 . مع أن ابن ِسيده ذكره كذِلك

مـا  : ما أَرجو . املُباالةُ: الرجو: وقال اللَّيثُ      
  هرىاِلى، قال األزلُ    : أُبعمتسوإمنا ي ،كَرنوهذا م

،  ه حرف نفْىٍ  ـالرجاُء مبعىن اخلَوِف إذا كان مع     

ـ  ال تركُـم مـا لَ  (: ومنه قولُه تعاىل   ونَ ِللَّـِه  ج     

: تخافونَ ِللِّه عظَمةً، قال الفراءُ     ؛ أى ال  )1()ااروقَ
 ِجومل ن         عـهـاًء إال ومجِف يكونُ راخلَو معىن د

جحد، فإذا كان كذلك، كان اخلَوف على ِجهِة        
 : ما رجوتك:الرجاِء، وكان الرجاُء كذلك، تقولُ

  ـك  ] ب/ 325[ك، وال تقول  أى ما ِخفْتتوجر
 : ىف معنى ِخفْتك، قال أبو ذُؤيب

 إذا لَسعته النحلُ مل يرج لَسعها      
 )2(وخالَفَها ىف بيِت نوٍب عواِسِل                 

 قال اجلوهرى :   بـاِل، وأنشـدومل ي فخأى مل ي

                                                        
 . 13سورة نوح، اآلية  )1(
 بـدل  "الـدبر " يـه وف ،1/143ديوان اهلذليني    )2(
 ". النحل"

 : الزخمشرى ىف األساِس
سعِدى وملْ      تحها ولَهافْتوه جأر  

  )3( ِبحرٍف كقوِس الباِن باٍق ِهباا               
     وقالَ الراِغب بعد أن أنشد قولَ أىب ذُؤيـٍب        

السابق :      فجـاَء واخلَـوذلـك أنّ الر ـهجوو
ى يخاف أنه   اِجألنَّ الر : وىف املصباحِ . )4(يتالزماِن

ال ياهجرتِرك ما يد . 
رغُوان، وهـو شجر له    عرب أُ م:      واُألرجوانُ

 يشِبهه  )5(نور أحمر أحسن ما يكونُ، وكُلُّ نورٍ      
 . فَهو أرجوانُ، كذا ىف الصحاح

 .أمساٌء:      ورجاٌء، ومرجى كمعظَّم، واملُرتجى
 . )6( مشهوراردىطَع     وأبو رجاء ال

  ِسـىخرـ  صاِح      وأبو رجاء الس ع ـب جاِم
 .م: )7(بسرخس

 ع بأصبهان منه أبو احلَسِن على بن      :      وأرجاُء

                                                        

 . األساس )3(

 . 346املفردات  )4(
 ...". كل لون:"ىف الصحاح )5(

 ".حمدث:"ىف مطبوع التاج )6(
 .6358 رقم 3/235املدينة ىف معجم البلدان  )7(

 رجو رجو
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جائىبِن حممٍد اَألر رم1(ع(هاِنىبث:  األصحمد. 
     جى: وانوأبو رنعيِد اَألدبالص 2(ة مبصر( . 

 ، هكذا ")3(سة ِبسرخ : رجا":     وقول املصنف 
         ،جـائىل الرِة أىب الفَضمجرقاله ابن طاهٍر ىف ت
وتعقَّبه ابن السمعاِنى بأنه سألَ عنها مجاعةً مـن         

فلعلّ النسبةَ  : أَهِل سرخس فلم يعِرفها أحد، قال     
 . ىإىل مسِجِد أىب رجاء السرخس

كذا ىف   . " اسِتهزاءٌ :رِمى به الرجوانِ  ":     وقولُه
. احملكِم  استِهني به،كما هو نص    والصواب ،النسِخ

 ـوان؛     : قولُهم: وقالَ الزخمشرىجى به الرمرال ي
   عدخملن ال ي برضٍه إىل آخره      يجزالُ من وفي ،، 

 . رجوا الِبئِْر) 4(به وأصلُه الدلْو يرمى
كـذا ىف    ،"رجـواِنى قـاِنئٌ    أُ أَحمر":     وقوله

اِء ـأحمر أُرجوانٌ، بغري ي   :  وابـ والص .النسخ

                                                        

موضـع  : منسوب إىل أرجاء"، وفيه  1/40التبصري   )1(
 ". بأصبهان

ـ 2القاموس اجلغراىف ق     )2(  مـن   أا:" وفيه 3/38 ج
 ". األعمال اجليزية 

 ومسعـت :" قال ابن السـمعاىن    2/731ىف التبصري  )3(
كثريا ممن يعتمد يذكرون أـا بفـتح الـراء فارسـية            

 ". وهذا حسن: وبإسكاا معربة، قال
 ". ا: "ىف األساس )4(

اس، ـو نص الصحاح، واألس  ـا ه ـالنسبة، كم 
اجلوهرى واحملكم، وأنشد: 

 )5(*قَِطيفَةٌ حمراُء أُرجوانُ*
أحمـر  : حكَى السـرياِفى  :       قال ابن ِسيده  

أحمر قَـاِنئ،   : كما قالوا )  املبالَغةِ علَى(أُرجوانٌ  
وذلك أَنَّ سيبويه ِإنما مثّلَ به ىف الصفَِة، فإما أنْ          

  ريدةَياملبالَغ،         ريـدأو ي ،ـرياِفىكما قـال الس
         طْلَقًا، وقـالَ ابـنم رموانَ الذى هو اَألحجاُألر

وِب أو القَِطيفِة اَألكْثَر ىف كَالِمهم إضافَةُ الثَّ: اَألِثِري
ِلمةُ عرِبيـةٌ، واألِلـف     الكَ: وِقيل. إىل اُألرجوان 

 . والنونُ زاِئدتاِن
 ]ر ح و[

قَريبةُ القَعر، أو   : اددـ كش ،اءـ قَصعة رح       و
 . واِسعة

الثَّرى ىف اَألرض ِمقدار    :      واملُرحى، كمحدث 
 .  عن أىب حنيفة.الراحة

 ]ر ح ى[
 . دائرةٌ تكونُ حولَ الظُّفِْر:  الرحى     ى

 .      واِحلجارةُ
 .      والصخرةُ العظيمةُ

                                                        

 .اللسان واألساس والتاج، وفيها وردت العبارة نثرا )5(

 رحو
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اخفَانواألس      . 
 . )1(     وماٌء باليمامِة

 . نزلَ ِبه: ودارت عليه رحى املَوِت     
 . ع بالبصرِة:      ومرحى اجلَمِل، كَمقْعد

 .نصر عن. )2(ناحيةٌ يماِنيةٌ:  ورحية،كسمية    
 :ع ىف قوِل امرِئ القَيِس: ورحيات     
 خرجنا نِريغُ الوحش بني ثُعالَةَ      

                يح3(ات إىل فج أظرب   وبني ر( 
 .      أو هو بالزاى واخلاء
  األعراىب ِإذَا :      وقال ابن حاه؛   رراهه، وحظَّمع 

 . هإذا أضاف
 رِبـةُ احلَ ـحوم :الرحى ":     وقولُ املصنفِ 

هظَمعسخ  " ومـقْطٌ   ـ وىف العب  ،كذا ىف النارِة س

                                                        
 :  وفيـه  5403رقم   3/34) رحا( معجم البلدان    )1(

جبل بني كاظمة والسيدان عن ميني الطريق من اليمامة         "

 . فتأمل" إىل البصرة

 5433 رقم 3/42) رحية(الذى ىف معجم البلدان   )2(

 ". اجلحفة بئر ىف واِدى دوران قرب:تصغري رحى: رحية"

إىل " خال منه ديوانه، وهو ىف مطبوع التاج برواية          )3(

   3/42ا ىف معجم البلدان     رواية أيض وذه ال "فج أخرب   

 . 5429رقم 

 :حومةُ احلَرِب، وِمـن املَـوتِ     : الرحى: صوابه
 . معظَمه، كما هو نص احملكِم

 ]ر خ و[
.           وقَع ىف رخاٍء بعد ِشدةٍ    : استرخى به اَألمر        و

    ِمن بذْهلي ـوإنّ ذلك األمر          ،ِخـىى ىف بـاٍل ر
 . كغِنى؛ إذا مل يهتم به

 . خلْطُه:      وترِخيةُ الشىِء بالشىِء
: أن تراِخى ِرباطًا أو رباقاً، يقـال    :      واملُراخاةُ

 .  رفِّه عنه؛ أى)4(راِخ من ِخناِقه
     وأَرِخ لَه قَيده؛ أى وسعه وال تضيقْه، وأرِخ        

 لَـله احلَب :        بـذْهى يِفه حترله ىف تص عسأى و
 . حيثُ يشاُء

   سى الفَرراخِوه   ]: أ/326[     وتـدىف ع رفَت.      
نقلَه األزهرى . 

     سةٌ وفَرولَةٌ:ِرخهس رتسنقله.ِسلَةٌم اجلوهرى. 
 .      وِرخو الِعناِن؛ أى سِلس الِقياِد

ِتدادةٌ وامحراٍخ؛ أى فُسِر توىف اَألم      . 

                                                        
 ". هراخ له من خناق: "ىف مطبوع التاج )4(

 رخو رحى
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اد     وكشأُ  : د س )1( والزين ضاٍخع بنيـ، ت وخ
 . فيه أَيدى البهاِئِم

 .      وهما رخاوان
شـِبيلى،       وأبو جعفر أمحد بن عبِد العزيِز األ      

، أَخذَ النحو عن    )2(يعرف بابِن املُرِخى، كمعِطى   
، وابن عمه   533أىب مروانَ بِن سراٍج مات سنة       

، عـن أىب علـى      )3(الوزير أبو بكر بن املُرِخـى     
 . اجلياىن، ذكره ابن الدباِغ

 .)4(ع: مصغرا،      ورخيات
ة :  و الرخا ـصا، أو ِمنيةُ أب   كع      وِمنيةُ الرخا، 

5(مبصر( . 
وخالر فواحلَر      :توِرى فيه الصجالذى ي . 

احلُروف الرخوة ِسـوى مل     ":وقولُ املصنفِ      
 ،، كذا ىف النسخ، وىف العبـارِة سـقْطٌ        "يرعونا

                                                        
ـ ( وىف معجـم البلـدان     هكذا باألصل، ) 1( خاءـر( 

   رقم 3/42،43 )اءـرخ( البلدان مـمعج" والسرين"

5434 . 

 . 4/1356التبصري )  2(
 . املرجع السابق )3(
 . 2/647 )رخيات(معجم ما استعجم  ) 4(
ــراىف )5( ــاموس اجلغـ ـــ2ق القـ ، 37/ 1جـ
 .2/64جـ2ق

، كذا  "ِسوى الشديدِة وِسوى مل يرعونا    ": صوابه
، وقد اعترض عليه املَقِْدِسـى ىف       نص التكملةِ  هو

هذا سبق قَلٍَم مـن     :  وتِبعه شيخنا فقال   ،حاِشيِته
املُصنِف؛ فإنّ احلروف منها شديدةٌ، وِرخوةٌ، وما       
بين الرخوِة والشِديدِة، فما ذَكَره ِهى  اللَّينةُ، وما         

 ا ال يخفَـى، زاد    ـِة، كم ِسواها شاِملٌ للشِديد  
املَقِْدسى : تأَير لُّ      له ولقَدـدمثلَ هذا ت مواِضع

 . على أنه بِرىٌء من ِعلِْم الِقراءاِت
لَقَب جاِمِع بـِن    : مرِخيةٌ، كمحِسنةٍ ":      وقولُه

ِن الكلىب ىف كتاب    ـ، ونص اب  "ن شدادٍ ـماِلِك ب 
ب جاِمع بِن شداِد بِن رِبيعةَ هو لَقَ: ألقاِب الشعراِء

بِن عبِد اللَِّه بِن أِبى بكِر بِن ِكالٍب؛ وِإنما لُقِّب          ا
 :به ِلقَوِله

 ومدوا بالروايا ِمن لُحيٍظ       
 )6( فَرخوا املَحض باملاِء الِعذاِب                  

 ]ر د و[
 لُغةٌ ىف يـرِدى،     : ردا الفرس يردو ،كدعا         و
 . ضعيفةٌ

 ]ر د ى[
) 7(ال بلَغت ـالزيادةُ؛ يق : كعصى  الردى، ى     

                                                        

 . التاج )6(
 ". ما بلغت: "ىف مطبوع التاج )7(

 ردو رخو
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 يادتك ىف عِطيِتك، ويعِجبِنى   ِزك؛ أى   ِتيردى عطِ 
ه؛ قال الشاعرت؛ أى ِزيادِلكى قَودر: 

       مهنِل عالفَح ها بناتنمضت 
 )1(فَأَعطَوها وقد بلَغوا رداها                     

 حسنه وغَضارته : اِب، كِكتاب ـوِرداُء الشب      
 . وِنعمته

 . حسنها ونورها:      ومن الشمِس
 . أَلْبسه الرداَء:      ورداه ترِديةً

بالكَسِر؛ أى االرِتـداِء،    ،       وإنه حلَسن الرديةِ  
 . لِْجلسِة ِمن اجلُلوِس، نقلَه اجلوهرىكا

 . تقَلَّد بالسيِف:      وارتدى
رفَعت ِرجالً ومشت على ِرجـٍل؛      :      واجلاِريةُ

   قَلَـه األزهـرىن ،بلْعـحاح . تى : وىف الصدر
ى: الغالمرباُألخ ه وقَفَزلَيى ِرجدفَع إحر . 

أردى : زاد، كأردى؛ يقـالُ   :      وعلَى الشىءِ 
والثَّمانني ِسنيعلى اخلَم . 

     ِضىى، كردرفالنٌ ىف القليِب ي ِدىلُغة :      ور
 . ىف ردى، كرمى، عن أىب زيد

ِضِع ضاِمرةُ مو :      وامرأَةٌ هيفاُء املُردى، كمعظَّم   
 . الِوشاِح

 )2("ده ِمرداته ـب عن ـلُّ ض ـكُ" :وىف املثلِ      

                                                        
 . اللسان، والتاج) 1(
 . 2992 رقم 133، 2/132جممع األمثال  )2(

هى الصخرةُ الىت يهتِدى ا إىل جحِره؛   ؛  بالكَسرِة
 للش برضء    ـيىه شونِتيِد ليس دالَ ـوق. ىء الع

رضداةُ: الناِملر :كـاحلَجالذى ال ي ـرجالر لُ ـاد
 فَعراِبطُ يـالض  دره ييده  ـى ب ه ِبيركَانُواملْ ،اجلُح 

ه ـى ب  يحِفرونه فيضِربونه به فَيلَينونه ويرد     الْغليظُ
رحإذا ك    ج بـالض  ـةَ ـانَ ِفى قَلْعالقَلْع نلَيٍة فَي 

 . ويهِدمها
: املْراِمى، ويقالُ للرجِل الشـجاعِ    :      واملراِدى

اِدى إنه لَِمردى حروٍب؛ أى صبور عليها، وهم مر  
 . احلُروِب واخلُصوماِت

صلْبةٌ؛ شبِهت ذَا احلَجِر، كما     :      وناقةٌ ِمرداةٌ 
 . ىف الصحاح

 ]ر ذ و[
ن السير،  ـالناقَةُ املَهزولَةُ مِ  :  الرِذيةُ، كغِنية       و

هى املَتروكَةُ الىت حسرها السفَر ال      : وقالَ أبو زيد  
أنْ ت قِْدركاِبتبالر قلْح . 

، عن ابِن   ضأَثْقَلَه املَر :  بالضم ،     وأُرِذى الرجلُ 
 . ِسيده

 . نبذَه فهو مرذًى، نقله اجلوهرى:      وأَرذاه
 أَ ىف تفْسـِريه   ـ     وذكر املُصنف راذانَ، وأخطَ   

إنه موِضع بأَصبهانَ، وإمنا هو     : حيثُ قالَ  وقَصر؛

 رذو ردى
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اَألعلَـى  ] ب/326[ من سواِد بغداد     )1(ِنصعقا
 وذكـره   )3(وأغْفَلَ عن راذان املَِدينة   . )2(واألسفَل

حـرِف   آكَد من غَيِره، وقد ذُِكر شىٌء منه فـى     
 . النون

 ]ر س و[
  .ثَبت أصلُه ىف اَألرِض:  رسا اجلَبلُ يرسو     و

هموقَد      :رىف الْح تتِبثَب . 
 . حدثَ ِبه نفْسه:      واحلَِديثُ ىف نفِْسه

 . أَصلَح:      وبينهم
ى ثَِبريسوما أَر      :ما أَقَام . 

 . أَقَاموا:      وألْقَوا مراِسيهم

 . )4(ة مبصر:      واملَراِسى

على  وقَفَت: رسِت السفينةُ ":      وقولُ املصنفِ 
: ، كذا ىف النسخ، وهو حتريف صـوابه       ")5(البحِر

                                                        
" صـقعان "هكذا باألصل ومبطبوع التاج، ولعلـها       )1(

 . أى ناحية" صقْع"مثىن 
 . 5271 رقم 3/13معجم البلدان  )2(
 . املرجع السابق )3(
 . 1/109القاموس اجلغراىف ق  )4(

 ". وقفت على األجنر: "ىف القاموس احمليط) 5(

 . ، كما هو نص الصحاح)6(على اللَّنجِر

 ]ر ش و[

 مد رأْسه ِإىل أُمه ِلتزقَّه ،   :  رشا الفَرخ رشوا        و

 . نقلَه األزهرى، عن أىب العباِس

 . أَخرجه:      واسترشى ما ىف الضرِع
 . الوصلَةُ إىل احلَاجِة باملُصانعِة: شوةُر     وال

 ]ر ص ى[

ة مبصر من   : بالفتح وكسر الصاد  ،  الرِصى     ى  

 . األسيوطية

 ]ر ض و[

 .  عن ابِن األعراىب.املُطيع:  الرِضى، كغِنى     ى

 ،)7(     ولقب حممِد بِن احلَسِن املُوسِوى الشاِعر     

ضتريِف املُرمشهورانأخى الش ،ى، نقيب بغداد. 
، حدثَ عن   )1( ى بن أىب عِقيل   رِض:      وبال الم 

 . أىب جعفر الباِقر
 اللَّه   رِضى لَقَب أمِري املؤمنني على   :      واملُرتضى

 . عنه
                                                        

 :وزاد فيـه   وىف مطبـوع التـاج،   ،كذا ىف األصل   )6(

 ". واللنجر معرب لنكر، وهو املرساة"

 . 2/606التبصري ) 7(

 رضو وسر
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مجع مرضاة، أو جمع الرضا، على      :      واملَراِضى
 . غِري قياس

راه تضةً     ورِضي:اهضأَر  . 
رضوى، كسـكْرى؛ قـال     :      ومن أمسائهن 

 : اَألخطَلُ
 عفا واِسطٌ ِمن آِل رضوى فَنبتلُ      

               راملَج عمتجفم لُيمأج رب2(ِن فالص( 
 . تصِغري رضوى:      ورضيا كثُريا

 . ن من مرادبطْ: بالضم،      ورضا
   كُلَي اللَِّه بن سانَ       وعبدا  ) 3(ِب بِن كَيضموىل ر

 .193شيخ ألىب الطَّاِهِر بِن السرح، مات سنة 
      وعبد رضا بن جذميةَ ىف طيئ، من ولده زيد         

 . )4(اخلْيِل الطَّائى
 .  من بىن كنانةَ)5(     وعبد رضا بن جبيل

ِقرش ضا بن6(ة بِن متيم     ور(. 

                                                                               
 . املرجع السابق )1(
، واللسان  "جريناملَ"بدل  " احلرين: "وفيه14ديوانه   )2(

 ". تبتل"والتاج، وفيه 
 .2/606 التبصري )3(
 . املرجع السابق )4(
 ". جبيل"بدل " جبري: "املرجع السابق وفيه )5(

 ى،سالطُّرسو اخلَِصى ا نفِيسضأبو الر:وبالكسر     

 .نووآخر.)7(القَرقَاىن دث عن حممد بن مصعبح
 . تابعية:      ورضوى بنت كَعب

     وموالةٌ لرسوِل اللَِّه صلّى اللّه عليه وسـلّم،        
ذكرها املستغفرى . 

 ]ر ع و[
ظُها، ِصفَةٌ غاِلبةٌ عليـه؛     حاِف: راِعى املاِشيةِ      و  

 . يرعاها؛ أى يحوطُها
     والرعيان ،اةـوالرع،  بالكَسر،  الرعاء): ج     (

 . رعى، كمهاة ومهى: ومجع الرعاة) بضمهما(
ِحفْظُ النخِل؛ وقد جاَء ىف     : بالكسر،       والرعاُء
 . )8(قَوِل أُحيحةَ
ِعىروالْم      ِمىركَم ، :وسومنـه املَثَـلُ   . املَس :

 ".لَيس املَرِعى كالراعى"

 . طاِئر:      والراِعيةُ
 .  رواِعى:)ج (،     وإبلٌ راِعيةٌ

 .لُغةٌ ىف راِعيِة اخلَيِل: بالتشديِد،      ورعاَءةُ اخلَيِل

                                                                               

 . املرجع السابق )6(
 . املرجع السابق )7(
 :اللسان، وفيه البيت )8(

 وتصِبح حيثُ يِبيت الرعاء   وإن ضيعوها وإنْ أهلوا

 رعو رعو
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 . عن الصاغاىنِّ
 يعدى بعلَـى،  ى،  ـأبقَ: ذاـ     وأَرعى عليه ك  

 : وحقيقته أرعاه متطلِّعا علَيه، قالَ أبو دهبل
 إنْ كانَ هذا السحر ِمنِك فال      

 )1(  ترعى علَى وجدِدى ِسحرا                  

   رموىف حديِث ع   ": ع اللِّصرو  راِعه؛ )2("  وال ت
قالَـه  . ك وال تشِهد عليه    أَنْ يأخذَ متاع   هأى كُفَّ 

 يمسـكون   )3(ثعلب، وعن ابِن ِسِريين أَم كانوا     
أَثُّمهم تورلَ دخإذا د وال: ا، وقيلَ معناهعن اللِّص 

هِظرتنت . 
 . اِإلبقاُء على الشىِء:      واملُراعاةُ

 . املناظَرةُ:      و
ى ال يلْتِفـت    أ: حٍد     وهو ال يراِعى إىل قَوِل أَ     

 . إىل أَحٍد
 . رعى علَىأأَمر كَذا أَرفَق ىب و:      ويقال

نقلَه . أَبيه؛ أى يرعى غَنمه    ى     وفالنٌ يرعى عل  
اجلوهرى .  كِّيتالس قالُ: وقال ابنعليه  : ي تيعر

 . حرمته ِرعايةً

                                                        

، واللسـان،   "وجددى السحرا :" وفيه 109انه  ديو )1(
 . والتاج

 .                           5/174النهاية  )2(
 ". ما كانوا: "ىف مطبوع التاج )3(

نبت هلا ما ترعـاه،          وأَرعى اللَّه املاِشيةَ؛ أى أَ    
قال الشاعر: 

 ألا ظَبيةٌ تعطُو إلَى فَنٍن     
 )4(   تأكُلُ من طَيٍب واُهللا يرِعيها                 

ــةً      ــاه ترعي عــ: ور ــهـق ــاك : الَ ل رع
أ/327.[اللَّه [ 

ن ، ع )5(لُغةٌ ىف ترِعية  : بالضم،  ورجلٌ ترعايةٌ      
 . الفراِء

هِنية تدخلُ ىف الشجِر ال تراها الدهر :     والرعوة
 .نقلَه السيوطى.  تهز ذَنبها)6(إال مرهوة

كَثُر فيهـا   : راعِت اَألرض ":      وقولُ املُصنفِ 
 . أَرعِت اَألرض: ، صوابه"املَرعى

 . إياه: ، صوابه"استرعاه ِإياهم":      وقولُه
راِعيـةُ  : ، صوابه "طائر: راِعيةُ اجلَبلِ ":      وقولُه

 . اخلَيل، كما هو نص التكِْملَِة
 ]ر غ و[

 . املرةُ من الرغاِء: بالفَتح،  الرغْوةُ     و

                                                        

، وىف مطبوع التـاج     "كأا ظبية : "ان، وفيه ـاللس )4(
 . أيضا

 . بضم التاء وفتحها، ىف اللسان )5(
 ". عورةذم: "ىف مطبوع التاج )6(

 رغو رعو



 
 
 

 
 

- - 143 -127- 
 

 . االسم:      وبالضم
 . أصواتها:      ورواِغى اإلبِل

، ى وتنشف ـترِغت ِإِبلُهم   ـأصبح:      ويقالُ
حكاه يعقـوب   . بالتشديد؛ أى هلا نشافَةٌ ورغْوةٌ    

 . كما ىف الصحاح
ـ  : لـ     وأرغَوا ِللرحي  ى ـحملوا رواِحلَهم عل

 . الرغاِء؛ وهذا دأْب اِإلِبِل عند رفِْع اَألحماِل علَيها
     غاه؛ ومنـه حـديثُ أَىب        : وأروأَذَلَّـه هرقَه  
ا حىت يكون أَذَلَّ من     جلُ متِقي رلال يكون ا  : "رجاء

     غَاهه أَرى عليوٍد، كُلُّ من أَت؛ وذلـك ألنّ    )1(" قَع
ا خص ـالبعري ال يرغُو إال عن ذُلٍّ واسِتكانٍة، وإمن   

غاِء؛القَعودالر من اإلِبِل يكونُ كثري ألن الفَِتى  . 
 ):ج( ،بـارى  رغاوى، كح  :     ويقال للرغْوةِ 

 . دعن أَىب زي. كسكارى
 )2(أى مملُولَة الصـوتِ   :      وهى مِليلَةُ اِإلرغاءِ  

ه ـب كَثريةُ الكالَِم، حىت تضِجر الساِمعني، أو يراد
ادبِة إزغْوِة كَالِمها من الرها ِلكَثْرقَيد  ِشدبوالز. ِ 

 جهري كثري الكَالِم، أو   :شداد     ورجلٌ رغّاء، ك  

                                                        

 . 2/240اية النه )1(
 أى مملوكـة : اءـمليكة اإلرغ: "وع التاجـىف مطب  )2(

 . ، واملثبت من األصل، واللسان"الصوت

هديدِت شواِعر. الصوقولُ الش     : 
 من البيِض ترِغينا ِسقاطَ حديِثها      

 )3(  وتنكُدنا لَهو احلَِديِث املُمنِع                  
 . أى تطِْعمنا حديثًا قَليالً مبنِزلَِة الرغْوِة

واحلَماِم،  اِئر مستولَد بني الورشانِ   طَ:     والراِغى
وهو شكْلٌ عِجيب، قالَه القَزويىن إال أنه ضـبطه         

 لَِة، قالَه السيوطىمن املُهي4(بالع(بياِن ، والذى ىف الت
وذكَر اجلاحظُ أنه كثري النسِل  : ِبغين معجمة، قال  

 مِة م  وله ىف اهلَذيلِ   ِر،ـطويلُ العقَرا ليس ـ والقَر 
 . َألبويِه

 ]ر ف و[
 :نقَله اجلوهرى، وأنشد.االتفاق: املُرافاةُ     و 
 وملَّا أنْ رأَيت أبا رويم      

 )5(   يراِفيِنى ويكْره أَنْ يالما                    
د: قلتيلُ أِبى زهو قَو . 

 . حاباةُ، لُغة ىف الْهمزاملُداراةُ واملُ:      وأيضا
 . تزوج:      ورفا يرفو

 . اهلَمز لُغةٌ ىف، تواطَئوا:      وترافَوا على اَألمِر

                                                        

 .األساس، واللسان، والتاج )3(
 ". ىف الذيل: "زاد ىف مطبوع التاج )4(
 . ، والتاج2/420اللسان، واملقاييس  )5(

 رفو
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التبن، وقد سبق للمصنف ىف     :       والرفَةُ، كثُبة 
قَد يجوز أن تكونَ المهـا      : اهلاء، قال ابن ِسيده   

 . واواً بدليِل الضمِة
 " م:حيى بن رفَى مصغريـن   ": وقولُ املُصنفِ     

، بالنون،  )1(الصواب حنى وكذا ىف النسخ بالياء،   
وهو ابن رىفّ بِن جشعم بِن ناقل بِن أسـد بـِن            

ه األمريجاحل األكرب ىف نسِب حضرموت، ذكر. 
 ]ر ف ى[

ب لُغة بىن كَلْ  : رفَى الثَّوب يرِفيه، كرمى        ى  
 . ىف رفا يرفُو، كذا ىف املصباح

لُغة ىف  جنحت إليه،  لَجأْت، أو :      وأَرفَيت إليه 
 . اهلَمز، عن الفراء

شميل،  عن ابنِ . أدنيتها إىل اَألرضِ  :     والسفينةَ
 . لُغةٌ ىف اهلَمز

 ]ر ق و[
اِنه، كذا ىف   ارتفَع ىف طَير  : رقَا الطَّاِئر يرقُو       و  
 . املصباح

 تجتِمع ن التراب ـالقُمزةُ م  :بالفتح،       والرقْوةُ
 .  الرقَا:)ج. (على شِفري الواِدى

 ]ر ق ى[

                                                        

 . 2/610التبصري  )1(

 :صعده، قالَ اَألعشى: رقَّاه ترِقيةًى      
 لَِئن كُنت ىف جب ثَماِنني قامةً       

               قِّيتلَِّم    ورماِء ِبسالس باب2( أَس( 

تزيد فيه، وتقَول ما    : ورقَّى على الباِطِل ترِقيةً        
كُني لَم . 

رِقى فيه درجةً درجةً، كما     :      وترقَّى ىف الِعلْمِ  
 ه الترقِّى للتنقُِّل من حاٍل إىلـومن اح،ـىف الصح 

رقَّى به احلالُ حتى   بلَـغَ        ما زالَ يت  : حاٍل، يقال 
 . غَايته

أى اصعد وامـِش    : ارق على ظَلِْعك  :      ويقالُ
ِبقَدِر ما تِطيق، وال تحِملْ على نفِْسـك مـاال          

 . تِطيق، كما ىف الصحاح
 . يرِقيه] ب/327[     والرقْيا، فُعلَى من رقَاه 

      ،ِضىكر طْحالس ِقىى بنفِْسه، وبفىوريتعد . 
 . موِضع الرِقى:  والْمرتقَى،واملَرقَى     
: بالضم وكسِر القاف وتشديد الياء    ،  والرِقية     

كَرِضى ،ِقىاالسم من ر . 
: طَلَب ِمنه أنْ يرِقيه؛ ومنه احلديثُ     : واسترقَاه     

                                                        

ب الشـرط   وجوا. ، واللسان، والتاج  182ديوانه )2(
 :الوارد ىف هذا البيت قول األعشى ىف البيت الذى يليه

 ليستدِرجنك القولُ حىت تهره                
 وتعلَم أَنى عنك لست مبلْجِم                       

 رىف رقى
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"ظْرا الن َّقُوا لَها فإنرت1("ةَاس(. 
 ن أبِنيةِ ـى اِجلباِل، م  ـعاد عل صال: وكشداد     

 . املُبالَغِة
 ىمكس ،قَىمن     :      ور ،زيدِبيل بِن يحرش دج

، روى عنه عثمانُ    )2(مواليه عمر بن حبيٍب املؤذِّن    
 . بن صاٍحل املصرى، ذكره ابن يونسا

 :وقولُ الراِجِز     
 * لِّ الباِقىـد عِلمت واَألجلَقَ *
 )3(*أنْ لَن يرد القَدر الرواِقـى *

 ة   : قال اجلوهرىرأٍَة راِقيام عمه جـالً    ،كَأَنجأو ر 
 . باهلاِء ِللْمبالَغِة راِقيةً

رقَيةُ بنت كَعٍب اَألسلَِمية، ِقيل هلا      :      وكسميةَ
 .صحبة

وابنةُ ع     مررِو بِن سعيٍد، عن ابن عم . 
     وابنةُ على بِن أىب طالٍب هى صاِحبةُ املَشهِد        

، وهى أخت عمر بِن      مبصر، أُمها من بىن ِكالبٍ    
لىع . 

     ورقَيةُ بنت عبِد شمِس بِن عبِد مناٍف، وهى        
 . أم أُميةَ بِن أىب الصلِْت الشاِعِر

                                                        

 . 2/255النهاية  )1(
 . 2/610التبصري  )2(
 ". أن ال ترد: "للسان، وىف مطبوع التاجا )3(

قيِس  بِن بليلة بِن فهِم بِن عمِرو بِنركْبة وابنة     
أُميةَ  بِن عيالنَ، هى أم أَروى بنِت أىب الِعيص بنِ        ا
 . بِن عبِد شمٍسا

حاىبالص اِرىٍس الدأَو بن ةَ متيمقَيوأبو ر      . 
تح      وأبو رقَيةَ عمرو بن قَيٍس اللَّخِمى، شِهد فَ       

 . ِمصر، ذكره ابن يونس
اِبِعىت ِرىةَ، ِمصقَيأَِبى ر بن وِهشام      . 

        ِن ـر ب ـكاِتب عم  ةَ،ـن أَىب رقَي  ـ     وليثُ ب 
 . العزيز، روى عنه مجاهد عبِد

     وأمحد بن حممِد بِن املعلـى بـِن أىب رقَيـةَ           
ِمىيكىن أبا الذ   اللَّخ ،     قْبوالً، ذكره ابنكر، كان م

 . يونس
 ]ر ك و[

 . سواه، كأركاه: ركَا احلوض ركْوا     و 
 . أى أَقَمت، نقلَه اجلوهرى: وركَوت يوِمى     

جاوب روكَه، وهو الصـدى ِمـن       :      وركَاه
 . اجلَبِل واحلَمام

 :يت، قالَ الشاعرِملْت واعتز:      وأَركَيت إليه
      كَورن تيما احلَيِإىل أَيكُما فَِإن 

 )4(ِثفالُ الرحى ِمن تحِتها ال يِرميها

                                                        
 . لتاجااللسان، و )4(

 رقى ركو
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 . أى تنسبوا وتعزوا: تركَوا
 . أَثْقَلْته به: وأَركَيت عليه اِحلملَ     
 . وركَوت عليه اَألمر، وركَّيته     
 . تأَخرت:  وأركَيت ىف اَألمِر    

ـ "الركَّاء، كشداد ":      وقولُ املُصنفِ  هـ صواب 
وىف بعض  . بالتخفيف، كسحاب، كما ىف احملكم    

    سِخ اجلمهرِة املوثوِقا، كَِكتاِب، وبالوجهني   ـن
ولُ لَِبيد، ـضِبط ىف نسخ الصحاح، وما رِوى ق      

ِسيد ه ابندشهأن : 
 فَدعدعا سرةَ الركاِء كَما      

 )1(دعدع ساِقى اَألعاِجِم الغربا                  

 ]ر م ى[
الزيادةُ ىف العمِر، عن ابِن     : الرمى، بالفتح ى       

األعراىب . 
     ولُغةٌ ىف الرِمى، كغـىن  للسـحاب، عـن          

 . الصاغاىنِّ
مِمى     وررِصيب: ى يم ا غريظَن ظَن . 

: سافَر، عن ابِن اَألعراِبى، قالَ األزهـرى     :      و
  قولُ آلخرا يراِبيأَع تِمعِمى؟ فقالَ: سرت نأي: أُريد

 بلَد كذا، أراد إىل أى ِجهٍة تنِوى؟
حـ     والساب: ضٍض، قال    ـانعه إىل ببعض م 

                                                        

 . ، واللسان، والتاج32ديوانه  )1(

 :تنخلُ اهلُذَِلىاملُ
       ِمى لَهرقَِة ييأَ ىف العشأَن 

 )2(   جوف رباٍب وِرٍه مثْقَِل                    

 . أخرجهم منها:      وبالْقَوِم من بلٍَد إىل بلَِد
 . قَذَفَه:      ورماه ِبقَِبيٍح

   ِنىِته، كعىف ِجناز ِمى؛  :      وره  ماتتازَألنّ ِجن
احلَملُ والوضع  : واملُراد بالرمىِ . تِصري مرِميا ِفيها  

. والِفعلُ فاِعلُه الذى أُسِند إليه هو الظَّرف ِبعينـه        
 :وقولُ الشاعِر

 وعلَّمنا الصبر آباؤنا      
 )3( وخطَّ لنا الرمى ىف الواِفرة                    

 ِزيادةَ العمــِر،  : أراد بالرمى : ل ابن األعراىب  قا
ـ   : أراد بالرمى : وقَال ثَعلَب   إىل  داخلروج من بلَ

 . بلَد
ن الرمِى،  ـاملَرةُ الواِحدةُ م  : ح  بالفت،       والرميةُ

 . رميات، كسجدة وسجدات): ج(
 . لَى رِعيِتهما يرِميِه العاِملُ ع:      وكغِنية

ـ          .ى     وما يرمى من احلَيواِن ذَكرا كانَ أو أُنثَ
 .رِميات، ورمايا، كعِطية، وعِطيات وعطَايا: )ج(

يـةٌ، واَألولُ   عنز رِمى ورمِ  : اىنُّـ     وقالَ اللِّحي 

                                                        
 ".واره" ، واللسان، والتاج، وفيه2/6ديوان اهلذليني )2(
 . اللسان، والتاج )3(

 رمى رمى
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: ِبئْس الرِميةُ األرنب  : وقالوا: قال سيبويه . أَعلَى
ى ِبئْس الشىُء مما يرمى هو، وإمنا جاَءت باهلاِء؛         أ

َألنها صارت ىف ِعداِد اَألسماِء، وليس هو علـى         
 . رميت فَِهى مرِمية، مث عدل به إىل فَِعيل

  رجِمى] أ/328[     وخترِمـى    : يري جرإذا خ
صالقَن . 

رِمـى ىف األغْـراِض     إذا جعـلَ ي   :       ويترمى
اجلوهرى ِر، نقلَهجوِل الشوأُص . 

 بابالش راماهقول     :      وت كَِّرىر السوبه فَس ،مت
 :أىب ذُؤيٍب

راماها تفَلَم       هوغَي بابالش  
 )1(وىف النفِْس منه ِفتنةٌ وفُجورها                  

إليهـا   وِضع اهلَدِف الذى ترمـى    م:      واملَرمى
: )2("ىليس وراَء اللَِّه مرم   : "السهام؛ وىف احلديث  

 . نحوه الرجاُء ويوجه الُمأى مقِْصد ترمى إليه اآل
   ىفرب  ـن الع ـن م ـْبط:       والرماةُ، كسعاة 

 .       اليمِن
 .)3(رة مبص: بالفتح، والرمايات     

                                                        
 . ، واللسان، والتاج1/155 ديوان اهلذليني )1(

 . 2/269 النهاية )2(
 . 1/62 القاموس اجلغراىف ق )3(

ن العباِس السـمرقنِدى        ـ     وأبو سعيٍد حممد ب   
ِمىب      )4(الر جرخِس، تِى بالقَومِسب إىل الره ـ، ن

        ،ِريسـىٍد اِإلدعِى، روى عنه أُبو سممجاعةٌ ىف الر
 . 374مات سنة 
بالفَتح وبالضم، لُغتان ىف الكَسر،     ،  اءـ     وأرمي
و اسم نِبى من اَألنِبياء، وأَشـبع  ـوه،  فهو مثَلّثٌ 

: ن دريد ـال اب ـبعضهم الضمةَ فصارت واوا، ق    
برعه مبساأَح . 

لُغةٌ ىف الفَتِح ِبمعنى الربا،     :      والرماُء، كِكتاب 
كذا هو مضبوطٌ ىف نسِخ احملكـم، وعـزاه إىل          

ياىنِّاللِّح . 
 ]ر ن و[

 . اجلَمالُ، عن أَىب زيد:  الرناُء، كسحاب و    
صيره إليها حىت سـكَن     :      وأرناه إىل الطَّاعةِ  

 . ودام علَيها
   وداِنى، كعاَألم ونوِإنه ر      :   اِنىأَم أى صاِحب 

 . يتوقَّعها
اِء، نقله  يدمي النظَر إىل النس   :       ورناُء، كشداد 

اجلوهرى . 
                                                        

اء، ذكر أبـو    الرمى، بر : "2/660جاء ىف التبصري     )4(

العالء الفرضى عدةَ مواضع يقال هلا رم، لكن مل يـذكر             

 ". ممن ينسب إليها أحداً 

 رمى رنو
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 . تغافَلْت، كما ىف األساِس:      وترانوت عنه
كناية عن اللِئيم، أنشـد     : بالضم،       وابن ترنا 

 :اجلوهرى لصخر
      فإنَّ ابن ترنا إذا زرتكُم

 )1(     يداِفع عنى قَوالً عِنيفَا                    

واٍد حجازى يِسيلُ ىف نجٍد،     : بالضم ،     ويرنا
 . )2(وآخر شاِمى، عن نصر

، كما ىف املصباح،    )3(معِجبةٌ  :      وكأْس رنوناةٌ 
 . وزنها فَعلْعلَة

 ]ر و ى[
 . تزود للماِء:  تروى     ى

ن ـال اب ـق. الرجلُ املُستِقى َألهِلهِ  :      والراِويةُ
مِ  : األعراىبِة القَوقال لسادي:     ـعمايا، وهى جور 

       ِن احلَىياِت علَ الدمحالذى ت ديالس هبة، شراِوي 
 :بالبعري الراِويِة؛ ومنه قولُ الراِعى

                                                        

 :  والرواية فيه2/73ديوان اهلذليني  )1(
  عنيفافإن ابن ترنى إذا جئتكم      أراه يدافع قوالً

 . وكذلك ىف اللسان والتاج  
، 12861 رقم 5/497) اـيرن(معجم البلدان  )2(
 أما الوادى …يرنا، بالفتح ويروى بالضم : "فيهاو

معجم البلدان : انظر". تاراء"ه ـالشامى فقد نص على أن
 . 2408 رقم 2/6السابق، و

 ". دائمة ساكنة : وقيل: "زاد ىف املصباح) 3(

 ِإذا نِدبت روايا الثِّقِْل يوما      
 )4(من يليناكَفَينا املُضِلعاِت ِل                    

:      وقال متيمى، وذَكَر قوما أغـاروا علـيهم       
لَِقيناهم فَقَتلْنا الروايا، وأَبحنا الزوايا؛ أى قَتلْنـا        

ا البيوتنحاداِت، وأبالس . 
يى عليه روى: ا     وروِل، كأَرباحلَب دش . 

 .  مثل رواهروى الرواَء على البِعري،أَ     و
 . شد عكْمه بالرواِء: روىأَ     و
 :اسم امرأٍَة، قال الشاعر: وأروى كسكْرى     

*    تنايدنيقْضيونُ تى والدو5(* أَر( 
 .      وكذلك األرِوية تسمى به املَرأةُ

 ىور طَبور       ،ىف غريِ    : حـبالفَت طَبإذا أَر 
 . نخِله، كمرٍو، كمعٍط

ِوىوالر      ،ِنىاِقى: كغالس . 
عيفوالض      . 

 .      والسِوى الصحيح البدن والعقِْل
 . التفَكُّر:      وكغِنية

ـ    : يقال؛       واحلَاجة ِوير لَكنقلَـه ،  ةٌـلَنا ِقب 
ِهرىاجلَو . 

 . لديِن     والبِقيةُ من ا
                                                        

 . ، واللسان، والتاج273ديوانه   )4(
 ". والديون تقضى": اللسان، والتاج، وفيه )5(

 روى روى
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 .)2(من أعماِل زِبيد) 1(ة باليمن :      و
 أين   من: أى؛من أين ريتكم؟ بالفتح:      ويقالُ

 .  نقله اجلوهرى؟ترتوون املاَء
 . رواة): ج. (يكونُ للماِء وللشعِر: والراِوى     

 . مضموما مشدداا،  روين:     ويقال
 نقله منظَر،: رابـكغ،  رواٌء هـل لٌجـ     ور
اجلوهرى . 

 هـانَ صناعت ـإذا ك :  كشداد ،     ورجلٌ رواء 
اء رواُء القَوِم، نقلَه    ـج:  االسِتقاُء بالراويِة، يقالُ  

األزهرى . 
مث سِقيت  ) 3(غُِرست ىف قَفري  :      وارتوِت النخلَةُ 

 . من أصِلها
 . غَلُظَت قُواه، أو كَثُرت: بلُ     واحلَ

ـ . طَراه :     وروى رأسه بالدهن ترِويةً     ذاـوك
ِم، نقله األزهرىسبالد الثريد . 

                                                        
:  وفيه 5829 رقم   3/119) روية(البلدان  معجم   )1(
ـ        : روية"   نـبضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الياء املثناة م

مـن قُـرى    : وبنو الروية " وىف آخر املادة    " ……حتت  
 ". اليمن 

 ". وقد دخلتها: "زاد ىف التاج )2(
، وما ىف مطبوع التاج موافق ملا ىف        "قفر"ىف اللسان    )3(

 . األصل

     وىف احلديِث تسميةُ السحاِب روايا الـِبالِد،       
شر الروايا روايا   : "وىف حديٍث آخر  . على التشِبيه 

 . ع رِوية أو راوية، هو مج)4("الكَِذب
 سـيف البـراء بـِن      :      والرواُء، كِكتـاب  

 . )5(معرور
 صخرةٌ عِظيمةٌ بني حـاذةَ    :      وريان، كشداد 

ـ  ـِة أمي ـومعدِن بىن سلَيم على سبع     .           هـال من
 ]. ب/ 328[

وآخـر،  .      وجبلٌ ىف طريِق البصرِة إىل مكَّـةَ     
 . )6(ىلغِن

بطْن من اهلَوارة بالصِعيد اَألعلَى،     :      وبنو ريان 
 . وهم الرياينة

بطْن من بىن سـامةَ بـِن       : وريانُ بن كابرٍ        
ى7(لُؤ( . 

 .)8(     وريانُ بن عبِد اللَِّه، سِمع منه الصوِرى
مأكْر انُ بنحبيب)9(     وري ذكره ابن ، . 

 .)1( شيخ ِليزيد بِن أُىب:طاُء بن ريانَ     وع
                                                        

 . 2/279النهاية  )4(
 ". رضى اهللا عنه: "زاد ىف مطبوع التاج )5(

 . 5853 رقم 3/125) ريان(معجم البلدان  )6(
 . 2/615التبصري  )7(
 . 2/614املرجع السابق  )8(
 .املرجع السابق  )9(

 روى روى
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 . إذا سِمن متناه:      وفرس ريانُ الظَّهِر
 .بطْن، عن ابِن سيده:      وبنو روية، كسمية

، "جبلٌ بدياِر بىن عاِمرٍ   : ريان":     وقولُ املُصنفِ 
، )2(هكذا ذكره اجلوهرى، واستشهد به قول لبيد      

 . واٍد هلم، ال جبل: والصحيح أنه ىف قَوِل لَبيد

اللَِّه بن احلُسيِن املَعروف بابِن     ) 3(ِهبةُ":     وقوله
، ن البلّ ـاب:  والصواب خ،ـكذا ىف النس   ،"التلِّ

 . كما هو نص احلاِفِظ، باملوحدِة
 ] ىىر [

 . بعِملْتها، عن ثعل:  رييت الرايةَى     
 :كثريةُ املاِء؛ أنشد اجلوهرى:      وعين ريةٌ

 فَأوردها عينا من السيِف ريةً      

                                                                               
 ".حبيب شيخ ليزيد بن أىب:"السابق، وفيهاملرجع  )1(
 رقـم   3/125هكذا باألصل، وىف معجم البلدان         )2(

وريان اسم جبل ىف بالد بىن عامر وإياه عـىن          :"5853
  :لبيد بقوله

 فمداِفع الريان عرى رسمها                     
 خلَقًا كما ضِمن الوِحى سالمها                        

 بأـا واٍد    297وشرحت كلمة الريان ىف ديوان لبيـد        
 ".هو جبل أيضاوقيل …أعلى سيلة يأتى من ناحية سويقة

 . فقط، واملثبت من القاموس احمليط" هبة: "ىف األصل) 3(

 )4(ِسيِل املُكَمِمفَ   ِبه برأٌ ِمثْلُ ال                 

هـى  : ، وقال أَبو حيان   )5(د باَألندلُس :      وريةُ
 . ةقَماِل

 ]ر هـ و[
 . الواِسع:  الرهو     و

 .      وِشدةُ السيِر
 .      ومستنقَع املاِء

 و أَسـرعه  ـه، وه ـ     وِخمار الرأِْس الذى يليِ   
ساوخ . 

اِكنالس واملَطَر      . 
وهةٌ رةٌ:      وغاراِبعتتم . 
وهر ةُ الفَِم:      وِبئْرواِسع . 

وهٌء رىوش      :قمفَرت . 
   ها روهلَ ذلك ساـ     وفَعـرِ   : ويا ِبغاِكنأى س 

 . تشدٍد
 .بعضا أى يتبع بعضها:      وجاَءِت اِإلِبلُ رهوا     

      وهأَةٌ ررى،     : واموهمن الفُجوِر، كر ِنعتمال ت
 . ىت لَيست ِبمحمودٍة ِعند اِجلماِعالَّ أو

     ولَقَب خلَيدةَ ِبنِت الزبِرقاِن بِن بدٍر الفَزاِرى؛       
                                                        

 ىف اللسان،   ب البيت لألعشى  ِس ون ،اللسان، والتاج ) 4(
 .181وهو ىف ديوانه 

 . 5886 رقم 3/131) رية(معجم البلدان  )5(

 رىي  رهو
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 :لَقَّبها به املُخبلُّ السعِدى ىف قَوِله يذُمها
 فَأَنكَحتم رهوا كَأَنَّ ِعجانها      

             ناِجلُه لْخالس عسِإهاٍب أَو قش1(  م( 
      كَى أَنحـه ومل       يفَترـفٍَر فَعلَيها ىف سل عزه ن

 من أَنِت؟ : اـالَ هل ـيعِرفْها، فأَحسنت ِقراةُ، فق   
ـِمى؟ قـالَ      : فقالَتإىل اس ريدأنْ  : ما ت أُِريـد 

اسـمى  : أَمدحِك، فما رأَيت أكْرم ِمنك، قالت     
،وهقال ر :ريفَةً سأَةً شرام تأَيذَا تاللَّه ما ر تيم

: أنت سميتِنى بـه، قـالَ     : قالت،  االسم غَيركِ 
 ؟ قالَتفـلَ   : وكَيعِرقاِن، فَجبالز تةُ ِبندلَيأنا خ

         ذَرتا، واعدا أباهها والَ أَبوجهفِْسه أن ال يعلى ن
 . لَها

     ومر بأَعراِبى فاِلج؛ أى جمـلٌ ضـخم ذو         
ِن، فقالِسنامِن: ييامِسن نيب وهحانَ اللَِّه، ربس . 

جاَء ىف  )2()اواترِك البحر رهو  (: وقولُه تعاىل      
 . أى يبسا: التفِْسري

 :وقول الشاعر     
 فَِإنْ أَهِلك عمير فَرب زحٍف       

                                                        

ــان  )1( ــه )رأس(، )ن ج ل(اللس ــاج، وفي  :، والت
 ". أَنكحتها"
 . 24ية سورة الدخان، اآل )2(

                     وهر هقْعه نبشبابا   ي3(ا ض( 
     وهيكونُ:قد يكونُ الر وقَد،ريعالس:اِكنالس. 
 . ِضد، االرِتفَاع، واالنِحدار: والرهوةُ     
ه ـروٍف، نقل ـاٍن مع ـعقَبةٌ مبك : وبال المٍ      

 .)4(جبلٌ باِحلجاز: اجلوهرى، وقال نصر
 ة مبصر من    :والرهاِوى، بالفتح وكسر الواو        

 . )5(اجليزيِة
 .      ونوع من األغاىن

أى داِئم، نقله اجلـوهرى     : طَعام راهٍ :      ويقالُ
 . عن أىب عمٍرو

    كرحتساٍج، وراٍه،  :      ويقالُ ِلكُلِّ ساِكٍن ال ي
 . ، عن ابِن األعراىب)6(ٍءورا

 . إذا كانَ سهالً:      وِخمس راٍه
 . )7(جواِنبه: اُء أَجأ     وأره

  .مستواه:      ورها كُلِّ شىٍء
 . شِبيه بالغبرِة والدخاِن:  كسحاب،والرهاُء     

                                                        
 . اللسان، والتاج )3(
رقـم  123،  3/122 )رهـوة ( معجم البلـدان   )4(

5841. 
 . 3/54 جـ 2القاموس اجلغراىف ق  )5(
 ".رائى: "، وىف املخطوطة"وراٍء: "ىف اللسان) 6(
 ". جوانبها: "ىف مطبوع التاج )7(

 رهو رهو
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 . أمكَنك:      وأَرهى لَك الشىُء
ه لَكتيهوأَر      :لَك هتكَنأم . 
 . ما تركْته ساِكنا:      وما أَرهيته

   ِه ذَاكوأَر   :كُنسي ه حىتعأى د . 
 .أى أَحِسن: أَرِهه: ويقال للراِمى إذا أساَء     

تيهوأر      :تنسأَح . 
 . أدام ألضياِفِه الطعام سخاًء:      وأَرهى

 ن األرِض، ـاملُطْمِئن م  :انبكسح،       والرهوانُ
 موبه سى ذَوـِر ىف         -نُ   الِبرالظَّه نإذا كانَ لَـي 
 . وانَ، وهى عرِبيةٌ صحيحةٌ ره-السيِر 

 . مشت مشيا خِفيفًا:      ورهت ترهو رهوا
 .عن ابن دريد )1(ع:ى كسكْر،     ورهوى

ـ  :  كسماءٍ ،رهاء":     وقولُ املُصنفِ  ن ـحى م
ـ : الشاطىب] أ/329[ قال الرضى    ."مذِْحٍج قي ده

مجاعةٌ بالضم، ومل أره بالفتح إال لعبِد الغِنى بـِن          
ضبطَه اجلوهرى بالضم وكذا ابـن      :  قلت .سعيٍد

الكلىب وابن دريٍد، وقد تفرد عبد الغـىن فيمـا          
 . ضبطه

 ]ر هـ ى[
املصنف  ذكره،  د باجلزيرةِ : ى كهد ،ىره     ى  

                                                        

، 5842 رقم   3/123) وىـره(معجم البلدان    )1(
 . 2/680ومعجم ما استعجم 

وحقُّه أن يكتب   : ال الصاغاىنُّ ـقبلَه، وق ىف الذى   
 . بالياء لضم أوِله
ô ô ô 

 فصل الزاى مع الواو والياء
 ]ز ب ى [ 

 .رةٌ يستِتر فيها الصاِئدحفْ:بالضم، الزبيةُ     ى 
زبتخى فيها ويوتشةٌ يِفريوح      . 

 . ى ى، كهدزب): ج     (
حفَرها، وال تفْعلُ ذلك إال ِفى      : النمل     وزبى  
 . موِضٍع عاٍل

؛ يضرب  )2("ىبقد بلَغَ السيلُ الز   : "     وىف املثل 
 .ِلَألمِر يتفَاقَم ويجاِوز احلَد حىت ال يتالفَى

 طَرحه ىف الزبيِة، عن ابنِ    : وزبى اللَّحم تزِبيةً       
 . سيده

 رلَه:     وله الش هدأع . 
 .      وتزبى ىف الزبية كتزباها

بذا     وما زإىل ه مم إليه: ؟اهعاه؟ما د . 
 . حملْته، كازدبته: بالكسر،      وِزبته

ِكىركت ،ِبىواُألز      :بج3(الع( . 
ىالغ رخ؛ قال صتووالص     : 

                                                        
،  343كتاب األمثال ألىب عبيد القاسم بن سالم         )2(

 رقـم   1/91، وجممع األمثال للميـداىن      1135املثل  
436. 

 ". من السري والنشاط: "زاد ىف اللسان )3(

 رهى زىب



 
 
 

 
 

- - 153 -127- 
 

      تِدمها إذا رِبيكَأَنَّ أُز 
 )1( هزم بغاٍة ىف ِإثِْر ما فَقَدوا                     

 ،"نهى عن مزاِبى القُبــورِ    : "      وىف احلديث 
 من الزبيِة، وهى احلُفْرةُ، كأنـه       ،زباٍةِمهى مجع   

 .)2(يلْحدكَِره أنْ يشق القَبر ضرحيا كالزبيِة وال 
، عن  )3(أار بني املوصل وِتكريت   :      والزواىب

اللذاِن ذكرمها املُصنف، قال ) 4(نصر، ومها الزابيان
هاِر: األزهرىلَها من اَألنوملا ح عمج . 

، بكسر الزاِى والبـاِء     ِزِبيبا":      وقولُ املصنفِ 
، كذا "أىب طالٍب بِن )5(جد حممِد بِن على : األولَى

 وموضع ذكِره   ،ابن طالبٍ : والصواب. ىف النسخ 
اك على الصواِب   ـد ذكره هن  ـحرف الباء، وق  

 . فإعادته ثانيا غري الئق
 ]ز ج و[

 . روجته فَراج:  أَزجيت الدرهم فَزجا     و
                                                        

 :، ورواية الشطر األول فيه2/60ديوان اهلذليني  )1(
 

 * تِدمها إذا رانكأن إرن* 
 . واللسان، والتاج

 . 2/102 والفائق ،2/295النهاية  )2(
 . 6092 رقم 3/174) زواىب(معجم البلدان  )3(
 . 5856 رقم 3/140السابق املرجع  )4(
ه جد والد حممد بن     ـأن": الذى ىف القاموس احمليط    )5(

بن أىب طالب على  ." 

 ى بالشججاءً ـ     وأَزِء ِإزافَع بقَليِله : ىنقلَه،  د 
األزهرى . 

نقَلَـه   القَليـلُ،  الشىُء :كمكْرم      واملُزجى،
اجلوهرى . 

ن ـيسةٌ يدفَعها كُلُّ م   خِس:       وِبضاعةٌ مزجاةٌ 
        ا األيام فَعده، كما ىف اَألساِس، وتلَيع تِرضع

د ـا، كما ىف املصباِح، أو مسوقَةٌ شيئًا بع       ـِلِقلَِّته
 والـدرِر    ى ِقلٍَّة وضعٍف، كما ىف الغررِ     شىٍء علَ 

ِتلك الِبضاعةُ كانت حبةَ    : للشريِف املُرتضى، قيل  
متاع اَألعراِب الصوف   : اخلَضراِء والصنوبِر، وقيلِ  

 .  دراِهم ناِقصةٌ:والسمن،وقيل
جاهدواز      :؛ قالَ الشاعراقَهس: 
  * داجيتهوصاِحٍب ذى ِغمرٍة* 
 )6(*  زجيته بالقَوِل وازدجيته* 

 . سهلَها:      وزجى حاجِتى تزِجيةً
 ا من فَـزارةَ     :      قالَ األزهرىراِبيأع تِمعوس

لْتم دنياكُم ِبقُبالٍن،  قَِب)7(أنتم معشر احلاِضرِة:يقُولُ
ى نتبلَّغُ فيها بقَِليِل القُوِت     أ: ونحن نزجيها زجاةً  

 . فَنجتِزئ به
كـثري اِإلزجـاِء    : كِمحراب      ورجلٌ ِمزجاٌء، 

                                                        

 . اللسان، والتاج )6(
 . ، واملثبت من مطبوع التاج"احلاضر: "ىف األصل) 7(

 زجو زحو
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للمِطى . 
 . جمزِل:      ورجلٌ مزج، كمحدث
الذى لـيس بتـام     :      وكمعظَّم من كُلِّ شىءٍ   

الَ أُهبانُ الشرِف وال غَيرِه من اخلالِل املَحمودِة؛ ق    
 :يرِثى رجالً

    فَذاك الفَتى كُلُّ الفَتى كانَ بينه
 تباِعدم ففْنى نجاملُز ني1(                  وب( 

بانَ، أو أَنَّ املُرادُأله عم ى هنا كان ابنجبه  أو املُز
 . هنا املَسبوق إىل الكَرِم على كُرٍه منه

      الغٍ وهو يى ِببجزـ   :ت  وأنشـد  ه،ـيكْتِفى ب
اجلوهرى: 

 )2(*تزج من دنياك بالبالِغ * 
 قالُ:      وقالَ األزهرىنـا     : يوجقد ز رهذا اَألم

 . عليه نزجو
 ]ز ح و[

 املَزاِحى، أمهلَه صاحب القاموِس، وقـال            و
 نـ م ، مث )3( هى ة من ِمخالف حراز    :  الصاغاىنُّ

                                                        
 . اللسان، والتاج )1(
 . األساس، واللسان، والتاج )2(
، "املزاحى"ياقوت والبكرى ىف موضعها     عند  مل ترد   )3(

 رقـم   3/174) ى  خالزوا( ولكن ورد مبعجم البلدان     
قرية مـن أعمـال     : باخلاء املعجمة ،  الزواخى: "6093

 ".خمالف حراز مث من أعمال النجم ىف أوائل اليمن

وكأنه مجع ِمزحاة،     :  قلت .أعمال املَهجم باليمن  
 . كِمسحاة

 ]ز خ ى [
 . عن ابِن سيده، )4(ع:  الزواخى     ى

 . ع، وهو بالراء:  مصغرا،)5(     وزخيات
 ]ز د ى[

 . احلَسن السيِر من اإلِبِل: الزاِدى     ى 
ِملزداِة ِللْحفـريِة   لُغةٌ ىف ا  :      واِملزداُء، كِمحراب 

 . الىت يرمى فيها اجلَوز، عن القاىل
 :أمحد بن حممِد بِن مـزدى     : "     وقولُ املصنفِ 

ىف   هكذا هـو   ،"مسدى: محدثُ احلَرِم، ويقال  
و غَلَطٌ؛ والذى   ـوه. ى وزن مكْرم  ـالنسِخ، عل 

، ومل  )6( ضبطَه احلافظُ مسِدى، كمحِسن، ال غَير     

                                                        

 . معجم البلدان السابق )4(
، ولكن  "رخيات"وال  "زخيات"د مبعجم البلدان     ير مل)5(

بالراء واحلاء  : 5429 رقم   3/42)  رحيات(الوارد به   
 :موضع ىف قول امرئ القيس: املهملتني

 خرجنا نريغ الوحش بني ثعالة        
  وبني رحياٍت اىل فَج أَخرِب                        

ـ " مسـِدى "، وفيه 4/1363التبصري )6( تح أولـه   بف
ر غري  أوسكون ثانيه وكسر الدال، ضبط قلم، السم آخ       

 زحو زخى
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         ،ِه الثالثَ عشـردج ماى، وهو اسبالز قُلْ أحدي
سد، وهو من ولَـِد     يِزيد أو زيد أو م    : يقالُ فيه 

ِدىفْرةَ األزلَِّب بِن أىب صةَ بِن املُهقَِبيص . 
غلطٌ أيضا، وإمنا هو    ؛  "أمحد بن حممدٍ  :"وقولُه     

ِن موسى بِن   ـب)1(ن يوسف ـأبو عبِد اِهللا حممد ب    
   يوسف بِن موسى بن يوسف بِن إبـراهيم بـِن          

ِد الصمِد بِن املُغِيرِة بِن شرحبيل بِن املغريِة بِن ـعب
احلَسِن بن مسِد بِن روِح بِن عبِد اللَِّه بِن حاِتم بِن  
    روِح بِن حاِمت بِن قَبيصة بِن املُهلَّـِب، احلـاِفظُ          

  دىأبو بكر اَألز      ،ـاِطىنالِغر لَِّبـىاملُه ِكـىتالع   
محدثُ احلَرم، هكذا ساق نسبه ابن العـِدمي ىف         

قالَ احلـافظُ    ومسٍد ىف نسِبه،  : تاريِخ حلَب، قالَ  
رأَيت ِبخطِّه على املـيِم  : قُطب الديِن عبد الكرمي   

ـ   ضمةً وعلى السني املهملِة سكونا،     داِل وحتت ال
 . املهملِة كَسرتيِن

 ]ز د و[
 ن أىب ـلُغةٌ ىف السدِى، ع   :  بالفَتح،   الزدو      و
 . عبيدةَ

                                                                               
كما مل يـرد بـه      . حمدث احلرم، فلم يرد بالتبصري أصالً     
 . مسِدى كمحسن، كما زعم الزبيدى

 .4/1363التبصري  )1(

     وقد زاد يزدو؛ كما تسدو اإلبلُ ىف سـيِرها         
  - ذكره املُصنف ىف الذى قَبلَـه، وهـو        ،بأَيِديها

 . واِوى -كما ترى 
 ]ز ر ى[

   يـاىنُّ  رى ِبِعلِْمه، وأزرى، حكـاه اللِّح      ز      ى
 . ِبه وعندى أنه قَصر: ومل يفَسره، قال ابن سيده

 ]ز ز و[
 اسم جد جد حممِد بِن حممـوِد بـنِ        :  ززا      و

 الفاِركاِنى، كـذا ىف النسـِخ،     ) 2(إبراهيم بن نبا  
 بفاءين، كما هـو نـص     ) 3(الفارفاىنّ: والصواب

 . حلافِظا
 )4(وواِلد أَِبى اخلَيِر بِن ززا    ":       وقولُ املصنفِ 

 هو غَلَطٌ، والصواب أنَّ والد أَىب اخلَيِر        "املُحدثَين
 ى الصواب ـد ذكره عل  ـهو ررا؛ مبهملتين، وق   

هناك، وِإنما غَره ِسياق ِعبارِة شيِخه ىف املُشـتبِه         
 عن عبـِد الوهـابِ  : هناحيثُ قالَ ىف املذكوِر     

ابِن منده، وأىب اخلِري بِن ررا، وعنه عبد العظـيِم          
ن ررا من جملة شيوِخه،     ـالشراىب، فهو ساق اب   

 . فسبق إىل فَهم املصنِف أنه بزاَءين، فَتأَملْ
 ]ز ف ى[

                                                        

 ". ننا"، وفيه 2/598التبصري  )2(
 . املرجع السابق )3(
 . املرجع السابق )4(

 زرى
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لَه نشر جناحيه وعدا، نق   :  زفَى الظَِّليم زفْيا        ى

فَـأَقْبلُوا إليـه    (: اجلوهرى، وبه قُِرئ قولُه تعاىل    

 . )1()يِزفُّون
 :السريع اخلَِفيف؛ قالَ الشاعر:      والزاِفى
 )2( *كاِحلدأ الزاِفى أمام الرعِد * 

اِخلفَّةُ، وبه سمى الرجلُ،    : محركَة،       والزفَيان
 . وجعلَه سيبويه ِصفَةً

سريعةٌ، نقلَه اجلوهرى، وأنشد    :      وناقَةٌ زفَيانُ 
األزهرى: 

*حر تحفَيانٌوتلى ز لَعي3(*  م( 

ن ـِميزانُ زفَيان، قيل هو فَعالن م     :       وقولُهم
        ،ـرابوالت ـبيِح القَصالر ريكحفِْى، وهو تالز

، أو هو فَعيال من      فيصرف ىف النِكرِة دونَ املَعِرفَةِ    
كذا  كاملُنزِفى،:وقولُ املُصنفِ . زفَن، فمحلُّه النون  

 .املُنزِفى وكذلك: ىف النسخ، ولَفظُ التكملِة

                                                        

 . 94سورة الصافات، اآلية  )1(
 . اللسان، والتاج )2(

 :   اللسان؛ وقبله فيه )3(

 *رى واملُىن ال تنفع ـياليت ِشع* 

 *وأمرى مجمع يوما هلْ أَغْدونْ *

 . والتاج

 ]ز ق و[
مصدرا زقا  : والزِقى، كعِتى .  الزقُو ،كعلُو  و     

 . الديك، كما ىف التهذيب
 . الصائح:      والزاِقى

 . الكثري الزقُو:  وكشداد    

 ]ز ق ى[
 . )4(ع : بالفتح،  زقْية     ى

 . اشتد بكاؤه:      وزقَى الصِبى زقْيا
قاهوأز      :اعر؛ قال الشكاهأب: 

 فإنْ تك هامةٌ ِبهراةَ تزقُو      
 )5(افقد أزقَيت باملَرويِن هام                      

 ]ز ك و[
ـ    زكا الغالم زكُوا،  و        اًء ـكسـمو، وزكَ

 . ىِك وز،نما، فهو زاٍك: كسحاب، عن األخفِش
 . ال يليق به: و ِبفُالٍن     وهذا اَألمر ال يزكُ

أَوعاه، عن أىب موسى، كذا ىف      :      وأَزكَى املالَ 
 . النهايِة

زكَّى مالَه تةً     وزه: ِكيكاتى عنه زأَد . 
هفْسها:      ونحدم . 
 :أصلَحه؛ وبه قُِرئ قَولُه تعالَى:      وفالنا

                                                        

 . 2/700معجم ما استعجم  )4(
 . اللسان، والتاج )5(

 زقى ىفز
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أى ما   :)1() أَحدٍ ِمن] أ/330[ما زكَّى ِمنكم    (
لَحأص . 

ه:      وزكَّاهكَاتذَ زأَخ . 
إذا قَبض علـى    : هو يخسى ويزكِّى  :      ويقالُ

 . أخسا أم زكَا:  ىف كَفِِّه فقالَشىء
 من يزكِّى الشـهود ويعـرف     :      وكمحدث

         ـحاقأبـو إس ـِرفوالَهم، وبه عالقَاِضى أح  
ن يحيى النيسابوِرى شيخ    ـن حممِد ب  ـإبراهيم ب 

 . احلاِكم
ن ـا أخرجه اللَّه م   ـم : والزكاُء، كسحاب      

  .الثَّمِر
     :ه تعالَى ـه فُسر قَولُ  ـالصالح؛ وب : والزكاةُ     

  .)2()خيرا ِمنه زكاةً(
يبسها؛ أى طَهارتهـا مـن      :      وزكاةُ األرضِ 

 . النجاسِة
اِة وجب  ـإذا نسبت إىل الزك   :      وىف املصباحِ 

ـ : حذْف اهلاِء وقَلْب األِلِف واواً فيقالُ      ِوى، زكَ
زكاِتية، : وقولُهم. حصِوى: كما يقالُ ىف احلَصاةِ   

ةٌ، الصوابة:عاِميكَِويز  . 
 . تصدق وتطَهر:       وتزكَّى

                                                        
 . 21سورة النور، اآلية  )1(
 . 81سورة الكهف، اآلية  )2(

      وخسا وزكَا، ِحكاية، وال ينونـاِن، وقـد        
       ،والالّم لهما اَألِلفخدِضِهم، وال يعب نان، عنوني

 . وقَد ذُِكرا ىف خ س ى
 ]ز ك ى[

 . ة ِبعمان:  بالكسر، ِإزكَى     ى
 . طَيبةٌ:      وأرض زِكية

 . سِمينةٌ:      وفَتاةٌ زِكيةٌ
 ]ىز ن [

ى الشىِء، ومنه  ـالرِقى علَ : بالكسر،   الزنا      ى
املرأَِة ِمن غَيِر عقٍْد ) 3(أُِخذَ املَعنى الشرِعى من وطْءِ   

 زانـى   دود هو مصدر  املم: شرِعى، ويمد، وِقيلَ  
  . يزاِنى مزاناةً وِزناًء

ناهوأَز      :  إىل الز هبسـةً،   ـننِنيزت اهنأو  اِء، كز
      ناِء، ومنه قَولُ ابنِة اخلُسعلى الز لَهمقِيل هلا : ح :

ناِك ؟ قالتاِد،: ما أزالِوس بواِد قُروطُولُ الس . 
 :؛ ومنه قولُ األعشى)4(زنى:      وزنى تزِنيةً
 )5( *ِإما ِنكاحا وِإما أُزنّ* 

                                                        

 . بت من مطبوع التاجث، وامل"طىءو": ىف األصل )3(
 . ، واملثبت من مطبوع التاج"زنا: " األصلىف )4(

 :، والبيت فيه206ديوانه  )5(
 وأقررت عيىن من الغانيا                    

 ِت، إما نكاحا وإما أُزنّ                                

 . واللسان، والتاج

 زىن زكى
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 . زنىفسره بعضهم بأُ
هلَ     وعق عليه : ييىف    ـ، وق  ض ه املصنفد ذكَر

 . الذى قبلَه، وهنا حملُّ ِذكِْره
 . زاِنى،كما ىف الصحاح يا:قالَ لَه:     وزناه تزِنيةً

 اـ، وال الزن   ا ِحصن ـِحصنه ال" :     وىف املَثَلِ 
  ير مث يفَـرطُ    ِن اخلَ ـ، يضرب ملن يكُف ع    )1("ِزنا

فيه، أو عن الشر مث يفَرطُ فيه، وال يـدوم علـى       
 . طريقٍة

     ويثَنى الزنا املقصور بقلِْب األلِف ياًء فيقـال       
ى لَفِْظه، لكن تقْلَب الياُء    ـِزنيان، والنسبةُ إليه عل   

ءات، واوا؛ فيقالُ ِزنِوى، اسِتثْقَاالً لتواِلى ثالِث يا      
و مثَنـى الزنـا     ـقَذَفَه بِزنيين ه  : فقَولُ الفُقَهاءِ 

دوِد ِزناِئىسبةُ إىل املَماملقصوِر، والن . 
 . املَرةُ الواِحدةُ: بالفَتح،      والزنيةُ

     اجلوهرى ة،نقلَهانباَءة،كجنةُ زدى الِقرمسوت. 
، "نسبه إىل الزناء  : النازانى ف ":     وقولُ املصنفِ 

 . أزناه، كما هو نص احملكِم: غَلَطٌ، صوابه
 ]ز و و[

 . زوى عنه كذا زِويا، كعِتى، صرفَه وعدلَه     و
وح،      والزبالفَت :اهلَالك . 

                                                        

، واملثبت مـن اللسـان    "ىنوال الزىن ز  : "ىف األصل  )1(
، 3579 رقم   2/229 ل جممع األمثا  :رـوالتاج، وانظ 

 ". وال الزناء زناء":وفيه

أحداثُها، عن ثعلب، قـال ابـن       :      وزو املَِنيةِ 
واِحِد عِن اجلَمـع، ونقـلَ      هكذا عبر بال  : ِسيده

  عن األصمعى ةِ : اجلوهرىاملَِني وثُ  : زــدحما ي
القَـدر،  : الـزو : ويقـالُ : من هالِك املَِنيِة، قَالَ   

 :قُِضى علينا وقُدر وحم وزى، قالَ اإلياِدى:يقالُ
 من ابِن مامةَ كَعٍب ثُم عى به      

 )2(ِحرةً وقَدا   زو املَِنيِة إالَّ                        
: الَـق" زو احلواِدث " ويروى: وىف التهذيبِ      

ِعىمورواه األص:وباهلمزة، ُء ز . 
انقَلَب ِبـه، قـالَ أبـو       :      وزاَء الدهر ِبفُالنٍ  

   فَِرحـت ـذه     : - بعـد أنْ حكـاه       -عمٍرو
 . الكَِلمِة

 قالُ     : زاَء:      قالَ األزهرىكما ي ،ول من الزفَع
 .  راع:ِمن الروِع

 زاء، غري مجـراٍة، عـن       :ومن لُغات الزاىِ       
 .كُراع
تـدانوا  : وانزوى القوم بعضهم إىل بعـضٍ          

 . وتضاموا
  اجتمـع وتقَـبض؛ قـال     : وما بين عينيـهِ        
 :عشىاَأل

                                                        
اللسان، وفيه أن البيت ملامة اِإليادى أىب كعب وفيه          )2(

ومل أقف عليه ىف ديـوان أىب    ". وقدا"بدل  " وقدى"أيضاً  
 . دؤاد اإليادى

 زوو
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 فَال ينبِسطْ ِمن بيِن عينيك ما انزوى      
                    اِغمر فُكلْقَِنى إالَّ وأَن1( وال ت( 

 . اجتمعت وتقَبضت:      واِجللْدةُ ىف الناِر
ن اللّيث، قالَ   ـالطُّيور، ع :      والزوى، كهدى 

األزهرى :ا مجعَكأ واملاِء) 2( ز روهو طَي . 
 . هيأَه ىف نفِْسه:      وزوى الكالم تزِويةً

 . ظٌقَِصري غَِلي:      ورجلٌ زواِزية، كعالِنية
فهو مربع،   )3(كُلُّ شىٍء متام  :      وقالَ أبو اهلَيثَمِ  

له  والِبساِط،] ب/330[كالبيِت والداِر واَألرِض 
حدود أربعةٌ، فإذا نقَصت من ناِحيٍة فهـو أَزور         

 . مزوى
قَبيلَةٌ من البربِر،   : بالفَتح ويكْسر  ،)4(     وزواوة

 .ىف أَطْراِف جبايةَ، وإليهم نِسب البلد هناك
 )7(، وغـاِزى  )6(، والبقِْلـى  )5(وزاِويةُ رزين      

                                                        
رواية ك" ما بني عينيك  : "، وىف األصل  178ديوانه   )1(
 .3/34واملثبت من الديوان واللسان، واملقاييس . اجالت

 . ، واملثبت من التاج"مجع وز:"ىف األصل )2(
 ".تام": ىف اللسان )3(
 . ، واملثبت من التاج"زوازة: "ىف األصل )4(
 . 2/217 جـ2القاموس اجلغراىف ق  )5(
 . 180/ املرجع السابق  )6(
 . 326، 142/املرجع السابق  )7(

 :ر، والنسبةُ إىل الكُلِّ   ـصرى مب ـُق: )8(واملَصلُوِب
واِوىز . 

 ]ز ى ى[
ن ـكَتبتها، قالَ زيد ب   :  زييت زايا حسنةً        ى

هى        :)9()كيف ننِشزها (: ثابٍت ىف قوِله تعاىل   
بــالزاى، نقلَــه ) 10(زاى فَزيهــا؛ أى اقرأْهــا 

اجلوهرى . 
ن الفَـراِء،   ـوزينتها، ع ا  ـهيأْته:      واجلاِريةَ

ة، وم  : واملصدرِحية، كتِزيسِخ الكتاِب    ـالتا ىف ن
 . تزِئية، على تفِْعلة، من غَلَِط النساخ

 . تصغري الزاى:      وزيية، كسمية
 . حكايةُ صوِت اِجلن: بالكسر، وِزى ِزى     

   عالت ِة عندكارِ      وقولُ العامِب واِإلنزاى، ال  : ج
 . أَعِرف معناه

 ]ز هـ و[
 :هبت؛ قالَ عِبيد: زهِت الريح     و 
       تهاجلَزوِر إذا ز ارسأَي ملَِنعو 

                                                        

 . 3/130 جـ 2املرجع السابق ق  )8(
 . 259سورة البقرة، اآلية  )9(
وهو ،، والصحيح مـا أثبتنـاه     "اقرأه:"ىف األصل  )10(

 . موافق ملا ىف اللسان

 زهو زىي



 
 
 

 
 

- - 160 -127- 
 

 )1( ريح الشتاِء ومأْلَف اِجلرياِن                 

 . رفَعتها: واألمواج السفينةَ     
والن     ته: بترثَم تبان . 

روظَِر:      والطَّلُّ النا ىف املَننسه حزاد . 
 . حركَها، كزهاها تزِهيةً:      واملروح اِملروحةَ

عرما:     والزكا ونز  . 
 كأنه: واحلُمولَ)3(ورـ القب )2(والسراب يزها      

 . يرفَعها
ال ترعى احلَمض، حكاه ابـن      : ِهيةٌ     وإِبلٌ زا 

 . السكِّيِت، وهى الزواِهى
اِهى اللَّوِن     وز :ِرقُهشم . 

هاهدى ِبفُالٍن كازهدواز      . 
وهزلٌ مجفِْسه:      ورِبن بجعم . 

            قلـت ،ِنىلُ، كعجالر ِهىمن ز تروإذا أَم :
جلُ، وكذلك اَألمر من كُلِّ ِفعٍل مل يسم        ر ِلتزه يا 

فاِعلُه؛ َألنك إذا أَمرت منه فَِإنما تأْمر ىف التحِصيل 
غري الذى تخاِطبه أنْ يوقَع ِبه، وأَمر الغاِئـِب ال          

 . ِليقُم زيد: يكون إالَّ بالالَِّم، كقوِلك

                                                        
، 120شعره ومعجمه اللغوى  : ن األبرص ـعبيد ب  )1(

 ". ريح الشتا وتألَّف اجلريانُ: "واللسان وفيه. والتاج

         ".    يزهى: "ىف مطبوع التاج )2(
 ". القُور: "ىف اللسان )3(

 . نبت ثَمرهإذا : زها النخلُ:      وِقيل
 . إذا احمر واصفَر، كما ىف اِملصباح:      وأَزهى

 . بريق أى لَوٍن كانَ:      والزهوةُ
لُغةٌ ىف الضم، عن    :      وهم ِزهاُء ِمئَة، كِكتاب،   

الفاراىب . 
ِبعرِبى،   ليس ؛هم زهاٌء علَى ِمئَة   :وقولُ الناسِ      
 . ىف املِصباحكما 

 :العدد الكَثري؛ قالَ الشاعر:      والزهاُء،كغراب
 تقَلَّدت ِإبريقًا وعلَّقْت جعبةً      

   )4( ِلتهِلك حيا ذَا زهاٍء وجاِمِل                  

 . شخصه:      وزهاُء الشىِء
املُلَـونُ،  ر  ـالبس: وـالزه": وقولُ املصنفِ      

وهـ، ه "كالز      جد خبط األزهرىهكذا و ،لُوو كع
ِهى : ىف التهذيِب، وضبطَه اجلوهرى بالضم، وقالَ     

الزهو املَصدر،  : اِحلجاز، وىف اِملصباح  ] أهل[لُغة  
االسم م5(وبالض( . 

، كـذا ىف    " قَدره وحزره  :زهاُء ِمئَةٍ ":      وقولُه
قَدرها وحزرها، كما هو نص     : نسِخ، والصواب ال

 . املُحكَِم
مـرت ىف طَلَـِب        : زهـِت اِإلِبـلُ   ":     وقولُه

                                                        
 ". وحامل: "اللسان، والتاج، وفيه )4(
 ". الزهو، بالضم: واالسم: "ىف املصباح )5(

 زهو
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 . مدت: ، كذا ىف النسخ، وىف احملكم"املرعى
ô ô ô 

 فصل السني مع الواو والياء
 ]س أ و[ 

 . فيهبعر الناقَِة، والشني لُغةٌ : السأْو     و 
ة ىف املساءة، مقلوب    ـلُغ:      واملَسآةُ، كمسعاة 

أَكْره مساِئيك،  : املَساِئى، ومنه قوهلُم  : )ج(منه،  
 . حكاه سيبويه

 ]س أ ى[
 . داٌء ىف طَرِف ِخلِْف الناقَِة:  السأْى     ى

 ]س ب و [ 
أمهله صاحب القاموس،   : بضمتني،  وـ سب      و

هن مِرِبوهو اس1(ٍر باملَغ( . 
 ]س ب ى[

 : لَعنه؛ ومنه قولُ امرئ القَيِس: سباه اللّهى      
   )2(*سباك اللَّه إنك فَاِضحى   * 

 . خيطٌ من الشعِر ممتد: بالكَسر، واِإلسباَءةُ     

                                                        

 . 6264رقم 3/210) سبو( معجم البلدان )1(
 : ومتام البيت فيه،31ديوانه )2(

        فقالت سباك اُهللا إنك فاِضِحى 
 لست ترى السمار والناس أحواىل     أ                 

 . واألساس، واللسان، والتاج

 . شوكُه:      وأساِبى الطريِق
 .  من الدمالطَّريقَةُ:      واِإلسبةُ
 . التحبب:      والتسبى

 . واالسِتمالَةُ     
 . كسباها: اخلَمر واستبى     

 ]أ/331. [سبته:      واجلاريةُ قَلْب الفَتى
  وال أُسبى  ،له اللَّيلُ طَويلٌ وال أُسب   :    ويقُولونَ

دعاُء؛ أى ال   ومعناه ال : هذه عن اللِّحياىنِّ، قالَ   ،  له
 . أُجعلُ كالسبِى، وجِزم على مذْهِب الدعاِء

 :     وقولُ الشاعِر
      ألَم تر أَنَّ بِنى الساِبياِء      

   )3(    إذَا قَارعوا نهنهوا اجلُهالَ                   

 . فُسر ِبكَثْرِة العدِد
يذَكَّر فَيصرف، ويؤنثُ    )4( د باليمن :      وسبأ

 . فَيمنع، سمى باسِم باِنيه
 . عتبةُ بن متيٍم، شيخ ِلبِقيةَ:      وأبو سبا

      وسهلُ بن يحىي بِن سبا البغدادى احلـداد،       
 ،باليماِنى فرعوي       ِلـىِن بـِن عى عن احلَسرو 

 . احللواىنّ
 ]س ت و[

                                                        
 .اللسان، والتاج )3(
 . 6223 رقم 3/203) سبأ(معجم البلدان  )4(

 ستو سىب
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ن أىب زيد، نقلَه    ـسداته، ع :  ةُ الثَّوبِ  ستا      و
اجلوهرى . 

     فَعنوال ي رضـةٌ    :      ويقالُ ملن ال يملُح تما أَن
 . وال ستاةٌ

 . البلَح، لُغةٌ ىف السدى:      والستى، كعصى،
 :ِتيةً الثَّوب ِلنفِْسه وِلغيِره تس    )1(ك احلائِ وستى     
 . )2(ل سدىمث

ـ ـاست":     وقولُ املصنفِ   :اًءـاتِت الناقةُ اسِتيت
، هكذا نقلَه اجلـوهرى ىف      "استرخت من الضبعةِ  

  قبوقد س ،املصنف هكيِب، وتبعرى  هذا التله ىف أَت
اغْتلَمت : يأِْتى هذا ِبعيِنه، وفسره الزخمشرى بقوله     

  أنْ ت تىوطَلَبتِبع فيها  . ؤِف تنفهذه غَفْلَةٌ من املُص
 . هذا الترتيِب اجلَوهرى ىف ِذكرمها ىف

 ]س ج و[
. امتد ظَالمه، عن ابِن األعراىب    :  سجا اللَّيلُ       و

 . ستر ِبظُلْمِته: وىف املصباح
جى،      : ا     وسـجى وسجغَطَّى شيئًا ما، كأَس

عن ابِن األعراىب . 
قال الشاعر:      والريح ،تكَنس: 

                                                        

 ".احلائل: "ىف مطبوع التاج) 1(
إال أن سدى لنفسه، وتسدى     :"زاد ىف مطبوع التاج    )2(

 ". لغريه

  )3( *وإنْ سجت أَعقَبها صباها *

 . لَينةٌ:      وِريح سجواُء
 . ِئنةُ الوبِرمطْم:      وناقَةٌ سجواُء
 . نةُ الصوِفِئمطْم:      وشاةٌ سجواُء

ةُ، نقلَه  ـِبيعق والطَّ ـاخلُلُ:       والسِجيةُ، كغِنية 
 :)ج( زةُ،ـى الغري ـه :اجلوهرى، وىف املصباح  

 . هو كَرمي السجايا: ، يقالُ السجايا
 :ع، عن ابِن ِسيده؛ وأنشد:      وسجا، كقَفا

 *ٍل ِبسجا ـد لَِحقَت أُم جِميـقَ* 
 )4(* خود تروى باخلَلوِق الدملُجا* 

 صٍد ىف دياِر بىن كالٍب،       :ر     وقال نجهو ماٌء ِبن
ِبئٍْر: وقال ابن األعراىب م5(هو اس( . 
 ] ى-و س ح  [

قَشره، :  سحا الشحم عِن اِإلهاِب سحوا          يو
 . كاستحاه فانسحى

  ،لُغةٌ ىف السحاَءِة:      وسحاةُ الِقرطاِس، كحصاة
 . كِكتابة

اخلُفَّاش، لُغةٌ ىف املَفْتوِح املَقْصور،   : تابِك      وكَ
هرىعن اَألز . 

                                                        

 . اللسان، والتاج )3(
  .اللسان، والتاج )4(
 . 6281 رقم 3/213) سجا(معجم البلدان  )5(

  ى-وحس  ى-وجس
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ا ـسناِبك اخلَيِل؛ ألنها يسحى     :      واملَساِحى
اَألرض، هكذا سماه رؤبةُ، كذا ىف التهذيب، وىف     

 . )1(استعار رؤبةُ املَساِحى حلواِفر احلُمِر: املُحكِم
 .رعى السحاَء، ِلنبٍت شاِئٍكي:      وضب ساٍح

، )2(     وأبو الفَضِل حممد بن أَِبى الفَتِح الساِحى      
هكـذا  : حدثَ عن خطيِب املَوِصِل، قال احلاِفظُ     

ِلهدقيىف الذَّي منصور  . 
 ] ى- و س خ [

 فَهو  ،ا يسخو سخاًء وسخوا، كعلُو    سخ      يو
 . ساخ، كداٍع 

 فهـو   ،    وكرِضى، سخاًء وسخوة، كفُتـوةٍ      
 . منقوص. سٍخ، كشٍج

      وككَرم، سخاوةً، فهو سِخى، كغِنى؛ َألنَّ      
ملَ، كَكرمي من كَرفَِعيالً من ِصفاِت فَع . 

 الن تيخـ     وس اهخأَس ا ـاريخا س: ةٌ ىف ـ لُغ 
  توعكد ،تيخوس توخس     قَلَـهن ،تيـعوس 

اجلَوهِرى عن أىب عمٍرو، وذلك إذا فَتح عينها، أو         
 . جرف جمرها

سخى اجلَمـر ِمـن     :      وسخى الِقدر سخوا  

                                                        

 :يريد قول رؤبة )1(
* قِْطيطَ احلُقَقت ى مساِحيِهنوس* 

 .      عن اللسان
 . 2/711التبصري  )2(

 . تحِتها
 . تركَه:  وِبنفِْسه،     ونفْسه عنه

 . وإنه لَسِخى النفِْس عنه     
و املَوِضع  ـمحلُّ سخِيها؛ وه  : لناِر     ومسخى ا 

 سومكَّن م    ـالذى يتِر ِليالِقد تحت قُوِد،   ـعن الو
ه؛ َألنَّ  ـإنَّ السخاَء مبعىن اجلُوِد مأْخوذٌ ِمن     : لـِقي

يت ردِةالصِطيِللْع ِسع . 
بسةُ إىل   ـ     والن "خٍة مبصر ـ، ِلكُ "ا  ـسور َ :

عل س ،ِوىقُوا على ـخأطْب الناس ى الِقياس، ولكن
 . سخاِوى باَألِلف
: والسخاِوى ِمـن األرضِ   : لِّكان     قال ابن خِ  

د ـن أِبى عمٍرو، وأَنش   ـا، ع ـَء ِفيه شى الىت الَ 
ِدىعِللْج: 
*    بسري طْفُو آلُها ثُمي اِوىخ3( *س(    

 ]ىس د [
كَثُر نداها فهـى    :  سِديِت اللَّيلةُ، كَرِضى     ى   

 . على فَِعلة، وقلّ ما يوصف به النهار، سِديةٌ
ضواَألر      :       السماِء كانَ أو ِمن داها، ِمنن كَثُر

 . اَألرِض، فَِهى سِديةٌ
 . )4(نسجه:     وأَسدى بينهم حديثًا

                                                        
 . اللسان، ومل أجده بديوان النابغة اجلعدى )3(
وهـو علـى    : "زاد ىف مطبوع التاج، وىف اللسان      )4(

 ". املَثَل

 ىسد ى -خوس
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لَحِد:      والبمثل س1(ى( . 
 .      وكُلُّ رطٍْب نٍد فهو سٍد، حكاه أبو حنيفَةَ

حمٍة وال سداٍة؛ يضـرب     لَما أنت بِ  :      ويقالُ
فَعنوال ي رضال ي ِلمن . 

إذا أَصبته، وإنْ  : طَلَبت اَألمر فَأَسديته  :      ويقالُ
ه قُلْتِصبه: مل تتسنقلَه ا. أَعمجلوهرى . 

ى األمردسوت      :هرقَه . 
 . أَخذَه من فَوِقه:      وفالناً

 . عالها:      وتسدى جاريته تسِديةً
 ]س د و[

ركوب الرأِْس ىف السيِر، : بالفتح، دوـ الس     و
 . يكونُ ىف اِإلِبِل وىف اخلَيِل

 . وه، نقلَه اجلوهرىنحا نح:      وسدا سدوه
أى :      وخطَب اَألمري فما زالَ علَى سدٍو واِحدٍ      

 . نحٍو واِحٍد من السجِع
 وداقَةٌ سون     ، ودِرها     :  كعـيها ىف سيدي دمت

وأنشد ،ا، عن ابن األعراىبمهحطْرتو: 
   )2( * الرجِل سدو ِبالْيِد ماِئرةُ*

ِر من اِإلِبل: اِدى     والسيالس ناحلَس . 

                                                        

مسترِخى : ٍد، مثالُ عمٍ  ـوبلَح س : "نارة اللسا ـعب )1(
 ."التفاريِق نٍد، وقد سِدى البلَح وأَسدى

 .              اللسان، والتاج )2(

 . قَواِئم الناقَِة:      والسوادى
مدهما، والصِبى  : سدا بيديه ":      وقولُ املُصنفِ 

، كذا ىف النسخ،    "لَِعب، كَأَسدى فيهما  : باجلَوِز
احملكِم: والصواب ى فيهما، كما هو نصدتكاس. 

 ]ىس ر [
  :مضى؛ ومنه قولُه تعـالَى    :  سرى يسِرى       ى

حذف الياَء َألنها رأْس آيٍة،      ،)3()والليِل إذا يسرِ  (
فيه، كما قالوا    : ومعناه ِرىإذا س :  أى : ليلٌ نـاِئم

أى عـزم   : فإذا عزم اَألمر  : ينام ِفيه، وكذا قولُهم   
 . عليه

كَشفَه، والواو أعلَى كما    :      وعنه الثَّوب سريا  
 . ىف احملكِم

 . كسراه تسِريةً،نضاه :وىف التهذيِب     
ه اهلَمليالً:      وعأَتاه لَي . 

 . ذَهب:      وهمه
دام أَلَمه حتى حدثَ منه     : ح إىل النفْسِ  ر     واجلُ

تاملَو . 
أى : ى إىل سـاِعِدهِ   فُّه فَسر قُِطع كَ :      ويقالُ

    ِح، وقال الفاراىباجلُر أَثَر ىدعت :   مى فيه السرس
رواخلَم . ِطىرقُسوِء ىف    : وقال السالس قرى ِعرس

 . اِإلنسان

                                                        
 . 4سورة الفجر، اآلية  )3(

 سدو سرى
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: سرى التحرمي، وسرى الِعتق   : وقولُ الفقهاءِ      
ناد الِفعى، وكُلُّ ذلك من إسدعملَعاىنِل إىل اأى ت . 

     واستعار بعضهم السرى للدواِهى واحلروِب     
 :واهلُموِم؛ قال احلاِرثُ بن وعلَةَ ىف ِصفَِة احلَرِب

 ولكنها تسِرى إذا نام أَهلُها      
   )1(س يخطر ىف الوهِمي  فتأِْتى على ما لَ          

 اجلَـرادِة، نقلَـه دودةُ  : بالكسر،  والسريـةُ     
اجلوهرى . 

إذا سار بالسريِة النِفيسِة، عن     :      وسار بالسريةِ 
 . ابِن اَألثري

من الشرقية من    )2(ة مبصر : بالكسر،       وِسريا
قوِق املورِ حاملعروفةُ   ِةي هى ياقُوس ، وأَظُن3(بِسر( ،

وقد ذكرها املصنف . 
 را، مقصورراة، ومن   :       والسأبواِب ه ده ـأح

 . )4( يعقوب بن اللَّيِث الصفَّاردخل
 . )5(د بالروم:       والسراى

                                                        
 . اللسان، والتاج )1(
 . 1/277القاموس اجلغراىف ق  )2(
 . 1/35 جـ 2السابق ق  املرجع )3(
 . 6334 رقم 3/229معجم البلدان  )4(
" سـراو "مل أقف عليها ىف معجم البلدان، ولعلـها         ) 5(

 . 6341 رقم 3/230معجم البلدان 

 . د آخر به:       وآن سراى
جمع السارى؛ وهم الذين     :بالضم،        والسراةُ

 :شاعريسرون بالليِل، كالساِريِة، قَالَ ال
ا نارى فَقُلْتوونَ ؟ قالوا:    أَتنم 

راةُ اِجلنس                .وا ظَالماِع:  قلت6(م(   

وذلك َألنه  ؛  )7("أَسرى من قُنفُذ  : "     وىف املثلِ 
 . يسرى لَيلَه كلَّه ال ينام

أى لَيلٍَة فيها مطَر، عن     :      وجاَء صبيحةَ ساِريةٍ  
 . ياىنِّحاللِّ

 . له ِوفادةٌ :     وساِريةُ بن أوفَى
 .     وابن عبِد اللِّه، عن ابِن مسعوٍد

  ِن زهيِر بـِن سـارية  ـ     وخلَيد بن عبِد اللَّه ب 
ِفىاحلَن :        ذكـر ،الْكَلِْبـى راسانَ، قالَه ابنخ ِلىو

ج املصنف هاملَذْكور )8( د . 
نت جعفَر بِن قَيِس بِن ساِريةَ هـذا،             وقولَةُ ب 

 . هى أُم حممِد بِن على بِن أَىب طالٍب

                                                        
بفتح ،"سراة اِجلن : "اللسان، والتاج، وضبط اللسان    )6(

 ".ويروى سراة:  "  وعقَّب على البيت بقوله،السني

 ىأسر"، وفيه   1897 رقم   1/354جممع األمثال    )7(
 قَدو" من أَنصرف وال     : أنقدتدخله  اسم للقنفذ معرفة ال ي

 . األلف والالم

 ". جد  املذكور: "هكذا باألصل، ولعل الصواب )8(

 سرى سرى
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ِمن ِمئٍَة إىل خمسِمئٍَة، وما     :       والسِريةُ، كغِنية 
 . زاد فَمنِسر، نقلَه احلافظُ ىف الفَتِح

     ىـمكس ،ِدىٍب اَألزكَع بن ىرِمـن  :      وس
 . وِرىشيوِخ الثَّ

        :     وسرى بن سلَمةَ بِن أُنيـٍف، مـن ولَـِدهِ         
، بِن خِديج الصـحاِبى   ِع  سهيلُ بن رافِ   ]أ/332[

 . صاحب الصاِع
    ىرِط بِن سيقُر بن رهوأز      :   ه ابنذكَر ،شاعر

 . الكَلِْبى ىف ألْقاِب الشعراِء
ِرىسِة،    :      واملَنِريىف الس جرخعن ابن   الذى ي

 . األِثري
، بالفتح،  رِوىـس:       والنسبةُ إىل سراة اَألزدِ   

بالت الرشاطى ِريكوضبطَهح . 
والس     الً     : اِرياتى لَيعرها تِش؛ َألنحالو رمح

 :وتنفَّس، ومنه قولُ الفرزدِق يهجو جريرا
      رى السشغت كتأَي كُنت اِرياِت ولَم 

                 سإالَّ ذا الر كَبراوِم  ِلتقَّع1( املُو(   

 . ِنكاحها، وكان يعيبه بذلك: وعنى ِبغشياِنها
 ِن أىب بكِْر بنِ   ـبنو عبِد اللَِّه ب   :  يات     والسويِر

                                                        

 :والرواية فيه) الصاوى (524ديوانه  )1(
  رأيتك تغشى كاذتيها ومل تكن                 

 ال ذا السحوج املوقعاإلتركب                          

  مقالُ لَهو: ِكالٍب، ويىن    السع ماها، وإيضاِرى أي
 :لَبيد بقوِله

 وحى السواِرى إنْ أقولُ ِلجمِعِهم       
                لَمسا وييحأِْى ِإالَّ أنْ ي2(ا على الن(   

وإنما قَضيت بأنَّ هذا من اليـاِء       : قال ابن ِسيده  
 . َألنها الم

نضحه، قال  : ه تسِريةً      وسرى العرق عن بدنِ   
الشاعر: 

   )3(*ينضحن ماَء البدِن املُسرى   *

،  "ري مدور صلٌ صغِ ن: السِريةُ":      وقولُ املصنفِ 
        ة، وهو غَلَط، والصــوابِنيه كغِسياِقه أن ظاهر
فيه بالكَسر، كما هو نص الصحاح، والظاهر أنَّ        

 . رِة سقْطًاىف العبا
 ]س ر و[

 . تنِقيتها وِإزالَةُ ما فيها:  سرو املَساِقى     و
، )6(، ومنـذٍ  )5(، وسـحيمٍ  )4(     وسرو العـال  

                                                        

  .280ديوانه  )2(
 : والرواية فيه،اللسان، واألساس )3(

    ينضحن ماء العرِق املُسرى                
 نضح اَألدمي الصِفِق املُصفرا                              

 رقـم   3/245،246) السـرو (معجم البلـدان     )4(
 . "العالة":  وفيه6408

   .                       املرجع السابق )5(
 .املرجع السابق)  6(

 سرى سرو
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 .مواِضع باليمِن: )3(وصفا، )2(، ولٍنب)1(واملال
 .)4(وسرو السواِد بالشام     
 . بني أرِض طيئ وكَلِْب )5(وسرو الرمِل     
أبو حامد املَـروِزى، روى     : وأمحد بن سرو       

     قال األمري ،العميد بـه    : عنه أبو إسحاق مل يكن
أْسب . 

وهو لُغةٌ ، بالضم،      ويجمع السِرى على السراة
 . ىف الفتح، عن ابن األثِري

ا تكونُ  ـ اجلرادةُ أَولُ م   : بالكسر،       والسروةُ
 . دةٌ، وأصلُه اهلَمزوهى دو

ذات ِسروة، كما   :      وأَرض مسروةٌ، كمدعوة  
ى ـمسروة، عل : ىف الصحاح، ووقَع ىف التهذيب    

 . مفعلة
شـيخ  : ، كسـحبان  )6(وموسى بن سروان       

 . ثَروان، بالثاء: لشعبةَ، ويقالُ
رم بـِن سـروان     وأنجب بن أمحد بِن مكا         

                                                        

 . املرجع السابق )1(
 ". بني":املرجع  السابق، وفيه )2(
 ".    رضعا: "املرجع السابق، وفيه )3(
 . املرجع السابق )4(
 ". وسرو الرعل بالرمل: "السابق؛ وفيه املرجع )5(
 .                               2/680التبصري  )6(

 . عن ابن ِصرما )7(اجلامى
  . )8(ة مبصر: حمركة، وسروة     

صار ىف سراٍة مـن األرِض، عـن        :      وأسرى
 . الراغِب

ِنىاملاِل، كغ ِرىه:      وسريخ . 
 . ِخياره:      وسراته

ـ    ،       ورجلٌ مسروان   اءـبضم الراء، وهى :
 . سريان

 :أخذَ أَسراه، قال حميد بن ثَوٍر: وتسراه     
 *م ولَـج ـلَقَد تسريت إذا اهلَ *
*  لَجتا واعمومه اهلَم عمت9(*واج( 

 . هفاخر:      وساراه مساراةً
محلتان من : حمركة، وكسر النون،      والسرواِن

طَي لَىبلْمى أحِد ج10(ئحماِضر س( . 
ـ   ـ     وذكر املصنف إس   ا، ـرايل وإسرائني هن

  والن نالـك،     ـوحملُّهما الالمنامها هون، وقد ذَكَر
صفْوةُ اللَِّه أو عبد اللَّـِه بالعربانيـِة،       : ومعنامهـا

كُلُّ  ، وإسرال، )بياءين والم (يلُ  يوبِقى عليه إسرا  
      ابن ةٌ ىف القرآن، أنشدواِرد ذلك لُغات  اجلواِليقى 

                                                        

 ". اخلامى"ه املرجع السابق، وفي )7(
 .        2/49 جـ 2القاموس اجلغراىف ق ) 8(
 . مل يرد بديوانه، وهو ىف اللسان، والتاج)9(
 .           6401 رقم 3/244معجم البلدان  )10(

 سرو سرو
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 :ُألميةَ
 ال أَرى من يِعينِنى ىف حياتى      

   )1( غري نفسى إال بِنى إسراِل                     
والنجم أبو املعاىل حممد بن سواِر بِن إسرائيلَ             

ِن حممِد بِن على بن     ـِن إسرائيلَ ب  ـبِن اِخلضِر ب  ا
باىنّ الديِن الشاحلَسِقىشم)2(م ِمعهاِب ـ، سن الش

ِدىرورهر،       السمسدى، وله ديوانُ ِشع وعنه ابن ،
 . 677مات سنة 

 ]س ط و[
وِطئَها، عـن أىب سـعيٍد،      :  سطاها سطْوا       و

 . والشني لُغةٌ فيه
 وذلك إذا نِشب ولَدها ىف      ؛اـا عليه ـ     وسط

عن ،) 3( ولَم توجد امرأَةٌ   ،بطنها ميتا فاستخرجه  
ال بأْس أَنْ يسطُو     :"ه حديثُ احلَسنِ  ـللّيِث، ومن ا
 . )4("لرجلُ على املْرأَِةا

 :     وقالَ رؤبةُ
 *ِإنْ كُنت ِمن أمِرك ىف ِمسماِس  *

                                                        
 . ، والتاج65ديوان أمية بن أىب الصلت  )1(
 . 3/383فوات الوفيات  )2(
ع وىف مطبو ". تعاجلها وخيف عليها  :"زاد ىف اللسان  ) 3(

 ". تفعل ذلك : "التاج
 . 2/178الفائق  )4(

 )5(*فاسطُ علَى أُمك سطْو املاِس  *

خرج منها الولَد ميتـا،     أَ:      والراِعى على ناقَِته  
ِإذَا أَخرج ماَء الفَحِل؛ هكذا فَرق بينهما       : ومسطَ
هرىاألز . 

       اَألعراىب طا: وقال ابنوساطَ ،  على احلاِملِ  س
قْلُوبها: ملَدو جرإذا أَخ . 

 . عاقَب:      وسطا سطْوا
 . ٍر وبطٍْشأى قَه:      وأَِمري ذو سطْوٍة

 . اتو سطَ):ج(. املَرةُ الواِحدةُ:      والسطْوةُ
 .      والفَحلُ يسطُو على طَروقَِته

 ِدى السواِطىـ     واَألي :  لُ الشناوتىَءـالىت ت       .
 :قال الشاعر] ب/332[

   )6(*تلَذُّ بأَخِذها اَأليِدى السواِطى     *

ساطاهساطاةً      وم  :     ،به، عن ابِن األعراىب ِفقر
 . كما ىف التهذيِب، فهو من اَألضداِد

                                                        
    بـدل " آلك"واللسان، والتاج وفيه    . 175ديوانه   )5(
 ". أمك"
ورد البيت ىف األساس منسوبا للمتنخل يصف مخرا،  )6(

 :وصدره فيه
 *ركُود ىف اإلناء هلا حميا *

وانظر ديوان اهلذليني  وعجزه ىف اللسان، والتاج،
2/21. 

 سطو
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 ]س ع ى[
 . احلَركَةُ واالضِطراب ىف املعاِش:  السعى     ى

تهادواالج      . 

أى  :)1()فلما بلَغَ معه السعى   (:   وقولُه تعاىلَ   
نْ يِعينه علَى عمِلـِه،     أَدرك معه العملَ، أو أَطاق أ     

 . يومِئٍذ ثالثَ عشرةَ سنةً)2(وكان له
والسعاةُ جمعه، وأَصحاب   . البريد:      والساِعى

وا       احلَمـمِة؛ سـاِئرماِء وِإطْفَاِء النقِْن الداالَت ِلح
 . بذِلك ِلسعِيهم ىف ِإصالَِح ذَاِت البين

 . وشى به: إىل الواىل     وسعى به 
؛ أى  )3("الساِعى مثَلِّثٌ : "     وىف حديِث كَعبٍ  

 .       واملَسِعى به، والسلطانَ،يهِلك ِبسعايِتِه نفْسه
ته، ومنه قولُ عِلـى ىف      بغَلَ: وساعاىن فَسعيته      

 . ؛ أى من سابقَها"من ساعاها فاتته : " ذَم الدنيا
أى يستعملُ على :      وهو يستسعى على اَألقْياِل

 . الصدقاِت، ويتولَّى اسِتخراجها ِمن أَرباِبها
اسـتعملَ علـيهم    :      وأسعى على صدقاِتِهم  

 . ساِعيا

                                                        

 . 102الصافات، اآلية سورة  )1(
 . أى إلمساعيل عليه الصالة والسالم )2(

 .2/370 النهاية )3(

 . )4(ع:      وسعوى، كسكْرى
 فَتح شِهد: بالفتح،      وأبو سليط سعيةُ الشعباىنّ

ر5(ِمص ( .  ه سليطُ بنةَ ـوابيعس ن)عـن أبيه،   )6 ،
 . وعنه موسى بن أيوٍب
 : من اليهـودِ    وأخوه أُسيد  ،     وثَعلَبةُ بن سعيةَ  

 . أسلَما
 وـن عاِدياء، أخ  ـب )7( ريبـ     وسعيةُ بن ع  

 .  شاعر يهوِدى:السموأَِل
، روت عن   )8( شِر بِن سلَيمانَ       وسعيةُ بنت ب  

 . أبيها
     واحلافظُ أبو بكٍر البرِقى، هو حممد بن عبـِد         

بِن أىب زرعـةَ،       )9(اللِّه بِن عبِد الرحيِم بِن سعيةَ     
          صـاحب ـرة، وأخـوه أمحـدهلَى بـىن زوم 

د الرحيِم راِوى السريِة    ـوأخومها عب ،  )10(التاريِخ

                                                        
 6433 رقـم    250/ 3) سعوى(معجم البلدان    )4(

 .على خالف ىف الضبط
 .2/783التبصري  )5(
 .املرجع السابق )6(
". سعية بن العريض بن عادياء    :"82ىف األصمعيات    )7(

 كمـا ورد ىف     "ن عريض ـسعية ب : " وىف مطبوع التاج  
 .783/ 2التبصري 

 .2/783التبصري  )8(
 .املرجع السابق )9(
 . املرجع السابق )10(

 سعى
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 .270ومات أمحد ىف سنة  .)1(هشاٍمن ابِن   ـع
وأبو منصوٍر حممد بن عبِد العزيِز بِن حممـِد              

، عـن ابـِن     )2( ابِن موسى بِن سعية اَألصبهاىنُّ    
 .فارٍس

   ةُ بنتِفياملؤمنني ص 3(     وأم(     طَـببِن أَخ ىيح
 . )4(بِن سعيةَا

 عبِد اللَِّه بِن وإمساعيلُ بن صفْوانَ بِن قيِس بنِ          
اعىةَ القُضيع5(س( :شاعر . 

 ]س ع و[
جد معاِذ بِن عبِد الـرمحِن      :  سعوة، بالفتح       و

 . الراِسِبى، له حديثٌ مختلَف فيه
 . أى ِقطْعةٌ منه:      ومضى سعوةٌ من اللَّيِل

 . بالفتح ويكسر،      وكذا سعو منه
، "املرأةُ البِذيةُ اخلالعةُ: السعوةُ":ملصنِف     وقولُ ا

   ِخ، والصوابسكذا ىف الن :   ةُ، باِجليم، ونصاجلاِلع
األعراىب ةٌ: ابنوبال الم، ِسع . 

 ]س ف ى[
هبت، عن ابـن    :  وأَسفَت ، سفَِت الريح       ى

                                                        

 . املرجع السابق )1(
 . املرجع السابق )2(
 ". ابن:"ىف األصل )3(
 . 2/783التبصري  )4(
 . املرجع السابق )5(

راىبوىف األساِس. اَألع :يحه الرلَيع فَتس . 
ى يسِفني التراب،   ـالرياح اللواتِ :      والسواِفى 

 . لَِعبت ِبه السواِفى: يقالُ
 . سِريعةٌ، كما ِقيلَ هوجاُء:      وِريح سفْواُء

     وأبو سفْيانَ بن حرٍب امسه صخر، حِكى فيه        
    اخلاِرج فْياِنىلَِده السثِْليثُ، ومن وو أبو ـوه،   الت

 . )6(العميِطر
 بطْن؛ منهم   : سفيانُ بن أَرحب   :     وىف همدانَ 

 . شاعر، ذكَره األمري: شنيف بن معاوية السفياىنّ
 . األمشونني من )7(مبصر ة:كسحابة      والسفايةُ،

 ]س ف و[
 أسرع ىف املَشىِ  :  سفَا يسفُو سفُوا، كعلُو         و

والطَّرياِن، نقلَه اجلوهرى . 
اِخلفَّةُ ىف كُلِّ شىٍء؛ وهو     : كسماء      والسفاُء،

وأنشد ،هرىلُ، نقلَه األزاجلَه: 
 وما ِهى إال أنْ تقَرب وصلَها           

   )8(  قَالِئص ىف ألباِبهن سفَاء                    
 . ةٌأى ىف عقوهلن ِخفَّ:      قال

                                                        
 . 2/735 التبصري )6(
 . 179 / 3 جـ2القاموس اجلغراىف ق  )7(
 ". ألبان"بدل " ألبان: "فيهاللسان و )8(

 عوس فوس
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، عن ثعلب، وهو لُغـة ىف       )1(     وِخفَّةُ الناِصيةِ 
 . املَقْصور

 . أخذَ شوك البهمى:      وأَسفَى الرجلُ
الذى تنِزعه شعرةٌ بيضاُء كُميتـا      :      واَألسفَى

ِبه : كانَ أو غري ذلك، عن ابِن األعراىب، وقال مرة
ِم واَألشقَِر،  ـعِر ىف اَألده  و بياض الش  ـه: السفا

 .  واُألنثَىِروالصفَةُ كالصفَِة ىف الذَّكَ
 ]س ق ى[

 . أَمد فلَم ينقَِطع:  سقَى الِعرق     ى
بةً:      والثَّوِقيسقَّاه تا، كسغه ِصببرأَش . 

     وربما قالوا ِلما ىف بطـوِن اَألنعـاِم سـقَى         

ما قُِرئ قولُه تعاىل    وأَسِقيكم ممـا ىف    (:قَى، وسن

 ]. أ/333[) 2 ()بطوِنها
 . وقْت السقْى:      واملَسقَى

يزاِن تعلَّـق   ما يتخذُ للِجراِر والكِ   : واِملسقَاةُ     
 . عليه
 لُغتـان،   : وسقَيت فيها  ،وأَسقَيت ىف الِقربةِ       

اجلوهرى وأنشد: 
 وما شنتا خرقـاَء واه كالمهـا               

                                                        
  ".خفة شعر الناصية:"ىف اللسان )1(
 . 21سورة املؤمنون، اآلية  )2(

 ا مستعِجلٌ مل تبلَّـالَ ـسقَى فيهم                
 ِبأَضيع ِمن عينيك للدمِع كُلَّمـا      

نم تمهوا أو تدار فْترع3(الَِزـ                ت(           
 . جعلْتها له: وأَسقَيته ركْيِىت     

له منه مسـقًى     جعلْت:      وجدوالً ِمن نهِرى  
 . وأَشعبت لَه ِمنه

أنْ يستعِملَ رجلٌ رجالً ىف نِخيٍل      :      واملُساقاةُ
 ِليقُوم بإصالِحها على أنْ يكونَ له سهم ؛أو كُروٍم

: لَ األزهرى معلُوم مما تِغلُّه، كما ىف الصحاح، قا      
 . وأهلُ الِعراِق يسمونها معاملَة

 سقَى كلُّ واِحٍد صاِحبه ِبِجمـامِ    : وتساقَوا     
 :اِإلناِء الذى يسِقياِن فيه، أنشد اجلوهرى ِلطَرفَةَ

 وتساقَى القَوم كَأْسا مرةً       
          )1(ر وعلى اخلَيِل ِدماٌء كالشِق                    

                                                        

، 3/1897البيتان لذى الرمة ومها ىف ديوانه  )3(
 : برواية1898

 وما شنتا خرقاَء واهيتا الكُلَـى          
 ا تبلَّـالـ سقَى ما ساٍق وملـ                     

 ا      مبأضيع من عينيك للدمع كل    
                       اتذكرتعبِزال رنم أو تومهْت  

، والتاج، واملرزوقى علـى     )ب ل ل  (ان  ـاللس: وانظر
 . 1372/احلماسة

 سقى سقى
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اسِتفْعالٌ من السقْيا؛ أى ِإنزالُ     : واالسِتسقاُء     
 . الِدالغيِث على الِعباِد والِب

إذا رِفق  : اِتع مسقاته طانُ الر أبلَغَ السلْ :      ويقالُ
 .  والَن لَهم ىف السياسِة،ِبرِعيِته

 ةُ احلاجر،       وِسقاياـم:  بالكَس   شيقُر تكان 
تسِقيِه الْحجاج من الزبيِب املَنبوِذ ىف املاِء، وكان        

   اسبِليها الععن  ـرض  -ي ِة   -ه  ـى اللَّهىف اجلاهلي 
 . واإلسالِم

 . النخلُ تسقَى بالدواِىل:      والسِقيةُ، كغِنيٍة
  ِنىه، كعطْنب ِقىقَ  :      وسةٌ ىف سقَى،  لُغستى واس

 . عن ابِن األثِري
            حممـٍد الواِسـطى اللَِّه بـن وأبو حممٍد عبد     

2(قَّاالس(:قُطِْنىارى عنه الدوحاِفظٌ، ر  . 
        وأبو حفٍْص عمرو بن على بـِن حبـِر بـِن           

 مات سـنة    ، أحد اَألِئمةِ  : الفالّس )3(كنيٍز السقَّا 
249 . 

بِن أىب طالٍب؛       : قَّا     والس العباِس بِن على لقب
ألنه سقَى أخاه احلُسين ومن معه املـاَء، وأوالده         

                                                                               

واللسـان،  . 309شعراء النصـرانية ىف اجلاهليـة      )1(
 . والتاج

 ". السقاء: "التاج، وفيه )2(
 ". السقاء: "هالتاج، وفي )3(

عفُونَ ِبذلكير . 
 .د باملَغرب:      والساِقيةُ احلَمراُء

، )6(، ومحفـوظ  )5(، ومكِّى )4(     وساِقيةُ موسى 
 . قُرى مبصر: )7(وأىب شعرة
ه ِسـقاًء   ـوهب من : أَسقاه":  املصنفِ      وقولُ
وهـب  :  كذا ىف النسخ، ونص التهذيبِ    "معموالً

 . له
 ]س ك و[

 . صغر ِجسمه، نقلَه األزهرى: سكَا     و 
 ]س ل و[

 : سالَّه تسِليةً، مثل أساله، قال أبو ذُؤيب     و
 ىعلى أَنَّ الفَتى اخلُثَِمى سلَّ      

                 ِغيبن يةَ مبِف غَييِل السص8( ِلن(   
أراد عن غَيبِة من يِغيب، فَحذَف      : قال ابن سيده  

 . وأَوصلَ
أى ىف رغٍَد،   :هو ىف سلْوٍة من العيشِ    :     ويقالُ

                                                        
 . 4/67 جـ2القاموس اجلغراىف ق  )4(
 . 3/15 جـ2املرجع السابق ق  )5(
 . 233 / 3 جـ2املرجع السابق ق  )6(
 . 160 / 2 جـ2املرجع السابق ق  )7(
وروايـة  . واللسان، والتاج . 1/96ديوان اهلذليني    )8(

 :اهلذليني
 *بنصل السيف حاجة من يغيب * 

 سكو سلو
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د، نقلَه اجلوهرىعن أىب زي . 
 لُ :     وقالَ األصمعىجِنى : ِلصاِحِبه يقولُ الرتقَيس

 . أى طَيبت نفِْسى عنك: سلْوةً وسلْوانا
لَىوس       ،ىمةٌ ِبقُ : كسقَبت  ـعومـرضِب حر 

 . بطريِق نجٍد واليمامة
 .  كمعالٍة،     وفيه مسالةٌ عن الكَرِب

 .      وما عنه متسلى
لَى عنه اهلَمسوان      :كَشانف . 

لَى، كرلَةُ:ىب     والسةُاخلَصباِب  عن املُسِلياَألح. 
 .)1(د باملَغِرب:      وسالَ، كقَفا

، نِسب  )2(     وأبو العباِس أمحد بن حيىي املُسِلى     
ٍة بالكوفَِة عِرفَت ببىن مسِلية، روى عنـه        إىل مِحلَّ 
الس عاىنِّابنم . 

 ان  ":ِف     وقولُ املُصنزه ةُ بنِليسم:  ـحاِبىص " 
 .مسِليةُ بن حدان احلَداىن: كذا ىف النسخ، صوابه
 ]س ل ى[

 لُغةٌ ىف سلَوته،  : سلَيته أَسِليه، كرميته أرِميه         ى
ذكره شراح املَقاماِت احلريريِة، ومنه قولُ األسوِد       

 :ابن يعفُر

                                                        

 . 6506 رقم 3/262معجم البلدان  )1(
 . 4/1365التبصري  )2(

      ال أَش لَِّنى فآليتمى يِريِه حت 
               ىٍء وال أَسفَاِرقَا   ِبش3(ِليه حىت ي(   

 اَألسـالِء،   آِكلُهو  :      ويقالُ للخسيِس اللّئيمِ  
 :أنشد سيبويه

ـرٍف من ذواِت اخلُم     وِنى ِبعزي نم حقُب 
 ـرَء القَموِفلُ ضحالَء ال      ي4(اآلِكلَ اَألس( 

لْ     واستاتنمس  :عمجهت . 
 ]س م و[

 . عال:  سما بصره سموا     و
 . اطَلَع مرتِفع:      واِهلاللُ

ـ  ـق:      ويقالُ ِللْحِسيِب والشريفِ   ماـد س    .    
 ]. ب/333[

  إذا طَلَـب  :      وسمت ِهمته إىل معاِلى اُألمورِ    

                                                        

 شل،  أعشىالبيت لألسود بن يعفر التميمى، وهو        )3(
 :، والرواية فيه303وقد ورد ىف الصبح املنري

           ى أُِملَّهتِريه حال أش تمفأقْس 
     بشىء وال أماله حتى يفارقا                       

 . وانظر التاج
أن هذا الشعر   : "هـ وفي 72،  2/71ويه  كتاب سيب ) 4(

 أى عن   ،، والضبط عنه  "ن أزد السراة  ـلرجل معروف م  
مجع ِشـلْو،  ": األسالء"بدل  " األشالء: "هـكتاب، وفي ال

وهو العضو مبا عليه من اللحم، والبيت الثاىن ىف اللسـان    
 . كاألصل وقافيته جمرورة، وانظر التاج

 لىس مسو
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 . لشرفالِعز وا
 . أى لَن أَنهض ِلِقتاِلكُم:      وما سموت لكم

 . أى يِزيدونَ:      وهم يسمون على اِملئَِة
 .أَخذَ ناِحيةَ السماوِة، نقلَه اجلوهرى:     وأَسمى

 . نظَر إىل سماوِته: وأسماه     
 . أشخصه:      ومن بلٍَد

متى     واس :صتدي . 
 :أصاده، عن ثعلب، وأنشد:      واستماه

      ا ِسوانىأُناسرا فال تتمانا فاس 
  )1(لَيٍل وأَسمعادلٍَج أَهدى ِب  أخا                 

 . طَلَب اسمه:      واستسمى
شحوالو      :نيعهاتها وطَلَبوصخش  . 

 .الفُحولُ الراِفعةُ رؤوسها: ى     والقُروم السواِم
أى قَصرت  : رددت ِمن ساِمى طَرِفه   :      وتقولُ

هوتخن لْته وأَزفْسإليه ن . 
 كَرِضيت ،ِميتع   :       وس ،تومةٌ ىف سن ـلُغ
ثعلب، نقلَه اجلوهرى . 

لذى      ويسمى النبات سماًء؛ ِلكَوِنه من املَطَِر ا      
 . ِتفاِعه عِن األرِض وإما الر،هو سماٌء

                                                        

 ".م نرىلف:" وفيه605/ 2 جـ1جمالس ثعلب ط )1(
ـ ) هارون(وانظر اخلزانة    ، واللسـان،   443/ 11جـ

 . والتاج

 سماُء جوٍد، فَأَنثُوه ِلتعلُِّقِه  هاجت ِبِهم :      وقالوا
ضِظلُّ األرماِء الىت تبالس . 

 . أعالَها الِتى تقَع عليها القَدم:      ومساُء النعِل
زمِتهم مواِقع اء؛ ِلكَثْرِة مال  ـاِء السم ـ     وبنو م 

       متعالَى فَه ها اللَّهعبم الىت أَنزمِبه ز القَطِْر، أو املراد
 . كأَوالِدها

 لَقَب عاِمـِر بـِن حاِرثَــةَ  :      وماُء السماءِ 
 . طْريف؛ ِلكَرِمِهالِغ

ِمىنِ ،     والسـ كغى واملُطاِولُ، وِبه   ـاملُساِم: ى
 . نقَلَه اجلوهرى ،)2( فُسرِت اآليةُ

جبلٌ بالبادية، هكذا ضبطَه    :       وسِمية، كغِنية 
 . )3(نصر

 . نجم يهتدى ِبه ِللِْقبلَِة:      وبالتصِغري
     ويجمع السماُء على سماِئى على فَعاِئل، وقَد      

اِئى   سـم  :هـجاَء ىف الشعِر، ويقالُ ىف النسبِة إلي      
ا اعتبـار ،  بـالواوِ  على لَفِْظها، وسماِوى  ،  باهلَمِز

باألصِل، وهكذا حكْم اهلَمزِة إذا كانت بدالً أو        
 . أصالً، أو كانت لإللْحاِق

                                                        

 )الَم نجعلْ لَه من قَبـلُ سـِمي       (: ه تعاىل ـهى قول  )2(
 . 7سورة مرمي، اآلية 

: سمية: "، وفيه 6636رقم  3/294معجم البلدان    )3(
 ".جبل، عن نصر: بضم أوله وفتح ثانيه، تصغري مساء

 مسو مسو
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    ِم قُلْتإىل االس تبسوإذا ن     :ِوىمر ،  سبالكَس
ه على  اسِمى، تركْت : لْت وإن ِشئْت قُ   ،والضم معا 

 . حاِله
بتشـديد  ،       وهو من مسمى قَوِمه ومسماِتهم    

 . أَى من ِخيارهم: امليم
 . أى ِذكْره:      وذَهب اسمه ىف الناس

 . د، عن ثعلبارتفَع وصِع:      وسامى مساماةً
 . تداعوا بأسماِئِهم:      وتساموا

  .رِكبوا:      وعلَى اخلَيل
اٌء ـسم: ى الشخصِ ـ     وجمع السماوِة مبعن  

ماوغري   ،وس ،كَى هذه الِكسائىح م لٍَّة، وأنشدعت: 
 :ى الرمِةِلِذ

      عدي كِْب لَمالر عم اريس موأَقْس 
   )1(   تراوح حافاِت السماِو لَه صدرا            

صه ِبتدشاِوكذا أَنِحيِح الو . 
 . أى ِسماوته: بالكسر، وأَصلَح ِسمايته     

 .د بالروِم: بفتح الواو،      ومساويه

                                                        

 :الرواية فيه، و3/1446ديوانه  )1(
         عدمل ي اٍر مع احلىسي مأَقْصو 

    تراوح حافاِت السماِء له صدرا                     
 ؛"سيار"واللسان والتاج، وفيهما خالف ىف ضبط كلمة        
 . إذ ضبطها اللسان بالرفع، وضبطها التاج بالنصب

 . ع باِحلجاِز، ىف دياِر بىن ِكنانةَ:      وأمساُء

 ]س ن ى[
وغَيِره،  الضوُء الساِطع، يكونُ ِللْبرِق:السناى      

، تبعا للجوهرى،    بالْبرِقوتخِصيص املُصنِف إياه    
ولو كانَ  ،  )2(ن اآليةِ ـه نظَر؛ وكأَنه أَخذَه م    ـفي

 . مختصا لكانت اِإلضافةُ ىف اآليِة مستدركة
ارى الننتواس      :اعرناها، قال الشإىل س ظَرن : 

 ومستنبٍح يعِوى الصدى ِلعوائِه      
   )3(    تنور نارى فاستناها وأَومضا               

 :استقَى؛ قالَ رؤبةُ: وِلنفْسه     
  )4(*ِبأَى غَرٍب ِإذْ غَرفْنا تستِنى*

 . انفَتح: وتسنى القُفْلُ     
هدوِعن      :ِسنني أَقام . 

 . فَتحها، وكذلك القُفْلَ:      وسنى العقْدةَ سنيا
 . رفَعها:      وأَسنى له اجلاِئزةَ

 . أَحسنه: وأَسنى ِجواره     

                                                        

 )هب باألبصـاِر   يكاد سنا برِقه يذْ (: ه تعاىل ـقول )2(

 . 43سورة النور، اآلية 

 . اللسان، والتاج )3(

 :، والرواية فيه160 اللسان، وديوانه )4(

 *بأى دلٍْو إن غرفنا تستىن *

 سىن ومس
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 . رِكبه وعاله:      وتسنى الشىَء تسِنيةً
 .      وسنِت السحابةُ باملَطَِر تسنى

 .      وسناك الغيثُ سنيا
 . ارتفَع:      وسنا إىل معاِلى اُألموِر سناًء

 . السقْى: بالكسر،      والسنايةُ
 : سناةٌ؛ قال لَبيد:)ج(،      وهو ساٍن

 كَأنَّ دموعه غَربـا سنـاٍة      
   )1(    يِحيلُونَ السجالَ على السجاِل            

 . الرجالَ الذين يستقونَ بالسواىن: جعل السناةَ
ى الرجِل والْجمِل والْبقَـِر،         والساِنى يقَع عل  

 .  والناقَِةِل على اجلَم )2(]تقع[كما أَنّ الساِنية 
 .جررتها من الِبئِْر:      وسنيت الدلْو ِسنايةً

 ]أ/334[. )3(واٍد ِبنجٍد :بالقَصِر، والسنا     
نناِء املُلْكِ       واب4( س( : ،ِرىِمص اِعره شمواس  :

فَرعج ةُ اللَِّه بنِهب . 
ٍر )5(ع:      وباملَدىف ِشع . 

 . سنياِن:      وتثِْنيةُ السنا ِللنباِت

                                                        
 .  واللسان،74ديوانه  )1(
 . زيادة من اللسان للتوضيح )2(
 . 6637 رقم 3/294) سنا(معجم البلدان  )3(
 ". مللكابن سىن ا ":ىف مطبوع التاج )4(
 . 6638 رقم 3/294) سناء(معجم البلدان ) 5(

وِهى سـنوات   :      ووقَعوا ىف السنيات الِبيضِ   
 .اشتددنَ علَى أَهِل املدينِة

ِذكْرهـا ىف  يةٌ، جـاَء  كَِلمةٌ حبشِ : سنا وسنا     
حسن، تخفَّف نونها   :  ومعناها حديث أُم خالٍد،  

 .)6(سنه سنه، وسناه: وتشدد، ويروى
 

                                                        
شــأنه ىف بومــا ورد  أم خالــد حــديث )9(

 .وهو مذكور ىف اللسان 2/415النهاية

 سىن
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 ]س ن و [
 سنو الرجلُ ىف حسِبه، ككَرم، سناًء، فهو       و
ِنىس :فَعتار. 
     لُوكع ،ونة، بالكسر: والسناوكالس ،قْىالس. 

وقـال . الِبئْر الىت يسنى منهـا   :      والْمسنِويةُ  
ةٌ : األزهرىِوينسةٌ مِكير : ةُ الرِعيدقَى   بتسشاِء، ال ي
 . بالساِنيِة ِمن اِإلِبِلِمنها إالَّ

 .وسنِت السحابةُ باملَطَِر تسنو سنوا     
 .     وسناك الغيثُ سنوا

طَرو الْمنسي حابوالس     . 
     لُوا، كعوننو سسماُء تِت السنوس :تطَرم. 

 .سنوان:  السنا ِللنبات     وتثِْنيةُ
     وِبمعنى الضوِء أَيضا سنوان، ومل يعِرف لَـه        

 .اَألصمِعى ِفعالً
 .أصابتها السنةُ:      وأَرض سنواُء

 .فَتحته، وكذلك العقْدةَ:      وسنوت القُفْلَ سنوا
     وحممود على بن الِكناِنىناِوىبالكسر، )1( الس: 

 . شيخ لعِلى بِن املُفَضل املَقِْدِسى، ضبطه احلافظ
     وتجمع السنةُ علَـى السِنى، كعِتى، قـال      

اِغبول  :الرلَة على فُعم، وإمنا مجع فَعخرمب 2( ليس( 
 :كمائٍة ومؤوٍن، ومنه قولُ الشاعِر

                                                        

  . 2/713التبصري ) 1(

 ) 3(* زاِل والسىنما كانَ أَزمانُ اهلُ*
لُغةٌ ىف الكَسر، عن ابِن أُم      :    وسنون، بالضـم 

 .قاِسٍم
تجمـع السنةُ كَجمع املُذَكّـِر    :     وىف اِملصباحِ 
سنوات وِسنني، وتحذَف النونُ    : الساِلِم؛ فيقـال 

ـ         ا، لِإلضافَِة، وىف لُغٍة تثْبت الياُء ىف األحواِل كُلِّه
وتجعلُ النونُ حرف إعراٍب، تنونُ ىف التنِكِري، وال     
تحذَف مع اِإلضافَِة، كَأَنها من أُصوِل الكَِلمـِة،        

اللّهم اجعلْها علَـيهم    :"وعلَى هذه اللُّغِة احلديثُ   
 ". كَِسِنِني يوسف)4(ِسنني

والكَِلمةُ واوية  أَقَمت ِعنده سنياٍت،    :      ويقالُ
 .ويائية

 ]س و و [ 
                                                                               

، وكسر  "كمئة ومئني ومؤون  :"، وفيه 430املفردات) 2(
وخفَّفه للقافيةالفاء كما كسر ىف ِعِصى . 

، 245) كــيالىن(التــاج، ومفــردات الراغــب ) 3(
 :  برواية430) داودى(ومفردات الراغب 

 *.يأكل أزمانَ اهلُزال والسىن *
 عقَيـل تفخـر            أن هـذا الرجـز المـرأة مـن        : وفيه

 ،  7/377 خزانـة األدب     :بأخواِلها من اليمن، وانظر   
)   مـأى (، واللسـان    91) ط بـريوت  ( أىب زيد    درونوا
 :وقبله

 *وحامت الطاِئى وهاب اِملِئى *
 .2/414النهاية : وانظر". سنينا: " املصباحىف) 4(

 سنو سوو
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اعتدل، : اسم؛ من استوى الشىءُ   : السواُءو       
 .مت أو قَعدتسواٌء علَى قُ: يقالُ

 .     ويصغر علَى سوى، عن الليث
 لَيسوا  (:      وقد يكونُ جمعا، ومنه قولُه تعالَى     

ين، وهـو ىف اَألصـِل     ستِوأى لَيسوا م   )1()سواًء
فِإنه يخبر به ) 2(مصدر، لكنه إذا كانَ ِبمعنى العدمِ    

قَهِحينئٍذ عن الواِحِد فما فَو. 
مةٌ، أيةً كانت، أو ِهى     كَأَ: )3(]السواُء: وقيل    [

 .احلَرةُ، أو رأْس احلَرِة
 .هلُغةٌ في: والسواُء، كِكتاب     

 .ترابها كالرمِل، عن ابن األثري:      وأَرض ِسواٌء
 .ل و ى: ىف     وبعثوا بالسواِء واللِّواِء، سيأْتى 

     وِسوى، بالكَسر مقْصورا، ِبمعنى غَير، هـو       
        ه، والْقائلُ ِبذلكماِلك وغري ح بـه ابنرالذى ص

ا، وإمجاعهم علـى    يحكُم ِبلزوِمها وعدِم تصرِفه   
خالِف ذلك، ِلوقوِعهـا مرفُوعـةً، ومجـرورةً      

 . باحلَرِف، ومنصوبةً، ىف فصيِح الْكَالِم
أى مكَانـك   : ِعندى رجلٌ ِسـواك   : ويقالُ     

لُكدوب .  ب جوقال ابنرقالُ: زي :    ذاك لْـتفَع لَِئن

                                                        
 .113سورة آل عمران، اآلية ) 1(

ىء مبعىن استواء وجـوده     أى إذا كان السـواء للش    ) 2(
 .وعدمه

 .تكملة من اللسان) 3(

وأنـا  : ره؛ يريـد  وأَنا ِسواك لَيأِْتينك ِمنى ما تكْ     
ِضكٍض ِسوى أرِبأَر. 

 :ماٌء بالباِديِة؛ قال الراِجز: وسوى، كهدى     
 ) 4(*فَوز ِمن قُراِقٍر إىل سوى   *

هو بفـتح السـني،     : نقلَه اجلوهرى، وقال نصر   
ب مـاٌء ِلقُضاعةَ بالسماوِة، قُـر    : بكَسِرها: وقيل

اِم، وعليه مرمن الِعراِق الش زالوليد ملَّا فَو بن خالد 
اِم، ِبِداللَِة راِفٍع الطَّاِئىإىل الش. 

 .)5(ع ِبنجد: الفتح مقصورابوسوى، :      قالَ
ِوىوالس     ، ِنىصانُ عـن    :  كَغقـال فيمـا يي

        من حيثُ القَدر والكَيفيةُ، ومنه[اإلفْراِط والتفْريط 

)ِوىراِط السا(و)6() الصِوياٍل س7 ()ثَالثَ لَي(. 
      ِوىلٌ سجلْقُه عـِن     : وروخ الَقُهأَخ توتاس

 .)8(]اِإلفْراط والتفِْريِط

                                                        

 :اللسان، ونِسب فيه إىل خالد بن الوليد، وقبله) 4(
 *ِللَِّه در رافٍع أَنى اهتدى* 

 .6714 رقم3/308معجم البلدان : وانظر
، ومعجم مـا    6713 رقم   3/307معجم البلدان   ) 5(

  .3/763استعجم 
 .135سورة طه، اآلية ) 6(
 .10سورة مرمي، اآلية ) 7(
مابني املعقوفتني ساقط من األصل، وقد اسـتدركته        ) 8(

 .من املخطوطة األخرى

 سوو سوو
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هو ِجبِريلُ، علَيه السالم،     :)1()بشرا سِويا (و     
: ل؛ أى مستوٍ  هو فَِعيل مبعىن مفْتعِ   : قال أبو اهلَيثَمِ  

 .وهو الذى بلَغَ الْغايةَ من خلِْقِه وعقِْله
قَسـمت  : يقــال  ،)2(العدلُ  : وكغِنيـٍة     

 .أى بالْعدِل: بينهما بالسِويِة
أى           :      وهما علَى سـِويٍة مـن هـذا اَألمـرِ         

 .علَى سواٍء] ب/334[
سهلُ بن خِليفَةَ بــِن عبـدةَ             وأبو سِويةَ   

مى3(الفُقَي ( املصنف ِس بِن عاِصٍم، ذَكَرى عن قَيور
 ه علَدوب     ه العالَء بـنِل بِن   د املَِلِك ، وحفيدالفَض

 .، حدثَ أَيضا)4(عبِد املَِلِك بِن أَىب سِويةَ

 .)5(استوى، كأَوسى:      وأَسوى
 .د ِعلٍَّة     وعوِفى بع

ِرصوب     . 
أى : هذا املكانُ أسوى هذه األمِكنةِ    :      ويقالُ

 .أَشدها اسِتواًء
مسـِوين  : كَيف أَمسيتـم؟ فيقولونَ  :      ويقال

                                                        

 .17سورة مرمي، اآلية ) 9(
 .، واملثبت من التاج"العقل: "ىف األصل) 1(
 .2/701التبصري ) 2(
 .املرجع السابق) 3(
 ".مقلوب منه:"زاد ىف التاج) 4(

ةٌ صاِلحةٌ: صاِلحنيِوينا ستنا وماِشيالدأى أَنَّ أو. 
 أو شـجاعٍة،     ِعلْمٍ ىف     وإذا لَِحق الرجلُ ِقرنه     

 .ساواه: قيل
ماهوى ياوساويا:      وست. 

 .      وسموا مساِوى
 .اعتدلَ:      واستوى من اعِوجاٍج

 .استقَر:      وعلى ظَهِر دابِته
استوى املاُء واخلَشبةَ؛ أى معها؛ أى      : وقولُهم     

 .هم ذو خيٍراستووا ىف الشر، ومل يكن ِفي
     مهضأَر توتا: واسبدج تصار. 
     وةًوسِويسى ت :راىبى، عن ابِن اَألعوتاس. 

وةً، بالضم     وسِويست ى :رغُي. 
املَوِضع املُستِوى منها، والتاء    :      وتسواُء اهلَضبةِ 

 .)6(زاِئدةٌ

لُ النـاس خبـٍري مـا       يزا ال   :" احلديث وىف     
؛ أى إذا تركُـوا     )7("تفاضلُوا، فإذا تساووا هلَكُوا   

ضىف الفَضاِئل ور نافُسالت هو خاص قِْص، أووا بالن
باجلَهِل؛ َألنهم إنما يتساوون إذا كَانوا جهاالً، أِو        

    فَروالت بزحساوى هنا التبالت املرادق  نوأَنْ ي ، فَِرد

                                                        

 ".للتفعال:"زاد ىف اللسان) 5(
 2/208 جممع األمثـال     :، وانظر 2/427النهاية  ) 6(

 .3469رقم 

 سوو

 سوو
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كُلٌّ ِبرأِْيِه، وأَنْ ال يجتِمعوا على ِإماٍم واِحٍد، وقالَ         
ووا    : األزهرىتإذا اس فيهم     ىفأى كُنوملْ ي رالش 

 .ذو خيٍر هلَكُوا
 .، نقلَه الصاغاىنُّأى كثري:     وكٌَأل ِسى، بالكسر

لَه لُغةٌ، نق:      وال سيما، بفتح السني مع التشديد
وجيوز النصب به : صاحب اِملصباح، قال ابن ِجنى    

وال يستعملُ  : على االسِتثْناِء، وليس باجلَيِد، قالوا    
إالَّ مع اجلَحِد، نص عليه أبو جعفٍَر النحـِوى ىف          

. شرِح املُعلَّقاِت، وابن يعيش، وصاحب البـاِرعِ      
    خاِوىالس لَملب وقال الععن ثَع :نقالَ بغـِري    م 

    عىن     اللَّفِظ الذى جاَء به امرؤطَأَ؛ يس فقد أَخالقَي 
 تركَّبا وصارا كالكَِلمِة    "ِسيما"و" ال"بغري ال؛ ألن    

الواحدِة، وتساق ِلترِجيح ما بعدها على ما قَبلَها،        
فيكونُ كاملُخرِج عـن مساواِتـه إىل التفْضيِل ،       

ِسيما التستحب الصدقَةُ ىف شهِر رمضانَ     : همفقولُ
واسِتحبابها ىف العشر   : ىف العشر األواِخـِر، معناه   

اَألواِخر أوكَد وأفْضلُ، فهو مفَضلٌ على ما قَبلَه،        
: له فَِضيلةً لَيست لغيِرِه، فلو ِقيـل    وفيه ِإيذانٌ بأَنَّ  

تضى التسِويةَ، وبِقى الْمعنى على    ِسيما بغِري نفٍْى اقْ   
  قْديرالت ِبيه، وصارشضانَ    : التمر رهىف ش بحتست

مثلَ اسِتحباِبها ىف العشر اَألواِخِر، وال يخفَى مـا     
ال يجوز حذْف العاِمـِل وإبقـاُء    : ِفيه، وقد قالوا  

 .عمِلِه

: ِسيما زيد، والْمعنى  أَجاب القوم ال  :      ويقال
فإنه أَحسن إجابةً؛ فالتفِْضيلُ ِإنمـا حصلَ مـن       

   تكيِب، فصاررما"مع  " ال"التِز مب "ِسيلَِتهـا ىف   ن
ال رجلَ ىف الداِر، فهى مفيـدةٌ للنفْـِى،         : قولك

وربما حِذفَت ِللِْعلِْم ا، وهى مرادةٌ، لكنه قَليلٌ،        
ـاذَ         ويشابب اِج وابـنـرالس منه قولُ ابن بقْر :

 .وبعضهم يستثِْنى ِبِسيما
 ]س هـ و[

 .سِخر ِمنه، وغَافَله: ساهاه مساهاةً و     
لَينـةُ  :      وبعري ساٍه راٍه، وِجمالٌ سـواٍه رواهٍ      

 .السير
 اَألعراب  بيت علـى املـاِء تنِصبه   :      والسهوةُ
 .يستِظلّون به

 .سهلَةٌ:      وفَرس سهوةٌ
تتِعـب راِكبهـا؛ كَأَنهـا       ال:      وبغلَةٌ سهوةٌ 

 .سهو، كما ىف التهذيِب: تساِهيه، وال يقالُ ِللْبغل
وهس ضةَ ال:      وأَروبدفيها)1(ج . 

 .لَغَفَ:      وسها ىف الصالِة، وعنها
 .نظَر ساِكن الطَّرف:      وإليه

 وهس ـةُ اهلُبـوِب،   :      وِريحنِسـهاٌء  ): ج( لَي
اجلوهرى دشبالكسر، وأَن: 

 تناوحِت الرياح ِلفَقِْد عمٍرو      

                                                        

 ".ال حزونة :"ىف اللسان) 1(

 سهو
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 )1(                       وكانت قَبلَ مهلَِكِه ِسهاَء
 .أى ساِكنةً لَينةً

ضروب مختِلفَةٌ من سير اإلِبـِل،     : ساِهى     واَأل
 .كاَألساِهيِج

 رمى وال      :      وقال اَألحـهسفال ت ميمت تبذَه
 .أى ال تذْكَر: تنهى

كُويكب خِفى ىف بنـاِت    :      والسهيا ،كالثُّريا 

 ].أ/335. [نعٍش، وهى غري السها

 بِن مروانَ بِن زهٍري،     )2(نةُ زامـلِ اب: وكسميةَ     

هى أم أَرطاةَ بِن زفَر بِن عبِد اهللا بـِن صـخرةَ،            

اِعره)3(الشإىل أُم ِسبن ،املصنف هالذى ذَكَر . 

، كذا ىف   "اَأللْوانُ: اَألسهاُء":      وقولُ املصنفِ 

 األلْوانُ، كما هـو   : اَألساِهى: النسِخ، والصواب

 .ص احملكِمن

، ظاِهره  "ساعةٌ من اللَّيل  : السهواُء":      وقولـه

ـَر ىف       وأَنــه  " ت هـ و  "أنه بالفَتح، وقـد م

 .، عن ابن األعراىب)4(بالكسر

                                                        

اللسـان، والتاج وفيه نسب البيت إىل احلارث بن        ) 2(
 .عوف أخى بىن حرام

 ".زابل:"ىف مطبوع التاج) 1(

 .794 ، 2/695التبصري ) 2(

ô ô ô 
 فصل الشني مع الواو والياء

 ]ش أ و[

 .حزنِنى، وشاقَِنى:شاَءِنى الشىُء، كشاعِنىو      

 سبقَِنى، وهـذا قد ذكره املصنف،           وأيضـا

، ومها  )5(يشـوُءىن ويِشيئُِنـى كشآِنى، كشعاِنى   

لُغتان، عن ابِن األعراىب؛ وأنشد للحارِث بِن خالٍد 

 : املخزومى، وقد جمع بين اللُّغتيِن واملَعنييِن

 مر احلُدوج وما شأَونك نقْرةً        
  )6(             ولَقَد أَراك تشاُء باَألظْعاِن          

أى اِهلمـِة، عـن     : إنه لَبعيد الشأْوِ  :      ويقالُ
 .اللحياىنّ

 .املُختِلف:      واملُتشاِئى
 ]ش ب و[

أَتى ِبغالٍم، كشبا احلَِديـد، عـن       : أَشبىو       
اليِزيدى. 

وباَألذَى:      والش. 
 .، عن نصر)1(مِدينةٌ خِربةٌ بأَوال: لشبا     وا

                                                                               
طائفة منه، وىف   : ن الليل ـِتهـواء م ) ت هـ و  (ىف  ) 3(

 ". فهو حينئذ كالتهواء:"ع التاجمطبو

 ".مقلوب شآىن كشعاىن:"عبارة التاج) 4(

 .والتاج ". احلُدوج"بدل "احلُمول:"اللسان، وفيه) 5(

 شأو
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 .املُكْرم، ِزنةً ومعنى:      واملُشبى
 .املُشِفقَةُ علَى أوالِدها:      وكمحِسنة

 . احلَركَِةفاِحشةٌ كثريةُ:     وجاِريةٌ شبوةٌ
         والغالم يشاِبى لكـذا، إذا رفَـع قامتــه      

 .هِليتناولَ
 ]ش ت و[

أَصابه الشتاُء، عـن ابـِن      : شِتى، كرِضى و       
 .القَطَّاِع

 .الشتاُء:      واملَشتاةُ
:      ومن جعلَ الشتاَء مفْردا، قالَ ىف النسِب إليه       

وِشتاِوى ِشتاِئى. 
 .املَطَر الغِزير:      والشتاُء

 .     وقد شتا شتوا
 .املُرِبع: مشِتى من اِإلِبِل، كمحِسنوالْ     

 توالفَصيلُ ش          ،ِتىك، وشـرحبالفتِح وي ، ِوى
 .على فَِعيل

أى يكِْفيىن ِلِشتاِئى،   :  يشتيىن      وهذا الشـىءُ 
وأنشد اجلوهرى: 

 *بت فهذا بتى من يك ذَا*
 )2(*مقَيظٌ مصيف مشتى  *

                                                                               

وانظر معجم  .  واملثبت من التاج   ،"بأواال:"ىف األصل ) 6(
 .6965 رقم 3/359البلدان 

 : ، ويليه189 ديوان رؤبة) 1(

 .)3(ة ِبمصر: وسوق الشتا     
 . شتوان، كسحبان:وسموا     

 ]ش ج و[
 .أَغْضبه، عن الكسائى:  أَشجاهو     

ظْملِْقِه:      والعىف ح ضرتاع. 
أعطاه ما أرضاه   :      وفالنا، إما غَرميا أو مسائالً    

بفَذَه. 
 .ج أَحزانه وشوقَههي:      وشجاه الِغناُء شجوا
 .     وبكَى فُالنٌ شجوه

 .  احلَمامةُ شجوها)4(     ودعِت
 .محِزنٌ:      وأمر شاٍج

ى، محركة، كنمِرى   شجِو:      والنسبةُ إىل شجٍ  
 .ىف نِمر

، "موضـعانِ : وكَغِنى وغَِنيةٍ ":      وقولُ املُصنفِ 
ر الشِجى ىف حِديِث احلَجاِج، وضبطَه      قد جاء ِذكْ  

منِزلٌ علـى طريـِق     : ابن اَألِثِري بالتخِفيِف، وقالَ   
هـو  : مكّةَ، وضبطه الصاغاىنّ كذلك، وقال نصر    

                                                                               

 *             جعأخذته من ن اٍت ِست* 
 .واللسان، والتاج

 .1/68 جـ2، وق1/288القاموس اجلغراىف ق ) 2(
 ".وبكت:"ىف األساس) 3(

 وتش وجش
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على ثالِث مراِحلَ من البصرِة، وضبطه بالتخفيف       
 .) 1(أيضا

 ]ش ح و [ 
 يشـحوه، عـن     لُغةٌ ىف :  شحا فاه يشحاه   و     

 . الكسائى، كشحاه تشِحيةً
 وشحى فُوه أيضا، يتعـدى      )2(]وشحا فُوه       [

 .وال يتعدى
 .خطا خطْوا:      وشحا شحوا

 .أمعن، وتوسع:      وىف كذا
 .     أو سعى، وتقَدم
أى ىف غـري حاجـٍة، أى       :      وجاَء شـاِحيا  

 .)3(اخاطي
ابالد فَم ِة     وشحا اللجام. 

 .     واحلمار فاه للنِهيِق
 .فاِتحاٍت أَفْواهها:      وأقبلَِت اخلَيلُ شاِحياٍت

 .أى اجلَوِف:      وِإناٌء واِسع الشحوِة
 .     ورجلٌ بعيد الشحوِة ىف مقاِصده

 .واِسعةُ اخلَطِْو:      وناقَةٌ شحواُء
 فَرس للنىب صلَّى اهللاُ   :      والشحاُء ، كسحـاب  

 .فُسر بالواِسع اخلَطِْو: قال ابن األثري. عليه وسلّم
                                                        

، 7018،  7017 رقـم    3/370معجم البلدان   ) 4(
 .2/223 الفائق :وانظر

 .تكملة من اللسان يقتضيها السياق) 5(
 ".وجاءنا شاِحيا؛ أى خاطيا :" ىف التاج) 3(

 ]ش ح ى[
لغةٌ ىف شحا شحوا، : شِحى، كرِضى شحيا ى     

شـحى  : هكذا ذكره املصنف، والذى ىف التكملةِ 
 يشحو شحوا، عن    فالنٌ يشحى شحيا، لُغـةٌ ىف    

 .اللَّيِث، وضبطَه ِبخطِّه، كسعى فلْينظَر ذلك
 ]ب/335                                      [

 ]ش د و[
أنْ يحِسن اِإلنسانُ من أَمٍر  :  الشدو، بالفَتح  و     
 .شيئًا

 .البِقيةُ من كُلِّ شىٍء:      والشدا
تودِرفَِة     وشاملَع ضعِرفَةً :  منه بعِرفْه معإذا مل ت

 :جيدةً، قال اَألخطَلُ
        فَهن يشدونَ ِمنى بعض معِرفٍَة

                 ودلٌ وال جخِل ال بصبالْو نه4(و( 

 ِكب دعه بنأَيا، مث رنسا حابه شنِهدِنساًء ع ذْكُررِه، ي
هِرفَتعنَ مكَرفأَن. 

 .شداة، كقُضاة:      ومجع الشاِدى
 .بطْن من العرب:      وبنو شاِدى

جبالن أحمران ِبتهامةَ، عن :      وشدوان، حمركة
 :نصر، قال الشاعر

       فَلَيت لنا من ماِء زمزم شربةً
                                                        

واللسان، ". بالوصل"بدل  " الودب:"وفيه ،95 ديوانه) 1(
  .والتاج

 وشح ودش
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ربواِن                        مدلَى شع تةً بات1(د( 
 ]ش ذ و[

 : شذاةُ الرجِل: اِحلدةُ، وقال اللّيثُ:  الشذاةُو     
 .ِشدته وجرأَته

 .حده:      وشذَا كُلِّ شىٍء
  هجوع دتقالُ ِللْجاِئع إذا اشـذَاه،  :      ويش ِرمض

 .نقلَه اجلوهرى عِن اخلليِل
 .اِملسك، عن ابن ِجنى: ا     والشذ
أى     : إنى َألخشـى شـذاةَ فُـالنٍ      :      ويقالُ

 .شره
آذَيت وأَشذَيت، نقلَه   : آذَى، يقالُ :      وأشذَى

اجلوهرى. 
ذَاواتبـاِزِب،      :      والشكالز ،ِصـغار ـفُنس

 .شذَاوةٌ، كذا ىف املصباح: الواِحدةُ
 ]ش ر ى[

 الشرا، بالقَصِر واملـد؛ املَد لُغـةُ احلجاِز،  ى     
    رهٍد، وهو اَألشجلُغة ن راملَقْصورِ . والقَص عموج :

؛ ألن ِفعـالً ال يجمـع علـى           أَشِريةٌ، وهو شاذٌّ  
اجلوهرى أَفِْعلَة، قالَه. 

                                                        
واللسـان،    ، 7031 رقم   3/372معجم البلدان   ) 2(

 . والتاج

    إىل املَقْصوِر قُلْت تبسِو:      وإذا نكما  ِشر ،ى
 .ىِربِوى، وِحمِو: اليق

  ِضىاقَِة، كرالن ِزمام ِرىوىف  :      وش ،بـطَراض
 .كَثُر اضِطرابه: الصحاح

 .لَجت، وتابعِت اهلَمالَنَ:      وعينه بالدمِع
 .     وشِرى، كَغِرى ِزنةً ومعىن

ا مده، كم :      والفَرس ىف ِلجاِمه، من حد رمى     
 .) 2(ىف األساس

 .أى ساَءه:      وفَعل به ما شراه
 .لَحاه اُهللا وشراه:      ويقال

 :اِملثْل، منه قولُ الشاعِر:      والشرى، بالتسكني
        وترى هاِلكًا يقُولُ أال تبــ

 )3(                       ـِصر ىف ماِلٍك هلذا شريا

 .أى ِمثْالً
 .ثَّاِء والِبطِّيِخما كانَ مثلَ شجِر الِق     و

 .)4(ع قُرب مكَّةَ:      وذُو الشرى
ِعريى الْبرعن ابِن القَطَّاع:      وأَش ،عرأَس. 

 .أَخرجت شريها، كاستشرت:      والشجرةُ
                                                        

 والبعري ىف   ،شِرى الفرس ىف جلامه   :"الذى ىف األساس  ) 1(
من :" ولذلك يستغرب قولُ الزبيدى    ،"مده وجذَبه : زمامه

 ".حد رمى
: بدل "ياشِر: "اللسـان، والتكملة للصاغاىن، وفيه   ) 3(
 ".شريا"
 .7038 رقم 3/374معجم البلدان ) 3(

 ذوش شرى
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مِلهم، عن ابـِن       :      والقَوراة ىف ِفعصاروا كالش
 .تشرى، عن اجلوهرىاألثِري، ك

 .يتقَاضياِن، كما ىف الصحاح:      ومها يتشاريان
 .لَج ىف التأَمِل:      واستشرى
 .جد واهتم:      وىف دينِه

لُغةٌ ىف الشرِى، ِللْحنظَِل،    : والشريانُ، بالفتح      
مِئن من اَألرِض، ِللْمطْ: أو ورِقه، كالرهِو والرهواِن

 .)1(عن الزخمشرى ىف الفائِق
 .الشق ىف اَألرِض، عن األزهرى:      وبالكَسِر

جبـلٌ شاِمخ دون عسفانَ، :      والشراةُ، بالفَتح
 .على يساِر الطاِئِف: عن ابِن األثِري، وقال نصر

يس الياُء  أحد الشراِة ِللْخواِرِج، ولَ   :      والشاِرى
للنسِب؛ وإنما هـو ِصفَـةٌ أُلِْحق ا ياُء النسِب        

ِرىووأَح روفَِة، كأحا ِللصتأكيد. 
اسم جبٍل بالباِديِة، وهو فَعوعل،     :      وشرورى

 .ِجبال ِلبىن سليم: قالَ نصر
 مراوة، بالضوش      :  ،نيـددونَ م ميب ِترع قُر 

 :قال كُثَير عزةَ
 ترامى ِبنا ِمنها ِبحزِن شراوٍة      

 )2(    مفَوزةً أَيٍد إلَيك وأَرجلُ                    

                                                        

 .2/239الفائق ) 4(
بفـتح  " شـراوة "، واللسان، وفيهمـا     256ديوانه) 1(

 .الشني

 ىنكَغ ،ِرىل، وىف     :      والشمن اخلَي اخليار الفاِئق
 .املُختار: األساس

 .) 3 (ماٌء قَريب من اليمن:      وكغِنية
 .)4(     وناِحيةٌ من بالِد كَلٍْب بالشاِم

 ىمكس ،ىرنِ   :      وشمةَ واليبني ِتهام 5(طَريق( ،
 .عن نصر

بالتحريك  )6(ن الشرِوى      وحممد بن عبِد الرمح   
        سوبنقان، مرز واس، روى عنه ابنأىب ن صاحب

 .إىل الشراة؛ ِلِصقٍْع قُرب ِدمشق
   ]ش ص و[

 السواك، عن ابِن األعراىب، :  الشصو، بالفتحو   
نقلَه األزهرى. 

 ]ش ص ى[
 شصى املَيت ، مـن حـد رمى، يشِصى             ى

وذلك : لُغة ىف شصا، كدعا: شصيا، فهـو شاصٍ  
إذا انتفَخ فارتفَعت يداه وِرجاله، حكاه اللِّحياىنُّ       

الِكسائى، ونقلَه اجلوهرى وابن ِسيده، قـالَ       عن  
األخري :ا  : واملعروفِصيِله شو ِبِرجصشها، : يفَعر

                                                        

 .7099 رقم 3/387معجم البلدان ) 3(
 .املرجع  السابق) 3(
 .7102املرجع السابق رقم ) 4(
 .2/733التبصري ) 5(

 شصو
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 أى إذا )1("إذا ارجحن شاِصيا فارفَع يدا:"وىف املَثَِل
 .سقَط ورفَع ِرجلَيه فاكْفُف عنه

أو ] أ/336[مملوَءةٌ مـاًء،    :     وِزقاق شاِصيةٌ 
 . شواٍص:)ج(نِفخ فيها فارتفَعت قَواِئمها، 

     وأَعواٍصنيش  :اِخصاتش . 
، "شِصى، كرِضـى ودعـا   ":      وقولُ املصنفِ 

 طَأٌ، والصوابالصحاِح     : خ ى، كما هو نصمكر
 .، ال حاجةَ إليه هنا"دعا": واحملكِم، وقولُه

 ]ش ط و [ 
 ِثياب من كَتان؛ تنسب : محركَه، ةُي الشطَِوو    

 ة من قُرى ِدمياطَ، على بحيـرةِ      : إىل شطَا، وهى  
 نيس، سميت بشطـا بـِن اهلاموِك، مـن قَرابةِ      ِت

  بــنِ  ِروالْمقَوقَِس، الذى أسلَم علَـى يدى عم     
الْعاِص ، واستشِهد فَدِفن هنـاك، وكانت كُسوةُ       

 .الكَعبِة تحملُ من هناك
  ِنىكغ ،ِطىش بأنشـد    :      وثَو ،طَِوىى شنعمب

 :اجلوهرى
 *لَّلَ بالشجراتطِّتواِحلب 2(ِ*ى( 

 :شِطـى املَيت، كرِضـى  ":      وقولُ املصنفِ 
ِصىطِ   ،"شبغلطٌ ىف الض ، والصواب :    ـدمـن ح  

   ِطى ششطَى يى، شما، فهو شاٍط، كما هـو      رطْي

                                                        
 ".ارجعن"إذا : فيه و53 رقم 1/21جممع األمثال ) 6(

 .للسان، والتاجا) 2(

نص الكسائى عن األحمِر، ونقلَه ابن سـيده ىف         
 .احملكِم

 ]ش ظ ى[
 .التفَرق، والتشقُّق:  التشظِّىى     

ودالع ِظىوش      :فُِلق. 
 .انكَسرت: يةُ     وانشظَِت الرباِع

 .يفِْلق شظاهجعلَه :      وشظَّى الفَرس تشِظيةً
 :، قالَ عنترةُ)3(جبلٌ:      والشظَاُء، كسحاب

 كمِدلٍَّة عجزاَء تلْحم ناِهضا      
 )4( اَألرفَع                 ىف الوكِْر موِقعها الشظاُء

 .رُءوسها:      وشواِظى اِجلباِل
مع ج:      والشِظى، بكسرتني مـع تشديد الياء    

ِللِْفلْقَِة، عـن الكسـائى، نقلَـه       : شِظية، كغِنية 
 .الصاغاىنُّ

، كـذا   "كالشظْية، بالكسر ":      وقولُ املصنفِ 
  سِخ، والصـوابون،   : ىف النِة النِة، بزيادِظينكالش

كما هو نص التهذيِب، وذكره اهلروى ىف الغريبني   
 .أيضا

، هكذا ضِبطَ   "شِصى: ملَيتشِظى ا : "هـ     وقول
 .ىف النسخ، كرِضى، والصواب كرمى

                                                        
 .7126 رقم 3/391معجم البلدان ) 3(
 .85ديوانه  ) 4(

 شظى
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 ]ش غ و[
قَطَر قَليالً قَليالً، عـن     : أشغى ِببوِله إشغاءً        و

 .ابن األثِري
 .املُفاِرق ِلكُلِّ إلٍْف:      واملُشتِغى

 :     والذى نغضت ِسنه، وما فُسر قولُ رؤبة
*ِسفِفىفاعتاِعى املُشب1(* ِبناٍج كالر  ( 

 ]ش ف ى [
 .برأَ:  اشتفَى املريض من ِعلَِّتهى     

 .طَلَب الشفاَء:      واستشفَى
 صار ىف شفا القَمِر؛ وهـو آخـر        :      وأَشفَى

 .اللَّيِل
 .     وأَشرف علَى وِصيٍة أو وِديعٍة

 :ما، قال الشاعر     وأَعطَى شيئًا 
       وال تشِغى أباها لو أتاها

 )2(       فقريا ىف مباَءا ِصماما
له دواًء يكونُ ِشـفاؤه      وصف :وزيد عمرا      
 .فيه

أى نفـع ِبِصـدِقه    :      وأخبره فالنٌ فاشتفَى ِبه   
 .وِصحِته

                                                        
 ".كالرباِع: "، والتاج، وفيهما98 ديوانه) 1(
 .اللسان، والتاج) 2(

عالَجه بكُـلِّ مـا    :      وشفَّاه بكُلِّ شىٍء تشِفيةً   
 .يشتفَى ِبه

     تفَّيفَّى فالنٌ أفضلُ مما شأى مـا   : )3(     وما ش
 ازداد وما رِبح، قيل هو مـن بـاب اإلبـدال،          

 .كتقَضى
ظَِرباِن :      واِإلشفَيان ، كأنه مثَنـى اِإلشفَـى    

، قالـه  )4(لظَّبى لبىن سـلَيم  له ا  يكْتِنفان ماًء يقال  
 .نصر

بان، قـال        :      واَألشاِفىـيواٍد ىف بالِد بىن ش
 :األعشى

 أَِمن جبِل اَألمراِر صرت ِخيامكم      
 )5(              على نبٍأ أَنَّ اَألشاىفَّ سائلُ

                                                        

هذه عبارة من نص حديٍث شريٍف ورد ىف النهايـة          ) 3(
نم  مغ وفيه أَنَّ رجالً أصاب ِمن    : البن األثري، حيث يقول   

، ذَهبا، فأُِتى به النىب صلى اهللا عليه وسلم يدعو لـه فيـه    
شفَّى فالنٌ أَفْضلُ مما شفَّيت، تعلَّـم خمـس          ما:"فقال
، أراد ما ازداد، ورِبح بتعلُّمه اآليات اخلمس أفْضلُ         "آيات

 .مما استزدت ورحبت من هذا الذَّهب
، والضبط  684 رقم   236،  1/235معجم البلدان ) 4(

 .منه
، 659 رقم   1/231، ومعجم البلدان  137 ديوانه) 5(

 .والتاج.مرار ىف رسم األ1/153ومعجم ما استعجم

 شفى شفى
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 ـلَ       : قال ياقوتشى؛ َألنَّ أَهاَألع هبرثَلٌ ضهذا م
 اَألمراِر ال يرحلونَ إىل اَألشاِفى ينتِجعونـه        جبِل

ِلبعِدِه ، إالّ أنْ يجِدبوا كلَّ اجلَـدِب، ويبلُغهم أن        
 .مِطر وسالَ

له ِشفاًء، نقله اجلوهرى     جعلَه:      وأَشفاه العسلَ 
 .عن أىب عبيدةَ

ره، نقلَه  تسنكَى فيه ِنكَايةً:      وتشفَّى من عدوه
األزهرى. 

 القُرِشيةُ، وابنـةُ    )1(     والشفـاُء بنت عبِد اهللاِ   
وابنـةُ عوف، أخت   .  اَألنصاِريةُ   )2(عبِد الرحمنِ 
 .صحاِبيات: عبِد الرحمن
 .)3(ة مبصر ِمن الغرِبيِة:      وبال الم

، كذا ىف   "برأَه: اه يشِفيه شف: "وقولُ املُصنف      
احملكِم: النسِخ، والصواب كما هو نص ،رأَهأَب. 

 ]ش ف و[
حـرف الشـىِء، حكى   : الشفَا، كقَفـا  و     

مامل تجز : شفَوان، قال اَألخفش: الزجاج ىف تثِْنيِته
ةَ من  فيه اِإلمالةُ عِرف أَنه مـن الواِو ؛ َألنَّ اِإلمال        

 .الياِء، كذا ىف الصحاح
منسـوبةٌ إىل  ] ب/336[واحلروف الشفَِويةُ       

 .الشفَِة، عن اخلليِل
                                                        

 .2/736التبصري ) 1(
 .املرجع السابق ) 2(
 .2/101 جـ2القاموس اجلغراىف ق) 3(

  .)4(رِكيةٌ على بحيرِة اَألحساِء: وشِفية، كَغِنية     

ِبئْـر قَِدميـةٌ ِبمكَّـةَ، حفَرتها بنو :      وكسمية
 .)5(أَسٍد
 .من ال تنضم شفَتاه: واَألشفَى من الرجاِل     

 .     وامرأَةٌ شفْياُء، كذا ىف احمليط
     وذو شفَى كسمى، من اَألذْواِء ىف همـدانَ،        

، وحسين بـن     هو ابن مشِرِق بِن زيِد بِن جشمٍ      
ه، اَألصبِحى، ذَكَر املصنف والد   ) 6(شفَى بِن ماِنعٍ  

سِمع واِلده، وتبيعا، وعبد اِهللا بن عمٍرو، وعنـه         
 .139احلَسن بن ثَوبانَ، مات سنة 

  فَىش ةُ بنعـن      )7(     وثُمام ،اِنىداهلَم ِلىأبو ع 
 .فضالة بِن عبيٍد، وعنه يِزيد بن أَىب حبيٍب

     فَىش بن اٍس؛وسعيدعن ابِن عب . 
وقَي     فَىش بن س :ِعىيبالس البِن إسحاق خيش. 

  فَىش بن وعامر     : ـرٍ      شيخمِد اِهللا بِن عيبو لع 
ذكرهم األمري ،قِّىالر. 
 ]ش ق و[

 .تِعب:  شِقى ىف كذا، كرِضى، شقَاوةًو     

                                                        
 .7188 رقم 3/400معجم البلدان ) 4(
 .7187السابق رقم املرجع ) 5(
 .2/786صري التب) 6(
 .املرجع السابق) 7(

 شقو شفو
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 ،ِقىلٌ شجِقياء         ورٍم أَشمن قَو ،ِنىكغ : نـيب 
 .وِة، بالكسر، ويفْتحالشقْ

 .أى أَتعب:      وهو أَشقَى من راِئِض مهٍر
قَى ثَمودقَى من أَشوأَش     . 

املُعاسرةُ، واملُصابرةُ؛ قـال الراجز    :      واملُشاقاةُ  
 : يصابر اِجلمالَ مشيا)1(]جمالً[يصف 
 *ِرثْ ـم يـراِت لـ الصابىِقإذَا يشا* 
 )2(* ينبِعثْ  يكاد من ضعِف القُوى ال* 

 ]ش ق ى[
طَلَع؛ :  شقْيا )3(]يشقَى[ شقَى ناب البعِري     ى     

ِز، عن ابِن ِسيدةٌ ىف اهلَمهلُغ. 
   ـمقْيان، بالضٍد من    :      وشياِقى؛ ِلحالش عمج

 .اٍع ورعيانستطاع ارِتقاؤه، كرياجلَبِل ال 
 ]ىش ك و [

فَتح الشكْوِة، ِلِوعاٍء من    :  الشكْو، بالفَتح   يو     
 ما فيها، وكأنه ىف اَألصِل اسـِتعارةٌ؛        رأَدٍم وإظْها 
بثَثْت له ما ىف ِوعائى، ونفَضت له مـا         : كقَوِلهم

 .إذا أَظْهرت ما ىف قَلِْبك: ىف ِجراِبى

                                                        
 .تكملة من مطبوع التاج، واللسان) 1(
 .اللسان، والتاج، والشطر األول ىف األساس) 2(
 .تكملة من اللسان) 3(

 ِة     وذو الشبِدأبو ع : كْو الرِب بِن    حكَع ِن بنم
ثَعلَبةَ القَيِنى، كانَ يوم أجناِدين مع أَىب عبيدةَ بِن         

 .اجلَراِح، وكانت تكونُ له شكْوةٌ إذا قاتل
 .، عن ابن القطّاعاتخذَ الشكْوةَ:      وأَشكَى

وكسمية ،  شِكى كعِتى   على      وتجمع الشكوةُ 
صهاتِغري. 

شكاه، أو أخبر عن مكْروٍه     :      وشاكاه مشاكاةً 
هأَصاب. 

 .     ويستعملُ الشكْو ىف الوجد
اسم ِللْمشكُو؛ كالرِمية اسم :      والشِكية، كغِنية

رِللْم،كايا): ج(ِمىش. 
 .ىجمع الشكوةُ على الشكاوت     و

 .مِرض:  واشتكَى،ى     وتشكَّ
 .كابده من الشوِق  وما،شكْواه أَبثَّه:      وأَشكاه
منه قولُ ابِن الزبير، وقد     والعيب؛  :      والشكاةُ

 :طاقَيننعيره رجلٌ ِبأُمه ذاِت ال
 )4( *وِتلْك شكاةٌ ظَاِهر عنك عارها*

قَه وكَثُر  تعبه السير فَمد عن        ويقالُ ِللْبِعِري إذا أَ   
 :قَد شكا، وِمنه قولُ الشاِعِر: أَِنينه

                                                        
ىف ديوان   والبيت ألىب ذؤيب اهلذىل   .  والتاج ،اللسان) 4(

 : وصدره،1/21اهلذليني 

رها الواشون أنيهاوعى أِحب 

  ى-شكو   ى-شكو 
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 * السرى ى طُولَشكَى ِإىلَّ جمِل* 
 )1( *الً فِكالنا مبتلَىـصبرا مجي* 

تشقَّقَت أظْفـاره، عـن :      وشكى فالنٌ
األزهرى. 

كَف : اِكيه تشِكيةً شكَّى ش ":      وقولُ املصنفِ 
 ، هـذا تصحيــف قَِبـيح،    " عنه وطَيب نفْسه  

ه : والصوابلَّى شاِكيا    : ساه عمزه وعفْسن بطَي
عراه، وكُلُّ شىء كَف عنه فقد سلَّى شاِكيه، كذا      

 .هو نص التكِْملَِة
لعرب، قالَه  لُغةٌ حبِشيةٌ استعملَها ا   :      واِملشكاةُ

ىف املُعرب، قالَ    الزجاج ، وذكره ابـن اجلواليقى    
علـى        : جماهد الذى يكونُ املصـباح مودهى الع

وقالَ أبو  . رأِْسه، أو احلَداِئد الىت يعلَّق ا الِقنِديلُ      
هى احلَديدةُ أو الرصاصةُ الىت يكونُ فيها       : موسى
هى قَصبةُ الزجاجِة الىت    : وقـالَ األزهرى . الفَِتيلُ

وما ذكره املصنف هو أَصح     . يستِضىُء فيها الفَِتيلُ  
 .اَألقْواِل

 ]ش ك ى [ 
البِقيةُ، هكـذا ذكـره   :  الشِكيةُ، كرِمية  ى     

 تبع فنه     ـاملُصوابص حيفصا للصاغاىنِّ ، وهو ت :

                                                        
 . والتاج،"لىيصربا جم" :اللسان، وفيه) 1(

ِليىنةالشذا املَع ،وقد ذكره ىف الذى يليه  ،بالالم ،
 .على الصواب

 ]ش ل و[
لَ أوس بن حجٍر    االبِقيةُ، ق : بالكسر  الشلْو، و     

 ]أ/337: [يشري إىل يوِم جبلَةَ
 ذَاك ِشلْو سوف نأْكُلُه: قُلْتمفَ      

 )2(       فكيف أَكْلُكُم الشلْو الذى تركا

 .عضوال: هاٍء     وِب
ِنىال:      وكَغٍءبىةُ من كُلِّ شقي. 

 .بقاياهم:      وهو من أَشالِء القَوِم
، )3(أَشٍل، كأَدلٍ :      وجمع الشلْو مبعنى العضوِ   

        ةُ والـواوـمِذفَِت الضس، حرل، كأَضه أَفْعنزوو
وأَشٍل :"احلديثُاسِتثْقاالً، وأُلِْحق باملَنقُوِص، ومنه     

 .)4("ِمن لَحٍم
 .دعاه: س به     وأَشلَى الكَلْب وقَرقَ
مثلُ أغْراه، عـن ابـِن      :      وأَشاله علََى الصيدِ  
 :  اَألعجِماألعراىب، ومنه قولُ زياٍد

 أتينا أبا عمٍرو فأَشلى ِكالَبه      

                                                        

 ،"تركا"بدل  " تركوا:"ام، واللسان، وفيه  80ديوانه) 2(
 .والتاج

)3 ( عملٍْو"جد." 
 .2/499النهاية  )4(

 شنو كىش
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 )1(ه نؤكَلُنا بني بيتيِكد           علينا فَ

إنمـا : ومنعه ثَعلَب وابـن السكِّيت، وقاال         
 .الدعاُء، كذا ىف الصحاح واِملصباح: اَألشالُء

 .قَوم باليمن:      وبنو املُشلَّى، كمعلَّى
اسم : واملَشاِلى، كأَنها جمع مشالة، كمعالَة         

 .، ِحجاِزيةٌملا يشرطُ به ىف اخلُدوِد
 ]ش ن و [ 

ة مبصر  : ِشنو، بالكسر وفتح النون املشددة     و     
اهللا حممد بن أمحد بِن      ، منها أبو عبدِ   )2(من الغربية 

اِهللا بن عمر بِن هالٍل، الشناِوى الصوىفّ، كانَ  عبِد
 .ىف عصِر املُصنِف

 .)3(أُخرى ا:      وشنوى، كجمزى

أُخـرى  : حمركةٌ وبكَسِر النـون،         وشِنوان،
 .))4ا

ناِحيةٌ من أعمـاِل  : بكسـر فتشديد،       وِشنا،
 .، عن نصر)5(جلَِة البصرِةِدأَساِفِل 

ىف الن نا، ذُِكرالش وِن     وابن. 

                                                        

 .، والتاج3/210، واللسان، واملقاييس 89ديوانه) 1(
 .2/142  جـ2القاموس اجلغراىف ق) 2(

 ".شنو"و، "شنوا"املرجع السابق، وفيه ) 3(
 .191جع السابق املر) 4(
 .7284 رقم 3/415معجم البلدان ) 5(

 جد اذّر بِن    :     ومشنو بن القشر بـِن تميمٍ    
  بـِن ثَعلَبـةَ وأَِخيـه عبـِد اهللاِ         ، وحباثِ )6(زياٍد

 .الصحاِبييِن
و بِن  شاِعر من بِنى عمرِ   :        وسويد بن مشنوءٍ  

نهِد بِن زيد، وقد دخلوا ىف بِنى عِدى بِن خباب،          
األمري ذكره. 

 ]ش ن ى[
اعترفْت به، كذا   :  شِنيت باَألمِر، كرِضيت   ى     
 .صباِحىف اِمل

 .البِغيضةُ، وهى شاذَّةٌ: رِميةم     واملَشِنيةُ، ك
ِنىشلٌ مجور      :ضغبم. 

 ]ش و ى[
 .اخلَطَأُ:  الشوىى     

 .     والبِقيةُ
 .     واإلبقاُء

الِقطْعةُ من الشواِء، عن أىب :      والشواةُ، بالكسر
دشعمٍرو، وأَن: 

 انِصب لنا الدمهاَء طَاِهى وعجلَنو      
 )7(               لنا ِبِشواٍة مرمِعلٍّ ذُؤوبها

 .ِجلْدةُ الرأِْس، أو ظاِهر اِجللِْد كُلِّه:      وبالفتح

                                                        
 ".ِذياد: "، وفيه4/1256التبصري ) 6(
ومل أجـده ىف كتاب اجلـيم ألىب       . اللسان، والتاج ) 7(

 .عمرو الشيباىن

  وىش نوش
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 .الصغري من الكبري، نقلَه اجلوهرى:      وكثُمامة
مى اللَّحوتواش     ،واهان :  وأَشتواهلُغىف ش. 

 .أعطاه ِإياه:      وشواه لَحما تشِويةً
لَقَب ِمعتر بـِن بوالَن بـن      :      وشاِوى اجلَنبِ 

ئ، من وث بِن طَيوةٌلعمرو بن الغماع1(ِده ج(. 
 ، منها عبـد   )2(ة مبصر من الدقَهِلية   :       وشاوةُ

، هو وأخوه   )3(ىالقاِدِر بن حممِد بِن طَريٍف الشاوِ     
    ثا، مات عبدداِب حالوه 805القاِدِر سنة    عبد ،

سِمع معنا، وكان ِخيـارا، وولَـده       : قال احلافظُ 
 ،884الشهاب أمحد محدثٌ مكِْثر، مـات سنة      

 .ونزل الناس مبوِته درجةً
 ]ش هـ و[

 .أَصابه ِبعيِنه، عن ابِن اَألعراىب: شاهاه و     
 .الشهوةُ، مصدر، كالعاِقبة:      والشاِهيةُ
 .الكثري الشهوِة:      وكشداد

 .)4(الدقَهِليِةة مبصر من :مقْصورا بالضم،      وشها
، )5(مجع الشهوة، كما ىف املصباح    :      واَألشِهيةُ

ح انَ ىف شـر   يى، كغرف، وهذه عن أىب ح     شهو
ر بِنالتصرأٍَة من بىن نهيل، وأنشد المعاويةسم : 

                                                        

 .2/713التبصري ) 1(
 .1/221 جـ2القاموس اجلغراىف ق) 2(
 .2/713التبصري ) 3(
 .1/221 جـ2القاموس اجلغراىف ق ) 4(

      ج ى واِهللا كنتهِدفَلَوالَ الشةًير 
           بأَنْ أَترك اللَّذَّاِت ىف كُلِّ مشهِد

لَة، معتلَّة  والنحاة مل يذْكروا مجع فَع    :      مث قال 
   ل، قلتونظريه  : الالِم، على فُع ،وهو ناِدر :وهةٌ ص

 .وصهى
ِهىوماء ش     ِنىلَذيذٌ: ، كغ. 

إذا :      وما أشهاها، وما أشهاِنى هلا، قال سيبويه
اةٌ،          :قلتـهشتـا مَأ ِبرخهاها إىلَّ، فإمنا تما أش 

 ،وكأنه على شِهى، وإنْ لَم يتكَلَّم به، فما أَشهاها        
ى فإنما تخِبـر  ما أَشهاِن: ظاها، وإذا قلت حكما أَ 

 .أَنك شاٍه
        ى الطعامهشٌء يىِملُ علـى    : وهذا شحأى ي

ِتهاِئِه، نقلَه اجلوهرىاش. 
 .الشهوةُ]: ب/337[     واملُشتهى 

، كانَ ىف روضِة مصر، خِرب   :      وقَصر املُشتهى 
هِسر سالفاِرِض، قُد بن رمشري عوإليه ي: 

  وفيها وطَِرىرصوطىن ِم      
  منتهاها مشتهاهاىولنفِْس       
ô ô ô 

 فصل الصاد مع الواو والياء
                                                                               

 :مل يرد هذا اجلمع ىف املصباح املنري، والـذى فيـه          ) 5(

شـهوات،  : اشتياق النفس إىل الشىء، واجلمع    : الشهوةُ"

هتشىواشتهيته فهو م." 

 شهو



 
 
 

 
 

- 193- 

 ]ص أ ى[
لُغةٌ ىف صأَى،   :  كرمى يرِمى  ،ى صأَى يصئِ  ى     

 :قال. كسعى، ومنه ما نقَلَه اجلوهرى عـن الفَراءِ   
تلْـدغُ  :"نـه املثلُ وم والعقرب أيضـا تصِئـى؛  

، والواو للحـاِل، حكاه األصمعى ىف      )1("وتصِئى
 .كتاِب الفَرق
أى : على ِفِعيل، بالكسر، ِة ِصِئىب ِللكَلْ:     ويقالُ

 :صوت، قال جرير
 حلا اهللا الفرزدق حني يصأَى      

صالكَلِْب ب ِئىص                  للِعظَاِلب 2(ص ( 
 :اجل العجوقا

 )3(*ه ِصِئىِتلَهن ىف شبا*
 .     هكذا ضِبطَ بكَسر الصاِد

: آِة، كعصاة صلُغـةٌ ىف ال  : كضيعة:      والصيأَةُ
للماِء الذى يكونُ ىف املَِشيمِة، عن ابِن األعراىب. 

أى :  بالكسـر  ،ِبعت الناقَةَ بِصيئَتها  :      ويقالُ
 .هاحبدثان ِنتاِج

 .، لُغةٌ ىف اهلَمِزبلَّه قَليالً:      وصيا رأْسه تصييئًا

                                                        
 تلـدغ :" وفيـه  641 رقم   1/126جممع األمثال    )1(

 .ويضرب للظامل ىف صورة املتظلم" العقرب وتِصىء
 ". يصِئى حنيى الفرزدقِوومن يؤ:" وفيه428هديوان)2(
ضـبطت كلمـة صـئى ىف       :همشوا ،333ديوانه )3(

 األصل املخطوط بكسر الصاد وفتحها، وكتـب عليهـا      
 ".معا"

 ]ص ب و[
 .صاِحب الصبوِة: اِبى الصو     

 .شاِعر مشهور هو وأوالده:      وابن الصاِبى
 ِت اليهود4(     وكان (   ،ِبىالن حـابونَ أصمسي
لَّى اُهللا عليه وسلمباةَ:صالص . 

وقرأَ ناِفع     :] اِبنيِفيـِف   )5(]والصخعلـى ت ،
 . همزةالْ

: )6(الكَرِم املبارك بن عمر بِن صـبوةَ             وأبو
 وعنه ابن ،ِريِفيىنثَ عن الصدٍشحوب. 

ا رةًأْ     وصبِبيصت هِض: سأمالَه إىل األر . 
     وصى السابيه:)7(فوأَمالَه قَلَب . 

 .عدل عنه، عن أىب زيٍد:      وعن احلَمِض
تِن السع صاِبنيِر     واجلواِرى ي :طْأى ينلُع. 

 .دعاها إىل الصبوِة:      وتصبى الْمرأَةَ
خيى:      والشصابا، كتبلَ الصمِملَ عع. 

وهـم  : )1(صـابٍ  جمع: ىكرب ،صبـى     وال
 .الذين يميلونَ اىل الِفتِن ويِحبون التقَدم فيها

 .ذو ِصبيٍة، عن الراِغِب:      ورجلٌ مصٍب
                                                        

 ".قريش:"ىف اللسان  )4(
، وسورة احلج من اآليـة      62سورة البقرة من اآلية      )5(

 .74التيسري : وانظر17
 .3/837التبصري  )6(
 . التاج، واملثبت من مطبوع"الشيخ: "ىف األصل )7(

 صبو أىص
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يانُ اجلَِليِد؛ وهى ما         ووِصب تمنـه    قَع ببحت
 .كاللُّؤلُؤ

وهى ِصـغار         وغَدوت أنفُض ِصبيانَ الْمطَِر؛   
: ورواه صاِحب اخلَصـاِئلِ  : ىقال الزخمشر . قَطِْرِه

 .ِصئْبان ِبتقْدِمي اهلَمزِة
 .     ويام بن أَصبى ىف نسِب همدانَ

 .مجاعةُ اجلَواِرى:      والصبايا
 ىف الِقيـاِس،   ،صبية: بالكسر      وتصغري ِصبية، 

وقد جاء ىف الشعِر أُصيِبية، كأنه تصغري أُصـِبية؛         
 :يئةُقال احلط

 ارحم أُصيِبيِىت الذين كأنهم      
ح                   جقَّعِة وبرىف الش جرد2(لَى ت( 

 .كما ىف الصحاح
 أُصيِبية، وتصـغري    : تصغري ِصبية  :     وىف احملكم 

صبية، ِكالمها على غِري ِقياٍس، هذا قولُ       : أصِبيـة
ية صبية، وأُصيبِ : تصغري ِصبية   ، وعندى أنه    هسيبوي

تصغري أَصِبيـة ؛ ِليكونَ كُلُّ شىء منها على ِبناِء         
كَمِرِهب. 

                                                                               
 ".كغاٍز وغزى:"ىف اللسان) 1(
 وهو ىف اللسان منسـوب      ،مل يرد ىف ديوان احلطيئة    ) 2(

إىل عبد اهللا بن احلجاج التغلىب، وهى نسبة موافقة ملـا ىف    
 :، والرواية فيه"309/شعراء أمويون"

 الء كأمفانعش أُصيِبيِىت األ       
ح                            تدرج بالٌج عوة جربلش 

: صاِب ِسكِّينك : ن يناِولُ السكِّني  موتقولُ لِ      
هقِْبضلْ معه، واجىلَّإ )3(أى اقِْلب . 

لْ إىل   ومِ ،إذا ناولْت السكِّني فصاِبه   : وتقولُ     
 .أخيك ِبِنصاِبه

حـد السـيِف أو    : الصِبى":      وقولُ املصنف 
 .يرهعأو : ، كذا ىف النسخ، والصواب"غريه

 ، كـذا ىف  "رأْس القـومِ : الصِبى":هـ     وقول
 النسخ، والصواب:     ِم، كمـا هـو نصالقَد أْسر 

 .احملكِم
 ]ص ب ى[

واٍد باليمِن واِسع، فيه قُرى     :  بالفتح يا، صب      ى
واِضع4(وم(. 

 ]ص د ى[
 .الصوت مطْلَقًا:  الصدىى     

:      وموِضع السمِع مـن الدماِغ، ومنه قولُهم     
 .أَصم اُهللا صداه
 : املُتصدى، قال الطِِّرماحِفعلُ:      والصداةُ

 )5(*ٌ ةدما صاحت صداةٌ وركْهلَا كُلَّ*

                                                        

 .الضبط بفتح الباء وكسرها عن املعجم الوسيط) 3(
 .7466 رقم 3/445معجم البلدان ) 4(
 : وعجزه فيه483ديوانه) 5(

 * أعلَى ابنى مشاِم البواِئِن ِنمبصدا* 

 صدى صبو
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 العطَِش، عن كَِثري:      ورجلٌ ِمصداٌء، كِمحراث
 .اللحياىنّ

 .كَثريةُ املاِء: بالضم،      وكَأْس مصداةٌ
هى الىت تصدى الِوسادةَ :      واملُصدية، كمحدثَة 

 .اَألدم السود على وِططُألرندج للخاب
عـن أىب   ،  ]أ/338[التصـِديةُ   : والتصدى     
 : وأنشد حلسان،اهلَيثَم

 )1( *كاُءصالتهم التصدى واملُ*
 )2(، والتلَهى، وبه فَسر البخارى اآليةوالتغافُلُ      

 .صحيِحهىف 

قَابلَه، وعادلَه، وِبه فُسر قولُـه      : اه مصاداةً دوصا
إنـه أَمـر مـن      : عند من يقولُ  ) 3(]ص[:تعالَى
 .اداِةصاملُ

      معىءِ  : املُصاداةُ: وقالَ اَألصـىالِعنايةُ بالش .
       ـتضخه، ملا مج ناقَتتلٌ، وقد نجوقالَ ر :  ِبـت

أُصاِديها طولَ لَيِلى، وذلك أنه كَِره أنْ يعِقلَهـا         
  رتها، أو يِنتعِنكَها فَت فَي     أْكُلَ الذئبِض فَيىف اَألر د

 ِإياهـا، وكـذا الراِعـى      هك مصادات ولَدها، فَذلِ 

                                                        
 .مل أقف عليه ىف ديوان حسان) 1(
 وما كان صالم عند البيت إال مكـاء     (:قوله تعاىل ) 2(

 .35 اآلية ، سورة األنفال)وتصدية
 .1 اآلية ،سورة ص) 3(

يصاِدى ِإِبلَه إذا عِطشت قَبلَ تماِم ظَمِئها يحِبسها        
 .على القُرِب

 ]ص د و[
الصـدو ،بالفَتح، أمهله صاحب القاموِس،      و     

 . تسقاه النصالُ كَدِم اُألسوِدهو سم: وىف املُحكَِم
 ]ص ر ى[

اللَّبن الْمجتِمع، قالَ   : بالفَتـح ريـةُ، الص ى     
اِعرالش: 

*روكُلُّ ِذى صبٍة اليلُوبحم د*  
 :وقال آخر
*ِة احلَلَبيرِلذاِت الص اقس4(*وقد ي( 

متغيرةٌ، أو حبسها صاِحبها ىف     : ونطْفَةٌ صراةٌ      
 .ظَهِره زمانا

 اللّب ِرىرٍ         وصى، فهو صرص ،ِضىكر ،ن : لَم
يهحمطَع دفَفَس لَب. 

 .طالَ اسِتنقاعه:      واملاُء
عمساُء:      والدر، قالت اخلَنجي فَلَم عمتاج: 

      ِعىغداةَ ن ِلكأم ٍرفلمخص  
 )1(سواِبق عبرٍة حلَبت صراها                      

                                                        
 :اللسان، والتاج، وصدره فيهما) 4(

* تِريعاِفِر يا قوِمى فقد صللج نم* 

 صدى صرى
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بِقى رهنا محبوسا، نقلَه    :   وفُالنٌ ىف يِد فُالنٍ      
 .اجلوهرى وابن القَطَّاِع

 لَبنها ىف ضرِعها، عـن     تحفَّلَ:      والناقَةُ صرى 
الفَراء، كصرت تصِرى، من حد رمى، عن ابـن         

ترج، وأَصرزب. 
 يرها صتيروص      هاا، وأَصتيةً  ،رِريصها تتيروص  :

 .حفَّلْتها
ةٌ، كَغِريباحِن     وناقَةٌ صاِملص ة؛ نقلَه صاحبي. 

ثْنى اأنْ تحِملَ   :      والصرى ىف النـاقِة، كِإلَى   
 .، نقلَه األزهرىئَعشر شهرا فَتنتج فَتلِْب

 انقَطَع، عن ابـنِ   :      وصرى يصـِرى، كرمى  
األعراىب. 

رفَعتـه  : قَهانصرِت الناقَةُ ع  :      وقال ابن بزرج  
 :من ِثقَِل الِوقِْر، وأنشد

 )2( *والِعيس بني خاضٍع وصاِرى*

:  مـن الرجاِل والدواب   ،بالفَتح  ،  والصريانُ     
 :الذى اجتمع املاُء ىف ظَهِره؛ قال الراجز

 )3( * صريانفهو ِمصك صميانُ*

                                                                               
 .143ديواا ) 1(

 .اللسان، والتاج) 2(
 .اللسان، والتاج) 3(

      يـاتن )4(وهِذه اَألبراهِبص  :   ِتِهنأى ِبِجـد
ِتِهنوغَضاض. 
 .، عن نصر)5(جبلٌ ِقبِلى املَدينة:      والصارى
رة: بالتحريك، يانُ     والصمامةُ، والسمامالي. 

 ]ص ر و[
 هـذه: الغضاضةُ، يقالُ : بالفتح  الصراوةُ، و     

 ِتِهنراوِبص يـاتاَألب :   ،ِتِهناضوغَض ِتِهنِبِجد أى
نقلَه األزهرى. 

 ]ص ع و[
 .اُألصولُ: بالفتح،اَألصعاُء  و     
 .جمع الصعِو، ِلِصغاِر الطُّيوِر:     و

، "محدثٌ: الصعوِةابن أَِبى   ":      وقولُ املُصنفِ 
  كذا ىف الن ِو، وهو    : سِخ، والصوابعأَِبى الص ابن

أبو بكٍْر جعفَر بن حممِد بِن إبراهيم بـِن حبيـٍب    
 :، ويقالُ )6(يدالِنى ، يعرف بابـن أىب الصعوِ     صال

الصعِوى أيضا ، وهـو بغدادى حدثَ عـن أىب        

                                                        

املراد باألبيات هنا أبيات ِشعٍر، وقد ورد ذلـك ىف          ) 4(
    ا، مث قال     :"قول ابن األعراىبةَ أبياتضحأبو م دشهـذه  :أن

 ". أى ِبجدِتهن وغَضاضتِِِهن: نوبطَراهبصراهن؛َّ 
 .7432 رقم 3/441معجم البلدان ) 5(
 .3/836التبصري ) 6(

 صرى وعص



 
 
 

 
 

- 197- 
 

، قاله  )1(موسى الزِمن والدورقى، وعنه ابن شاهني     
 .317ات سنة األمري، م

 ]ص غ و[
 .مالَ علَى أحِد ِشقَّيِه: صغا الرجلُ و     
 .أو انحنى ىف قَوِسه     
 .أى ميلَه: وأَقام صغاه     

 .)2(أى هلَك، عن الراِغِب:      وأَصغى ِإناُء فُالٍن
القَطاةُ الىت مـالَ حنكُها وأَحـد     : ُء     والصغوا

قَارِمنها، قال الشاِعري: 
 مل يبق إالّ كلُّ صغواء صغوٍة      

 )3(                 بصحراِء ِتيٍه بني أَرضيِن مجهِل

على املُبالَغِة، كلَيٍل الِئٍل، وإن      صغوة،:      وقولُه
 .اختلَف الِبناءاِن
 .ِبم الىت مالَت ِللْغرووهى النج:      والصواِغى

مـالَ حنكُه أو أحد    : صغا":      وقولُ املُصنفِ 
، كذا ىف النسـِخ ، والذى ىف احملكــِم         "ِشقَّيِه

 .أَحد شفَتيه: واألساِس

                                                        
، واملثبت من األصـل     "ابن شاهى :"ىف مطبوع التاج  ) 1(

 .والتبصري
وقد يكنى بـه    : "486 ،   485الذى ىف املفردات    ) 2(

 ".عن اهلالك
 .اللسان) 3(

  كذا  "، وِصغوةُ ةُغووهى صغواُء، وص  ":      وقولُه
ىف النسخ، معربا بالرفْع فيهما، فَيظَن      ] ب/338[

وفَان علَى ما قَبلـهما، وهـو غَلَـطٌ،         أَنهما معطُ 
وابـاء الضمري فيهما،     : والص ،هوه وِصغوغوص

وصغاه، وتفْسري : ومتام الكالِم فيما بعد، وهو قولُه    
ميلُه معك، وهكـذا نقلَـه      : هذه اَأللْفاِظ الثّالثَةِ  

 .اجلوهرى، عن أىب زيد
 ]ص غ ى[

إذا : ، كرِضـى، ِصـغى     صِغى علَى القَومِ   ى     
 .كانَ هواه مع غَيِرهم

، "صـغيا ":      وقولُ املصنِف ىف ِذكْـِر املصاِدرِ    
   ِخ، والصوابسهكذا ىف الن :   ى، كما هو نصِصغ 

 .الصحاح واحملكم
 ]ص ف و [ 

: أَخـذَ صفْوه، ومنه  :  صفـا الشىَء صفْوا   و     
   ذْتإذا أَخ ،رالِقد تفَوص    ها، قالَ األسودتفْوص 

 :بن يعفُرا
 يلُ ال تصفُو اإلماُء قُدورهمبهاِل      

 )    4(                 إذا النجم وافاهم ِعشاًء بشمأَِل
أزالَ القَذَى عنه، ومنه العسلُ     :      وصفَّاه تصِفيةً 

 . املُصفَّى
                                                        

، واألسود بن   306ح املنري اللسان، والتـاج، والصب  ) 4(
 .293يعفر التميمى هو أعشى شل، الصبح املنري

 وصغ صفو
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     اوبالر فَّى الشرابوِقوص. 
 .ذَراها: عرمته تصِفيةً     و

:  بالكسر ،     وىف اِإلناِء ِصفْوةٌ من ماٍء أو خمرٍ      
 .أى قليل
 . من اَألغْثاِءىنق:  صاٍف     وكٌَأل

 .أى صاِفيته: ونلَّ ال     وجناةٌ صفاةُ
      ،ِفىِم كالصنةُ مـن مـاِل املَغِفيج(     والص(: 

 . كعِطية وعطايا، نقلَه اجلوهرىالصفايا،
من قُرى  ) 1(ملا يصطَفيه :      وهذه صواِفى اِإلمامِ  

 مـا: الصواىف : استعصى عليه، وىف التهذيب    مِن
      الَكاَألم ِهـى ِته، أواصلْطـانُ ِلخه السِلصختسي
 واَألراِضى الىت جال عنها أَهلُهـا، أو مـاتوا وال         

 .صاِفية: واحدها. واِرثَ هلا
واِفى    [:     وقُِرئاِهللا عليها ص م2 (]فاذْكروا اس( ،

 .يعىن أَنها خاِلصةٌ ِلله تعالَى: بالياء
وصادف . أرضاهم:      وأصفَى عيالَه ِبشىٍء قليلٍ   

 .الصياد خفْقًا فأَصفَى أوالَده بالغبيراِء
 واألمري     ذَ ما ِفيها:  فُالٍندارأخ. 
ـ      :      واحلافر جلَغَ حب ؛ أىعدتفا فارلَغَ الصبا ر

رجى، وأَحمن احلَفِْر، وكذلك أكْد هعنم. 

                                                        

 ".يستصِفيه:"ىف األساس) 1(
 .36سورة احلج، اآلية ) 2(

 ا    :     والقومـفايهم صاؤوش مِإِبلُه تأى : صار
ِنِغزاراللَّب . 

 .جعلَه خاِلصا لَه:      وأصفاه الشىَء
 .     ومها خِليالِن متصاِفياِن

 .جترتسمكَةٌ :      والصاىف
 .علَِويني بالْيمِنمن الْ:      وآلُ الصاِفى

ِنىوكَغ      :لَِمىلَِت السِس بِن اَألسأىب قَي ماس. 
 . اسم:     وصفْوانُ
 .)3(أربع عشرةَ صحاِبية:      وكغِنية

 صفَيـةُ بنت زهيـِر بـِن قنفُذ    : وكسميـة     
، روت عن أبيها، كــذا ىف تـاريِخ         )4(اَألسِدية

 .االفاِكهى جمودا مضبوطً
ثٌ حمــد : ، كمعِطـى  )5(     وأمحد بن املُصِفى  

كندرىإس. 
شـيخ  :      وأبو احلسِن حممد بن أمحد بِن صفْوةَ 

 .)6(البِن جميع
 .)7(ع:      وصفاوةُ ،بالضم

 .اَألصِفياء:      والصاِفيةُ
 .)1(ة مبصر من الغربية:      و

                                                        

 ".صحاِبيات: "ىف األصل) 2(
 .3/848التبصري ) 4(
 .4/1370التبصري ) 5(
 .3/837التبصري ) 6(
 .7563 رقم 3/468معجم البلدان ) 7(

 صفو
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ما أَصفَيت  :     وذكر الزخمشرى ىف هذا التركيب    
 ما أصغيت،   :، واملعروف )2(ا أملْته ـأى م : له إناءً 
 .بالغين

، كذا  "اعده صِفي : استصفاه":      وقولُ املصنف 
    سخ، والصوابىف الن : ِفيه صدأَع    ا، كما هو نص

 .احملكم، إال أنه قال اصطفاه، بدلَ استصفاه
 ]ص ل ى[

 .أَدفَأَه:  صلَى ظَهره بالنار صلْياى     
 ِضىلُ، كرجطَلَى، قـال   :        والركاص ،لَـِزم

اججلُ ىف الص    : الزوهذا هو اَألص   ومها لُزالة؛ َألن
وذكـر ابـن فـارس ىف       . ما فَرض اُهللا تعالَى ا    

إذا لَينتـه؛  : َألنها من صلَّيت العود بالنار : املُجمل
 لِّىباِح،  َألنّ املُصاِملص باخلُشوِع، نقلَه صاحب ِلنيي 

 .أو ِهى من الصالَ، كقَفا؛ اسم ِلناِر اِهللا املُوقَدِة
أَزالَ عن نفْسـه ـذه   :      ومعنى صلَّى الرجلُ 

، وِبناؤه حينِئٍذ كِبناِء مرض وقَرد،      )3(الِعبادِة الصال 
   اِغـبذَا الذى ذَكَر الرِض والقُراد، وهرِإلزالَِة الْم

 .ىف املُفْرداِت ِلبعِضهم

                                                                               

 .2/45 جـ2راىف قالقاموس اجلغ) 7(
مل يرد هـذا ىف األسـاس، ال ىف هـذا التركيـب              ) 2(
 !!وال ىف الفائق) ص غ ا(وال ىف تركيب ) ص ف ا(
 .491املفردات ) 3(

ِد، وىف  شرك ينصب ِللصي  :     واِملصالة، بالكسر 
 . املَصاِلى):ج (،للطَّيِر: التهذيِب

شِرحيةٌ خِشنةٌ غَليظَةٌ من    :      والصالَية، كسحابة 
 .القُف، نقلَه اَألزهرى عن ابِن شميل

يطاق،  إذا كانَ شجاعا ال   :      وفُالنٌ ال يصطَلَى  
 .اجلوهرى] أ/339[نقلَه 

أى وجِهِه وأَطْراِفـِه،    : ه     ونظَرت إىل مصطَال  
الزخمشرى نقلَه. 

 لُغةٌ ىف صلَيته،    :      وصلَيت ِلفُالٍن، ِمثالُ رميت   
 ِملْترٍ   إذا عه       له ىف أَموِقعِحلَ به فيه وتمأنْ ت ريدت 

صلَيته، : ىف هلَكٍَة، كما ىف الصحاح، وىف احملكم      
: ه ىف هلَكٍَة، وىف األساس    محلْت به وأَوقَعت  : ولـه

 .وِقعهتإذا سويت عليه منصوبةً ِل: صلَيت ِلفالن
 لَى    :      وقالَ اجلوهرىصي ،ِضىكر ،ارالن ِلىص

 .احترق: ياصِلْ
إذا قاس حره وِشـدته، واملُصـنف       :      وباَألمِر

 . واحٍدىنذَكَر املعنيني مبع
 ،"سـخنها : ده بالنارِ يصال  ": ولُ املصنفِ      وق

   ى ِسياِقه، والصوابضقْتِديِد،  :هكذا مشلَّى، بالتص
دشاحملكِم، وأَن كما هو نص: 

       ا فَلَمانأَتفْنرِهِه ِبحجِة وطَلْع 

 صلى
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 )1(             طُروقًا وصلَّى كَف أَشعثَ ساِغِب

، وا صـِليا    صِلى النار، كرِضى  ": هـ     وقول
: ، كذا ىف النسخ باملد، والصواب     "وِصِليا وصالءً 

 .صلًى بالقَصِر، كما هو نص احملكِم واألساس
 ]ص ل و[

 التعظيم، وسميت هـذه الِعبادةُ:  الصـالةُ و     
ِعزه، نقَلَه   تعظيم الرب جلَّ     )2(]ِمن[صالةً ملا فيها    

محركَةً، وهما مكْتِنفَا ، ابن اَألِثِري، أو من الصلَوين
ذَنِب الفَرِس وغَيِره مما يجرى مجرى ذَِلك، وهو        

واشِتقاقُه منـه أنّ    : ى، قالَ رأْى أَِبى عِلى الفارسِ   
صالِة، تحريك الصلَوين أَولُ ما يظْهر من أَفْعاِل ال       

فَأَما االسِتفْتاح ونحوه من الِقراَءِة والِقياِم، فَأَمر ال        
، لكـن   يظْهر وال يخص ما ظَهر ِمنـه الصـالةَ        

         قَلَه ابنلِّى، نمن أَفْعاِل املُص رظْهلُ ما يأَو كوعالر
ستى ىف املُحبِجن. 

   سلَِت الفَرى:      وصخرتةٌ ىف     اسصلَواهـا ، لُغ 
 . وصِليت، عن الزجاج،أَصلَت

ضربت صالَه، لُغة ىف صلَوته، نادر،      :      وصلَيته
 .كذا ىف احملكم

 .أَدباِرهم:      وِجئْت ىف أَصالِئِهم أى

                                                        

 . والتاج،اللسان) 1(
 .زيادة الزمة، وهى موجودة ىف التاج) 2(

 لعلَّى، كمالِة،    : ى     واملُصِضِع الصولَى مع طْلَقي
 . وعلى الصالِةوعلَى الدعاِء،

ذُوا من مقـاِم إبـراهيم      واتِخ(:      وقولُه تعاىل 
 . يحتِملُ أَحد هذه املَعاىن)3()مصلى
 .)4(ِةع خارج املَِدين:     و

احلميـِد   بكٍْر حممد بن حممد بِن عبـدِ            وأبو
الصـلواِتى؛ َألنَّ أَحـد     : البلِْخى، كانَ يقالُ له   

ِده كانَ يكِْثر الصالةَ، أو الصالةَ علَى النِبى         أَجدا
عاِنىمالس ى عنه ابنولَّم، رسه ولَيلَّى اُهللا عص. 

    اِئِس اليلواِت لكَنالص فناملُص ـ     وذَكَروِد، ه
: وهو قولُ ابِن عباٍس، كما نقَلَه ابن ِجنى، قـالَ         

 بالكَسر،  ،بالضم، وِصلْوات صلُوت،  : ويقالُ فيه 
 وهـى   ،باملوحدة،  وصلُوب. دِرىحجلَوما قَرأَ ا  

    ِرىدعن اجلَح تِوياج، وروصلوث .ِقراَءةُ احلَج، 
باملُثَلَّثَِة، وهى ِقراَءةُ أىب العاِليِة ِبِخالٍف، واحلَجاِج       

وصلُوات، بالضم، وهى ِقراَءةُ . بِن يوسف خبالفٍ  ا
عـا،      .فَر بِن حممدِ  جنونواملُثَلَّثَِة م ملوثًا، بالضوص 

 بضم فَفَتح، وهى    ،وصلَوات. وهى ِقراءةُ مجاِهدٍ  
 ،اثيِووِصـلْ . دِرى والْكَلِْبى ِبِخـالفٍ   حِقراَءةُ اجلَ 

ويت عن الْكَلِْبىِر واملُثَلَّثَِة، ربالكَس. 

                                                        
 .125سورة البقرة، اآلية ) 3(
 .11309 رقم 5/168معجم البلدان ) 4(

 صلو
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 هذا احلَرِف ما عليه     وأَقْوى الِقراءاِت ىف  :      قالَ
صـلُوات،   :، ويلى ذلك  "صلَواتو"العامةُ، وهو   

 ،بضـم ففتـح، وِصلْوات ،  بضمتين، وصلَوات   
 .بالكسر

     ريـفحةُ الِقراءاِت فيه فَتِقيا بثٌ        وأَمـبشوت 
باللُّغِة السرياِنية واليهوِديِة، وذلك أَنَّ الصالةَ عندنا 
من الواِو؛ ِلكَوِنها من الصلَوين، وكَوِن جمِعهـا        
صلَوات، كقَناٍة وقَنواٍت، وأَما صلُوات وصـلَواة       

إن كانت غَير مستعملٍَة، كحجرة     وفجمع صلْوة،   
 رات، وأمجـع ِصـلْوة،       وحمه جا ِصلَوات فكأَن

      رقَـدـا مضأَي ات، وِهىوة وِرشوكِرش   ـرةٌ غَي
ومعنى صلَوات هنـا املَسـاِجد،      : مستعملٍَة، قالَ 

وهى على حذِْف املُضاِف، أى مواِضع الصلَواِت،       
مساِجد اليهـوِد، وقـال    : لَواتص: قالَ الْكَلِْبى و
مساِجد النصـارى، وقـال     : صلُوث: دِرىحاجلَ

: لُوتوالص: بعض بيوِت النصارى، قال   : قُطْرب
عمسي لَم ،غارالص واِمعلَها ِبواِحٍدالص . 

، هذا  "صلَّى صالةً ال تصلِيةً   ":      وقَولُ املُصنفِ 
اإلنكار قد لَِهج به جماعةٌ من املُتأَخرين، وبـالَغَ         

   الْكُفْر وِجبهم بـأَنَّ استعمالَه يضعب وكُلُّ ذَِلك ،
 ةُ      باِطلٌ، يفَقاِعد ا الِقياسأَم ،ماعوالس ه الِقياسدر

 علَى فَعل معتلِّ  ِمـن كُلِّ ِفعٍلالتفِْعلَِة] ب/339[

ِم مضعفًا، كَزكَّى تزِكيةً، وروى ترِويةً، وما ال     الالَّ
       ماعا السىف مصاِدِره، وأم ِنىزوالز قلَهون ،رصحي

عر القَِدميفأَنوا من الشدش: 
      وع املُدام ركْتتىزالِغن ف 

 )1(                         وأَدمنت تصِليةً وابِتهاالَ

 . قاله شيخنا
        واِضعىف م هابىف ذلك الش الكالم عسو وقَد

       الصناه هو خفاِء والِعناية، وما ذَكَرِح الشرةُ من ش
 . واُهللا أَعلَم،ما أَورده

 ]ص م ى[
هـو الشديد املُحتِنك   : حمركة    الصميانُ، ى     
نالس. 

 .     أو الِذى ينصِمى على الناِس باَألذَى
     أو اجلَِرىُء على املَعاِصى، وهذه عـن ابـِن         

األعراىب. 
 .رى     أو املَضاُء على اُألموِر، عن الزخمش

اِس، عن األزهرىثُِّب على النوأو ذو الت     . 
 .أَنفَذَتها:      وأصمِت القَوس الرِميةَ

 .ذَاقَها، كأَصماها:      وصامى مِنيته
صمياَء له وال عمياَء     يقالُ ال :      وقال ابن بزرج  

 .)1( عنهمِر فال يقِْلعإذا أكَب على اَأل: من ذاك

                                                        

 ". الِغنىفوعز"بدل "  القيانفوعز:"اج وفيهالت) 1(

 لوص مىص
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 ]ص ن و[
 .ِسيلَةُ، عن ابِن اَألعراىبفَال:  بالفَتح، الصنوةُو     

 أَنبت الصنوان، عـن ابـنِ   :      وأَصنى النخلُ   
 .القَطَّاِع

 .اَألمثالُ، عن ابِن األعراىب:      واَألصناُء
 .الوسخ: ا بالكسر مقصور،     والصنا

ىمِل:     وكسىف اجلَب قش . 
 .ِشعب يسيلُ املاُء فيه بين جبلَيِن:      أو

     ولَقَب حممِد بِن عيسى بِن عبِد احلميِد بـِن         
بِن حفِص بـِن املُِغـريِة      )2(عبِد اِهللا بِن أىب عمِرو    

املَخزوِمى، كانَ ىف زمِن املَهِدى فَتزوج أُم القاِسِم        
اِهللا بِن إمساعيلَ بِن عبِد اِهللا بِن جعفَـر          ِبنت عبدِ 

الطَّياِر، زوجه ِإياها سِعيد بـن عبـِد الـرحمن          
 إياه، وحالوا بينه االقَاِضى، وكَِره الطَّاِلِبيون تزِوجيه

وبينها، وسار خلْفَها، فَضربوه ضـربا أَدى إلَـى         
   ى بنيحي فنلَِفِه، وصِلِه     تقْتىف م لَِوىِن الْعسالْح 

 .ِكتابا
احتفَر، كاصطَنى، وهذه عـن     :      وصنى صنوا 

ابن بزجر. 

                                                                               
 ".فلم يقطع منه:"ىف مطبوع التاج) 1(
ابـن أىب   "بدل  " ابن عمرو "، وفيه   3/831التبصري  ) 2(

 ".عمرو

 .)3(ة مبصر من الغربية:      واصطَنها
 ]ص ن ى[

أمهله صاحب القاموِس،   : بالكسر  الصنى، ى     
دْوهو الثَّم. 

 .تفَرته، لُغةٌ ىف صنوتهاح:      وقد صنيته صنيا
 ]ص و و[

زلُوا الصوى، عـن ابـِن      ن:  أَصوى القَوم  و     
 .اَألراِضى املُرتِفعة: القَطَّاِع؛ أى
اَألعـالم املَنصوبةُ ِمن اِحلجارِة ىف     :      والصوى

املَفازِة املَجهولَِة، يستدلُّ ـا علَــى الطُّـرِق،      
 .اَألصواِءك

 .عِملَها:      وصوى صوى ىف الطريِق
 .القُبور، نقَلَه اجلَوهرى:      واَألصواُء
 .)4(ة مبصر من الشرقية:  بالضم،     وصوة

:  بالضـم ،أَخـذَه ِبصـواه":      وقولُ املصنفِ 
 . بالراء؛ِبصراه: ، هو عند األزهرى"ِبطَراَءِتِه

 ]ص و ى[
 .سِمنت: ىت صوِت الشاةُ صِويا، كعى     

 مى القَووهم، عـن ابـِن      :      وأَصتاِشيم لَتزه
 .القَطَّاِع

                                                        

 .2/199 جـ2القاموس اجلغراىف ق) 3(
 .1/68 جـ2القاموس اجلغراىف ق) 4(

 صنو وىص
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 .ِرغُ، عن األزهرىاالسنبلُ الفَ:      والصوى
      اةَ ال تـاقَةَ أو الشالن كرتوأَنْ ت     ِلحها، قـالَ   ب

الراِجز: 
 *الِثــاِء ىف ثَـلرعيجمع ِل* 
 *وغَاِثى طُولَ الصِقلَّةَ اِإلر1(*و( 

اختاره ورباه ِللِْفحلـِة،    :      وصوى ِإلِبِلِه فَحالً  
 :قال الفَقْعِسى يِصف الراِعى واِإلِبلَ

 *صوى لَها ذَا ِكدنٍة جلِْذيا * 
 )2( *أَخيف كانت أُمه صِفيا* 

، )3(يةٌ مبصـر مـن الغربيـةِ      مدينةٌ أَزلِ :   وصا   
 .الصاِوى: والنسبةُ إليها
 .أخرى ِبها: )4(     ومحلَّةُ صا

 ]ص هـ و[
أوسـاطُ املَتنين إىل : محركَـةٌ  الصهوات، و     
 .القَطَاِة

 .)5(أى سِمني:      وتيس ذو صهواٍت
ى، كسهى     وصع :نأَس. 

                                                        

 .اللسان، والتاج) 1(
، 3/317قـاييس   ه ىف امل  ـاللسان ، والتـاج، أول   ) 2(

 .واألساس
 .2/126 جـ2القاموس اجلغراىف ق) 3(
 .2/309 جـ2القاموس اجلغراىف ق) 4(
 .وهو جماز: زاد ىف التاج) 5(

موِضع متطاِمن أحدقَت   :  بالضم ،     والصهاِوية
األزهرى قَلَهبه اِجلبالُ، ن. 

 وقالَ اجلوهرى      :      ،هتوـهـٍل صبلَى كُلِّ جأَع
 :وأنشد ِلعاِرٍق

 ]أ/340[وأقسم ال أَحتلُّ إالَّ ِبصهوٍة       
 )6(هعليك رملُه وشقاِئقُ                     حراٍم 

فَرس حاجِز بِن عوٍف    :      وصهوى، كَسكْرى 
دى7(اَألز(. 

ô ô ô 
  والياءوفصل الضاد مع الوا

 ]ض ب و[
كَتم عليه وسكَت، عن    :  أَضبا علَى الشىءِ   و     

 .ابن القَطّاع
 ]ض ح و[

 جلُ االسم من ضحى الر:  الضحاُء، كسماءو     
وىف .  إذا تغدى بالضحى، عن ابِن ِسيده      ؛تضِحيةً

 َألنه ؛ سمى بذلك،الغداُء: الضحـاُء: الصحـاِح
 :يؤكَلُ بالضحى، قالَ ذو الرمة
 ضحاِئِهِمن       ترى الثَّور يمِشى راِجعا 

                                                        

 :فيهماوالرواية اللسان، والتاج، ) 6(
   فأقسمت ال أَحتلّ إال بصهوٍة     

قاِئقُهلُه وشمر حرام على                                  
 .186 ،185 معجم أمساء خيل العرب وفرساا )7(

 ضبو صهو
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ِرزىِى اِهلبشِل                 ِبها ِمثْلَ مور1( املُس( 

 .بينه وأَظْهره:      وضحى عن اَألمِر
 . أو دعاهم إىل ضحاِئِه،غَداهم:      وقَومه

 .ِمثْل صبحهم:      وضحاهم
:  رويدا ضح: رفَق به، يقولونَ  :      وعن الشىءِ 

 :أى ال تعجلْ، قال زيد اخليِل الطائى
  بيِنهاتلَو أَنَّ نصرا أَصلَحت ذافَ      

        ا عن مديور تحوط       لَضرم2(اِلِبها ع( 

ن أَسٍد، كذا مبطْناِن : ونصر وعمرو ابنا قُعيٍن     
 . ىف الصحاح

 ؛ضحى عن اَألمِر وعشى عنـه   : وىف األساسِ      
: وىف املَثَلِ )3(]إليه[أَد ومل يعِجلْ     وات ؛إذَا تأَنى عنه  
 وعش رويدا، وأَصلُه ِمن تضـِحيِة       )4(ضح رويدا 

     ِلىِد، وىف ِكتاِب عن الِورإىل ابِن عباسٍ   اِإلِبِل ع  :
.  اصِبر قَليالً  ِىأالَ ضح رويدا فَقَد بلَغت املَدى، أ      
                                                        

، واللسان، والتاج، وصـدره ىف      3/1456ديوانه  ) 1(
 .3/392املقاييس 

واللسـان، والتـاج،   . 127شعر زيد اخليل الطائى   ) 2(
 .، واألساس3/392واملقاييس 

 .وفيه أن هذا من ااز. زيادة من األساس) 3(
ر على   واقتص ،2205 رقم   1/419 لجممع األمثا ) 4(

 .اجلزء األول منه
 .زيادة الزمة من مطبوع التاج) 7(

وال ":  رويدا وال تغتـر    ضح:"وىف املُحكَِم ىف مثَل   
يقالُ ذَِلك إالَّ لإلنساِن، قالَه اَألصمِعى، وجعلَه ،        

]هراِس واِإلِبِل)5(]غَيلِلن . 
ِحوض     حاًء ،      ىى، ضعوس ،ِضىِس، كرمللش 

ا،      : باملدِميعن جيتى ىف اللُّغحضلُها يقْبتسوم ،زرب
وهرى، وزاد ابن القَطَّـاع ىف مصـاِدِره        نقلَه اجل 

 .ضحيا، بالفَتِح
ِضىلَةُ، كَرِت اللَّيِحيوض      :مفيها غَي كُني لَم . 

     سوالفَر :  وقالَ األصمعى ،ضياب :  بحـتسي
من الفَرِس أنْ يضحى ِعجانه؛ أى يظْهـر، نقَلَـه    

اجلوهرى. 
برزت ِللشمِس، فَيـِبس    :  الِبـالد      وضاحِت

ا، واَألصحمن ض لَتها، فاعاتبلُن:تياحض . 
 .بعد عنه:      وأَضحى عن اَألمِر

 .أى يبعد:      والقَطَا يضحى عن املاِء
 .ال أَضحى اُهللا لَنا ِظلَّك:      وىف الدعاء
ِفلَةَ ىف ذَِلك الوقت، وىف     صلَّى النا :      وأَضحى

     رمع أَى[احلديِث أن ابنا قَـِد     )6(]رِرمحالً مجر 
، قـالَ   )7("أَضِح ملَن أَحرمت له   : "استظَلَّ، فَقالَ 
ح اَألِلـِف      : اجلوهرىثُون، ِبفَتدويه املُحرهكذا ي

     وقال األصمعى ،تيحِر احلاِء، من أَضما : وكَسإن
                                                        

 
 

 .زيادة من التاج) 1(
 . 3/77، والنهاية2/343الفائق ) 2(

 ضحو ضحو
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كَسِر اَألِلِف وفَتِح احلَـاِء، ِمـن ضـِحيت       هو بِ 
 .أَضحى؛ َألنه أَمره بالبروِز ِللشمِس

أَضِح ىل عن أَمِرك، بفَتِح اهلَمزِة، أى       :      ويقالُ
 .أَوِضح وأَظِْهر،كذا ىف املُحكِم

 .أى ناِحيِته:      وبدا ِبضاِحى رأِْسه
ما كانَ خارج السوِر،    :ى من النخلِ       والضواِح

 .ِصفَةٌ غاِلبةٌ؛ َألنها تضحى ِللشمِس
 .أى الباِديِة:      وهو ِمن أَهِل الضاِحيِة

 .النازلُون ِبظَواِهِر مكَّةَ:      وضواِحى قُريٍش
برز هلـا، وقَعد عندها، :      واستضحى ِللشمسِ 

ةًىف الشاصتاِء خ. 
لَقَـب جماعـٍة مـن    :      وضحى ، كهدى،    

 .املُتأَخرين
ـ   ضوؤها،  :      ومن الشمسِ  لُـه   وبـه فُسر قَو

 كـذا ىف مقَدمة    )1()والشمِس وضحاها (:تعالَى
 .الفَتح ِللْحاِفِظ

     داِنىٍح اهلَميبص بـن ِلمسـى محوأبو الض      
 .عن مسروق، وعنه اَألعمش ،)2(وِفىالكُ

                                                        
 .1 اآلية ،الشمسسورة ) 1(
 .2/832التبصري ) 2(

انُ مـن كُلِّ شيحانىٍء     والضبحكس ، : الباِرز
 ضحوان؛ ألنه   :الِقياس: للشمِس، قال ابـن ِجنى   

 .من الضحوة، إال أَنه استخف الياء
من بِنى النِمـِر بـِن    )3(     ولَقَب عامِر بِن سعدٍ  

 ِلقَوِمه ىف الضحياِء فَيقِْضى     ده كانَ يقْع  اِسط؛ ألن قَ
 .بينهم
مِضىٌء، كإضِحيان، بالكسر،   : يوم ضحيانُ و     

وكذلك ِسراج ضحيانُ، وقَمــر ضحيــانُ،       
 . كِإضِحياِن، بالكسر، ىف اَألِخري

ولَيـلَةٌ ضحيانُ، كذلك، كضحيا، بالقَصر،          
قَلَهن ،ةٌ اجلوهرىيانحر، ومل وضِحيانُ، بالكَسوِإض ،

وىف االرِتشاِف  . ال هذا إيأت ىف الصفات إفِْعالن     
وهـو  : أَضحيان، بالفَتح، قال شـيخنا  : أَنه يقالُ 
 ].ب/340[ .غريب

 .بطْن:      وبنو ضحيان
عصا تنبت ىف الشمِس فَتنِضجها؛ وِهى :      واء

 :شد ما تكونُ، قال الشاعرأَ
 *يكِْفيك جهلَ اَألحمِق املُستجهِل*  
 )4(*ضحيانةٌ ِمن عقَـداِت السلْسِل* 

 .أى الَ ِظلَّ هلا:      وشجرةٌ ضاحيةُ الظِّالِل

                                                        
 .334االشتقاق ) 3(
 . والتاج،اللسان) 4(

 ضحو ضحو
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ةُ الظِّالِل كَذَِلكةٌ ضاِحيفَازوم     . 
أى أى  : ياِء هـو  ما أَدِرى أى الضح   :      ويقالُ

 .الناِس، ذكَره األزهرى ىف تركيِب ط هـ ى
أَنشدِنى ِشعرا لَيس ِفيه حـالوةٌ وال       :      ويقالُ

أى لَيس بواِضِح املعىن، كمـا   : ضحاٌء، كسحاب 
 .ىف األساِس

شــاةٌ  : اُألضِحيةُ، ويكْسر : "     وقولُ املصنفِ 
ر اصِطالِحِه أَنه بالفَتح، ويكْسر،    ، ظَاهِ "يضحى ا 

   ـوإىل اَألذْهاِن وال قَاِئلَ به، بل ه ربادكما هو املُت
م1(بالض(ركْسوي . 

لَيلَةٌ ضحياُء وِإضِحيانةٌ وِإضـِحيةٌ،     : "     وقَولُه
وِإضِحيان : كـذا ىف النسِخ، والصواب" ِبكَسِرمها
، ِبكَسِرمهـا، كمـا هـو نص كُتِب      وإضِحيانة
 .الغريِب

، كـذا ىف النسـِخ،      "يوم ضحياةٌ : "     وقولـه
وابيانٌ: والصحض. 

 ]ض ر ى[
 .اشتد:  ضرى النِبيذُ يضِرى، كرمى يرِمىى     

     وجرةٌ ضاِريةٌ بالنِبيِذ واخلَلِّ، وقَد ضِريت ِبِهما  
 .رِضىك

                                                        

 .نعم هو بالضم ىف القاموس املطبوع الذى بني أيدينا) 1(

الساِئلُ، أو املُعتاد الْفَصِد،    :      والِعرق الضاِرى 
 .فإذا حانَ ِحينه وفَصد كانَ أَسرع ِلخروِج دِمه

الساِئلُ، وقَد نِهى عـِن    :      واإلناُء الضـاِرى 
        ،برالش صغنه ي؛ َألنِلىِب فيه ىف حديِث عرالش

 فِْسريذا ته   هوقالَ غَري ،نُّ  :  ابـِن األعراىبهو الـد
كَرِبيذُ أَسِعلَ فيه النِر، فإذا جباخلَم ىرالذى ض. 

 .إذا تطَعم ِبلَحِمه:      وكَلْب ضاٍر بالصيِد
كَثُر اعِتياده حىت يبقَى    :      وبيت ضـاٍر باللَّحمِ  

 .فيه رحيه
 :جروح؛ وبه فُسر قَولُ حميدالْم:      والضاِرى

       نِزيف ترى ردع العبِري ِبجيِبها
 )2(             كَما ضرج الضاِرى النِزيف املُكَلَّماَ

 .عوده بالصيِد: وأَضرى كَلْبه     
إذا ختلْته مـن حيثُ ال     :      واستضريت لِلصيدِ 

 .ميعلَ
: الشجعان، ومنه احلديثُ  :      والضراء، كِكساء 

 .)3("إنَّ قَيسا ِضراُء اِهللا"
 .اُألسود:      والضواِرى

                                                        
)2 (وصدره فيه18ميد بن ثور اهلالىلديوان ح ،: 

 *بهري ترى نضح العبري جبيبها*

 .واللسان، والتاج

 .2/337الفائق ) 3(

 ضرى
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املُعتـادةُ ِلرعـِى زروِع   :      واملواِشى الضاِريةُ 
 .الناِس، عن ابِن اَألِثِري
 .)1(ِبئْر قُرب ضِريةَ:      وضرى،كربى

     وجمع الضـرو، بالكَسـِر، ِلولَِد الْكَلْـِب      
أَضٍر، وِضراٍء، كِذئْب وأَذْؤٍب وِذئاٍب؛     : الضاِرى

رمأح قال ابن: 
هحبِس صمنُ الشقَر ى إذَا ذَرتح      

 )2(  أَضرى ابن قُرانَ بات الوحش والعزبا

 . وعزبابات وحشا:      أراد
، كـذا   "ِسقَاٌء ضاٍر بالسمنِ  : "     وقولُ املُصنفِ 

 .باللَّبن: ىف النسِخ، ولَفْظُ احملكِم
 ]ض ر و[

استخفَى، عـن ابـِن     :  ضرا ضروا، كعلُو   و     
 .القَطَّاِع

ة باليمِن مـن ِمخـالِف      :      وضروة، بالفَتح 
 .)3(ِسنحان

                                                        
: ضرى:  وفيه 7769 رقم   3/521معجم البلدان   ) 1(

  ِرىة، قـال        : بلفظ تصغري ضِريبئر من حفر عاد قرب ض

 :الضباىب

ىرض ىأراىن تاركًا ِضلْع          

دارا   وم ِرينسخذًا بقنت 

 .43ديوانه ) 2(

 ]ض ع و[
واٍد ىف بــالد    : أُضاعى، بالضم مقصورا  و       
 .، عن ياقوت)4(عذْرة

 ]ض غ و[
حملَه علـى الضغاِء؛ أى    :  ضغـاه تضِغيةً  و     

 .الصياِح
 .الضواِغى): ج(الصاِئحةُ، :      والضاِغيةُ

 . )5(يتصايحونَ:      وهم يتضاغَونَ
أى تتراجـع ِمـن     : تضاغَى     وجاَءنا ِبثَريدٍة   

 .الدسِم
 ]ض ف و[

 .اخلَير والسعةُ: الضفْو ،بالفَتح     و 
لُوةُ:      وكعالكَثْر. 

 .     وهو ضاِفى الفَضِل، على املَثَِل
 .تخِصب منها اَألرض:      وِدميةٌ ضاِفيةٌ

 ]ض ق ى[

                                                                               
، وأجاز فيهـا  7764 رقم   3/519معجم البلدان   ) 3(

 .كسر الضاد
 .747 رقم 1/253معجم البلدان ) 4(
 ".يتباكون:"ىف اللسان) 5(

 ضفو ورض
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هملَه صاحب  ضقَـى الرجلُ، كرمـى، أَ   ى       
   األعراىب نقلَه   : القاموِس، وقـال ابـن ،قَرأى افْت

 .األزهرى والصاغاىنّ ىف تركيِب ض ى ق
 ]ض ن و[

 .لَِزم الِفراش من الضنا: أَضنى     و 
 .بِخلَ:      واضطَنى
 .تمارض:      وتضنى

 .     وامرأَةٌ ضِنيةٌ ،كفَِرحة
 مناء     وقَوأض. 

  األعراىب ى، بالضم :      وقال ابننالض :الداَألو     .
 .املُِخيفَةُ] أ/341[األوجاع : وبالكسر

الرماد، هكذا  : الضنى، بالكسر :      وقال شيخنا 
 .ذَكَره، واملعروف بالصاِد املُهملَِة

إذا تركْته ضنى وضِنيا، ف : يقال:      وىف الصحاح 
قلت ضنى استوى فيه املذكر واملؤنثُ واجلمـع؛        
        تيونَ ثَنالن ترِل، وإذا كَسىف اَألص ه مصدرَألن

تعموج. 
السِقيم الذى طالَ مرضه،    :الضنى:      وىف احملكم 

         بذْهبـه م ه ، يذهبعمجيه وال يثَنهم ال يبعض
يثَنيه ويجمعه، قال عوف بـن     املَصدِر، وبعضهم   
فَِرىِص اجلَعواَألح: 

مهِلى ِمنحفَما ِبر ِنىى بدأَو       

 )1(          إالَّ غُالما ِبيئٍَة ضنياِن

 .     كذا أَنشده أبو عِلى الفاِرِسى بفتح النون
 ]ض و ى[

ب الـبعري ىف    ورم يِصي : الضوى ،كَعصـا ى      
 .رأِْسِه، يغِلب على عينيِه، ويصعب ِلذِلك خطْمه
 .     وقد ضِوى ،كعىن، فهو مضِوى، عن اللَّيِث

السلْعـةُ ىف البـدِن ىف أَى مكاٍن      :      والضواةُ  
درزقالَ م ،تكان: 

 ىمجيٍم رطَاٍن ريا      قَِذيفَةُ ش 
 )2(         فصارت ضواةً ىف هلاِزِم ِضرِزِم

 . لُغة ىف املُشدِد:      والضاِوى، بالتخفيف
احلَاِرض، والضِعيف  :      والضـاِوى، مشـددا 

الفَاِسد. 
     والذى يولَـد بني اَألِخ واُألخِت وبني ذَِوى       

قَلَه األزهرىٍم، نرحم. 
 .الضوى، نقَلَه اجلوهرى:      واء

 .أَلْجأَه:      وأَضواه اللَّيلُ إليه
 .وِلد لَه غُالم ضاِوى:      وأَضوى الرجلُ

                                                        

: اللسـان، والتاج، وكتب مصحح اللسان امشه     ) 1(
 ".ابن األحوص اجلعدى:"هكذا ىف األصل، وىف احملكم

 .3/376ن، والتاج، وعجزه ىف املقاييس اللسا) 2(

 ىوض
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كذا " سالَ: ضوى ِإلَى خبِره  : "     وقولُ املصنفِ 
    ِخ، والصوابسه  : ىف النريخ ى ِإلَىوـالَ، : ضس
 .كما هو نص احملكِم

، ظـاِهر ِسـياِقِه     "فَـرس : الضاِوى: "    وقولُه 
ِبتخِفيِف الْياِء، وليس كَذَِلك، بلْ هو مشدد، كما     

 ،ِرىهاألز صن و1(]وأنشد[ه(: 
 *غَـداةَ صبحنـا ِبطَرٍف أَعوِجى * 
 )2(*ِمن نسِب الضاِوى ضاِوى غَِنى * 

 ]ض هـ ى[
 .املُعارضةُ: اهاةُاملُضى      

أى : فُالنٌ يضاهى فُالنا  :      وقالَ خاِلد بن جنبة   
 .يتاِبعه

 .رفَق به:      وضاهى الرجلَ وغريه
   مى، بالضهرأَِة الىت    :      والضاء، ِللْمهالض عمج

 .)3(ال تِحيض وال تحِملُ، عن الراِغِب
، نقلَه ابن ِسيده هنا،     )4(ع: اب     وضهاء ،كغر 
 .وذكره ىف اهلمزة
ô ô ô 

 فصل الطاء مع الواو والياء
                                                        

 .زيادة الزمة من مطبوع التاج) 1(
 .اللسان، والتاج) 2(
، واقتصر علـى    513 ،   512)/داودى(املفردات  ) 3(

 ".ال حتيض:"قوله
 .7798 رقم 3/527معجم البلدان  ) 4(

 ]ط ب ى[
 .اَألحمق: الطَّباةُى      

ال أَدِرى ِمن أَين طُِبيـت، بالضـم،             :      ويقالُ
أى من أَين أُِتيت، نقلَه األزهرى      :واطُِّبيت، مشددا 
 . ق ىىف تركيب ع

  دمـِر، وينِ :      وِطبا، بالكَسممنـها   )5(ة بالي ،
اخلطيب أَبو القاِسِم عبد الرمحِن بن أمحـد بـِن          

ِلىعبِد الواِرِث   )6(ع ةُ اِهللا بنروى عنه ِهب ،الطَّباِئى 
 .الشرياِزى

لَقَب الشريِف إمساعيلَ بِن    :      وطَباطَبا، بالفَتح 
 احلَس ى إبراهيمسىف     )7(ِنـى الر فـناملُص ذكره ،

 .املوحدة
 ]ط ب و[

 :استمالَه؛ قال الراِجز: اطَّباه ،بالتشديد     و 
 )8(*ال يطَِّبيِنى الْعملُ املُقَذَّى * 

 .أى ال يستِميلُِنى
 ]ط ث ى[

شجرةٌ تسمو نحو الْقامِة، شِوكَةٌ : الطَّثْيةُ ى      
أصِلها إىل أعالها، ولَها نويرةٌ بيضاُء، يجرسها من 

 .طَثْى، كذا ىف احملكِم): ج(النحلُ 
                                                        

طُبـا،  :" وفيه. 7846 رقم   4/14معجم البلدان   ) 5(
 ".بالضم والقصر

 .2/884، واملثبت من التبصري "عدى: "ىف األصل) 6(
 .2/670التبصري ) 7(
 .، والتاج"املفدى: "اللسان، وفيه) 8(

 طثى ضهى
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 ]ط ح و[
طَحاه يطْحوه، كـدحاه يـدحوه، ِزنـةً        و       
 .ومعنى

ذَهب ِبـك ىف مـذْهٍب      :      وطحا ِبك همك  
 .بعيٍد

 .رمى ا:      وبالكُرِة
 .ذَهب ا: ِرح باَألرنِب     واجلا

 .أى سِمن:      وبفُالٍن شحمه
هى النسور تستدير حولَ    :      واملُدومةُ الطَّواِحى 

 .القَتلَى
 وقالَ األصمعى      :     دتمى يتلُ حجالر ِربإذا ض

 .طَحا ِمنها: من الضربِة على اَألرِض، ِقيل
 ]ب /341[

 ]ط ح ى[
 بِن احلَجِر بِن عمرانَ،     )1(طاحيةُ بن سودِ  ى       

طـاِحى،  : أبو بطٍْن من اَألزِد، والنسبـةُ إليـه      
 .وطَحاِوى، على غري قياس

 . نزهلا هذَا الْبطْن)2(     ومحلَّةٌ بالبصرِة
أقْبلَ التيس ىف   :      وقال أبو زيد ىف كتاِب خبئَةٍ     

  .)3(يريد هِبيبه: ِئِهطَحيا

                                                        

 .484االشتقاق ) 1(
 4/4معجـم البلـدان     : املرجع السابق، وانظـر   ) 2(

 .7815رقـم

 . أى مشِرف:      وفرس طاٍح
الـالَِّزق بـاَألرِض،    :      واملُطَحى، كمحدث 

 .أى منبِطحا: ورأَيته مطَحيا
 .مد ِرجلَيهِِ:      وشِرب حتى طَحى تطِْحيةً
الًء لَِزق ا إما خِ   :      وطَحى البعري إىل اَألرض   

 .وإما هزاالً
إذا دعوه ِلنصٍر أو معـروٍف فَلَـم        :      والرجلُ

يأِْتِهم، كلُّ ذلك عن الفراء، رواه مشددا، وكأنه        
فيفخالت على األصمعى در. 

 ]ط خ ى[
شىٌء منه،  : الطُّخيةُ من السحاِب، بالضم   ى       

 ما رق منه وانفَرد،     هكذا ضبطه اجلوهرى، أو هو    
 .قاله اللَّيثُ

 .أظْلَم:      وطخا اللَّيلُ طَخيا
عالهـا الطَّخاُء وهــو    :      وأطْخِت السماءُ 
 .السحاب والظُّلْمةُ
 .ظُلْمةُ الغيِم:      والطَّخياُء

مظِْلمةٌ، على الِفعل أو على     :      ولَياٍل طَاِخياتٍ 
 .إذ فاعالت التكونُ مجع فعالءالنسِب؛ 

 ]ط خ و[

                                                                               

، وكالمها ورد ىف التكملـة      "هيابـه  : " ىف اللسان ) 3(
 . للصاغاىن

 طخو ىحط
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 طَخا اللَّيلُ يطْخو طَخوا ،بالفتح، وطُخوا ،و      
لُوأَظْلَم: كع . 

 .مظِْلمةٌ:      ولَيلَةٌ طَخواُء
 ]ط ر و[

مدحه مبا يجدد ِذكْره، عـن      : أطْراه إطْراءً و       
 ىف الثَّناِء عليه،    أى زاد :، وقال أبو عمرو   )1(الراِغِب

وىف الصحاح أى مدحـه، ومثله للزبيدى وابـِن      
 .القَطَّاع

مدحه مبا لَيس فيه، وقـال      :      وقال ابن فارسٍ  
جاوز احلَد ىف املَدِح والكَِذِب     : اهلَرِوى وابن اَألثري  

ال تطْروِنى كما أَطْـرِت   :"ِفيه، وبه فُسر احلديثُ     
، َألنهم مدحوه مبا    )2("ارى املسِيح ابـن مرمي   النص

ليس فيـه؛ فقَالُوا إنه ثاِلثُ ثَالثٍة، أو أَنه ابن اِهللا،          
       لَفَتتفقد اخ ،وكُفِْرِهم ِكِهمذلك مـن ِشر هوِشب
ِعباراتهم ىف اِإلطْراِء، فمنها ما يدلُّ على الثَّنـاء          

لى املُبالَغِة، ومنها ما يـدلُّ      فَقَطْ، ومنها ما يدلُّ ع    
     ِوىفيه، قال اهلَر ِة احلَدزجاوـِه   : على موإىل الوج

 .اَألخري نحا اَألكْثَرونَ
هم أكْثَر  : يكثَّر به عدد الشىِء؛ يقال    :      والطَّرا

 .من الطَّرا والثَّرى، عن اللَّيث

                                                        
 .303) كيالىن(املفردات ) 1(
 ".املسيح"بدل " عيسى"، وفيها3/123ية النها) 2(

سر ِلنوٍع مـن    لُغة ىف الكَ  :      واَألطِْريةُ، بالفتح 
          ـهِبعـِث، وتِقيق، عـن اللَّيلُ من الدمعالطَّعاِم ي

هرىوقال األز ،ِرىشخمالز :نلَح حالفَت. 
هو مطَرى ىف نفِْسه ،كمعظَّـم؛ أى       :      ويقالُ
 .متجبر

لـه  طَينه، لُغةٌ مكِّيةٌ، نق   :      وطَرى البناَء تطِْريةً  
خمشرىالز. 

 .     والعود املُطرى، مثل املُطَير؛ يتبخر ِبه
غَريب، عـن أىب    :      ورجلٌ طاِرى، بالتشديد  

ِنىكغ، رٍو، كطَِرىمع. 
عقَدته وأَخثَرته، عـن أىب     :      وأَطْريت العسلَ 

 . زيد
اِويِه، يغسلُ ـا  مرباة باَألفَ :      وِغسلةٌ مطـراةٌ 

دأو الي أْسالر. 
 .من نحاِة اَألندلُِس:      وابن الطَّراوِة
، )3(ة قُرب ِمصر على النيـل     :      وطُرا، بالضم 

وِبقُرِبه مسِجد موسى، عليه السالم، تقْطَع مـن        
    قالَ املنذرى ،ه : ِجباِلها اِحلجارةُ الِبيضلْتخد ا وقد

مع واِلدى، ومنها أبو محمٍد عبد القوى بن عبيِد         
الطُّرائى 633مات سنة  ابِن حممِد بِن على. 

 .إذا مضى:      وطَرا

                                                        

 .7875 رقم 4/27معجم البلدان ) 3(

 طرو
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يعـىن  : ِلكُلِّ شىٍء أُطْرواِنية ،بالضم   :      ويقالُ
الشباب. 

اخلُِوان الذى يؤكَلُ عليه، عن ابِن      :      والطِِّريان
، جاء به ىف باب ما شدد فيه الياء، وقال          السكّيت

 األعراىب وىف اَألسـاسِ     : ابن ،ـقهـو  : هو الطَّب
السمـك، والرطب، والطَّبق الذى يؤكَلُ عليـه، 
رِوى بشد الراِء ،كِصلِّيان، وبشد الياء ،كِعِفتان،       

 .ونسب الشعراُء شد الراء إىل العامة
 ]ىط س [

: طَِسيت نفْسـه، كرِضى، فهـى طاِسيةٌ    ى       
        ،ا ِلـذِلكهكَرته متأَيِم، فَرسمن أَكِْل الد تريغت

زمهوال ي زمهي. 
لٌ طَِسىجرو      :مختم. 

عبوقد أطْساه الش     . 
 ]ط س و[

 . طَست نفْسه، لُغةٌ ىف طَِسيتو     
ة مبصر من اُألشمونني، عن     :   وأَطْسا ،بالفتح    

 ]أ/342. [)1(ياقوت
 ]ط ع و[

                                                        
والقـاموس  . 773 رقم   1/259معجم البـلدان   ) 1(

 . وفيه بكسر اهلمزة229، 3/81 جـ2اجلغراىف ق

 .تباعد، وذَلَّ: طَعاو      
 .الطَّاعةُ:      واِإلطْعاُء
 .الطَّاِئع، مقْلوب:      والطَّاِعى

 ]ط غ ى [ 
 .هاجت أمواجه: طَغى البحرى      

 .ثٍريجاَء مباٍء ك:      والسيلُ
 .أَعلَى الْجبِل:      والطَّغيةُ، بالفَتح

 .كُلُّ مكاٍن مرتِفع، نقلَه اجلوهرى:     و
خمشرىعن الز ،جطاغَى املَووت      :أى هاج. 

:  الطُّوفانُ، املُعبر عنه بقوِله تعالَى    :      والطَّاِغيـةُ
وقـالَ  . رِت اآليةُ وبه فُس )  2()إنا لَما طَغى املاءُ   (

جـاجـةُ: الزِة   : الطَّاِغيكالْعاِفي ،ـمهم، اسيانطُغ
 .والعاِقبِة

       ـاسأْكُـلُ النـى؛ يباِلى مـا أَتوالذى ال ي     
 .ويقْهرهم، وال يثِْنيه تحرج وال فَرق، عن شِمر

، "حِشعلَم ِلبقَرِة الو  : وطَغيا: "     وقولُ املصنفِ 
اختِلف فيه ، فقيلَ هـو بالفَتح ، وهو قولُ ثعلب         
وابن األعراىب، ونِقلَ عن اَألصـمِعى واملُفَضـِل،        

مبالض. 

                                                        

 . 11سورة احلاقة، اآلية ) 2(

 طسى طغى
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، كَذا  "املُستصعب من اجلَبلِ  : الطَّغيةُ: "     وقولُه
    خ، والصوابسىف الن :     ل، كذا هو نصمـن اخلَي

 .احملكم
، كذا ىف النسِخ،    "الصوت: )1(الطَّغا: "     وقولُه
والصواب :  ىقالُ   : الطَّغةٌ، يذَِليوهى ه ،توالص :

أى صوته، وهو ىف النـواِدِر      : سِمعت طَغى فُالنٍ  
 .هكذا

 ]ط غ و[
 .املكانُ املُرتِفع، نقله اجلوهرى: الطَّغوةُو      

اِر:      والطَّاغوتِرالصعن طَريِق اخلَي ف. 
 .)2(     واملاِرد من اِجلن، عن الراِغِب

ناِم، كالطَّواغى، نقله    :      والطواِغيتاَألص وتيب
 .احلافظ ىف مقدمة الفَتح

 ]ط ف و[
الذى يطْفُو فَوق املاِء    : الطَّاىف من السمكِ  و       
رظْهوي. 

 . ِهداوم على أَكِْل:      وأَطْفَى
 .شاِمخ ِبرأِْسِه:      وفَرس طاٍف
 .وثَبت:      وطَفَوت فَوقَه

                                                        

 ".الطغى: "ىف القاموس الذى بني يدى) 1(
 .305) كيالىن( املفردات )2(

     والظُّعن تطْفو وترسب ىف السراِب، وأنشـد       
األعراىب ابن: 

 )3( *عبد إذا ما رسب القَوم طَفَا * 

 . أى نزا ِبجهِلِه، إذا ترزنَ احلَِليم: قالَ طَفَا
ةٌ، قالَ ثعلب        وِعنةٌ طاِفيب :    ـدعن ح تجرخ

ترظَهو ،أَتتون ،ِة أَخواِتها من احلَبتبن . 
 ـمةُ، بالضـَةُ املُقْـِل،   :      والطُّفْو ): ج(خوص

 .، عن األصمعى)4(طُفًا
أى شيئًا  :      وأَصبنا طُفَاوةً ِمن الربيع، كثُمامة    

منه، عن اجلوهرى. 
 نِسبت إليه القَِبيلَةُ هى ِبنت      )5(     وطُفَاوةُ الذى 

، أم ثَعلَبةَ ومعاِويةَ وعامٍر، أوالد      )6(جرم بن ربان  
         الَنَ، وال ِخالفيِن عِس ببـِن سعِد بِن قَي رصأع
أَنهم نِسبوا إىل أُمِهم وأَنهم من أوالِد أَعصر، وإن         

 .  ىف أسماء أوالِدها)7(]وااختلَفُ[
طُفاوةُ أوالد احلاِرث بـن     :      وقال ابن اجلواىن  

كُلُّ طُفاِوى بسنر،  إليه يصأَع . 

                                                        
 . والتاجاللسان،) 3(

 . كاألصل" طفى: "، وىف اللسان"طفا: "ىف التاج) 4(
 .هكذا باألصل) 5(
 . ، واملثبت من التاج"زيان:"ىف األصل) 6(
 . زيادة الزمة من التاج) 7(

 طغو
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 شاطىةُ:      وقال الرطَفاو :    ىـمِة، سرصع بالْب
هلَتزبالقَِبيلَِة الىت ن . 

 ]ط ف ى[
سها، علـى ِإرادِة   احلَيةُ نفْ : الطُّفْية، بالضم ى       

 :الطُّفَى، ومنه قولُ الشاعر): ج.(ذات طُفْية
       وهم يِذلُّونها من بعِد ِعزِتها

   )1(                كما تِذلُّ الطُّفَى من رقْيِة الراِقى
أى ذوات الطُّفَى، وقد يسمى الشىُء باسِم مـا         

 . جياِوره، نقله اجلوهرى
 ]وط ل [

الريق يِجف على اَألسناِن   :  الطَّلْوانُ، بالفَتحِ  و     
 . من اجلُوِع

الْخيطُ تشد به ِرجلُ الطَِّلى     :      والطِّلْو، بالكَسرِ 
 . إىل الوتِد، كالطِّلْْوِة
الطَِّلى تطلَوه:      وتسبح . 

لطُّلَواء، الطُّحلُب، كـا  :      والطُّالوةُ، بالضـم 
 .كغلواء، نقله الصاغاىنُّ

طُالية؛ َألنه من :      وما يطْلَى به الشىُء، وِقياسه   
طَلَيت ، فدخلَ الواو هنـا على الياِء، كما حكى         

 . ِإنَّ عندك َألشاِوى: األمحر عن العرِب من قوهلم
 . القَليلُ منه:      وطَالوةُ الكَأل

                                                        

 .3/414اللسان، والتاج، وعجزه ىف املقاييس ) 1(

كانَ معها طَـال؛ وهـو    :  الوحِشيةُ        وأَطْلَِت
 . ولَدها، عن ابِن القَطَّاع

 ]ط ل ى[
عصـب بـه     : طَِلى فُوه، كرِضى، يطْلَى    ى      

الريق مـن عطٍَش أو مرٍض، عـن اَألحمِر، نقله        
اجلوهرى . 

ظَهر على وجِه   :      وطَلَى البقْلُ، كرمى، يطِْلى   
 . اَألرِض

لُ اآلفاققِْبل:      واللَّيم اها، قال ابنغَش : 
       أَال طَرقَتنا باملَدينة بعدما 

   )2(                طَلَى اللَّيلُ أَذْناب النجاِد فأَظْلَما
 . أى غَشاها كما يطْلَى البِعري بالقَِطراِن

 . ىبشتم، عن ابِن األعرا:      وطَلَى يطِْلى
    )3(بياض يعلُو اَألسـنانَ   :      والطَّلَيانُ، محركَةٌ 

 :من مرٍض أو عطٍَش؛ قال الشاعر] ب/342[
       لَقَد تركَتِنى ناقَِتى ِبتنوفٍَة 

   )4(                     ِلساِنى معقُولٌ من الطَّلَياِن
 ىنكغ ،ان، ):ج(كالطَِّلىيانِطلْيوِصب ىبكَص . 

                                                        

:      ، واألساس، واللسان، والتـاج وفيـه      283ديوانه) 2(
 " . ادالنج"بدل " البجاد"

 ". األسنان"بدل " اللسان: "ىف اللسان) 3(

 . اللسان، والتاج) 4(

 طلو طلى
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   مة، بالضـا اِإلِبـلُ    :       والطُّلْي طْلَىوفَةٌ تص
       مومنـه قـولُه ،ى، عن ابِن األعراىببمـا  :" اجلَر

 ". يساِوى طُلْية
 .      وِخرقَةُ العاِرك

         امِى مـا دلُ اجلَدبه ِرج دشواخليطُ الذى ت     
 . ِخريِة، كالطَّلِْى، بالفتِحصِغريا، ويفْتح ىف اَأل

 . دِوايةُ اللَّبِن، عن كُراع:      وكثُمامة
 .     وما يطْلَى ِبه
 . القَلَح على اَألسناِن:      والطَّال بالفتِح

 .      والرماد بين اَألثَاِفى
مشِكلٌ مظِْلم؛ كأَنـه   :      وأمر مطٍْل، كَمحِسن  

 طُِلى ه، عن أىب سعيٍدقَدسمبا لَب. 
 ِمىركَم ، طِْلىم ودقْشوٍر:      وعم رغَي . 

 .الِفضةُ اخلاِلصةُ:      والطِّالء، ككساء
 . )1(ة مبصر من املنوفية:      وطَلْيا، بالفَتح
اجلَرب، وقَرحةٌ شِبيهةٌ   : الطَّلْيا:"     وقولُ املصنفِ 

ىف النسخ بالفَتح، وهو مقْتضـى      ، كذا   "بالقُوباء
ِبفَتٍح فكَسٍر فَتشِديٍد، كما هو     : ِسياِقه، والصواب 

 . نص الصاغاىن ىف التكملِة
 ]ط م ى[

                                                        
 جـ 2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 1(
2/165. 

 . مر مسِرعا:  طَمى الفرس، كرمى، يطِْمىى     
  فواخلَو وبه اهلَم      :    أنشد الزخمشـرى ،دتاش

 : ِلنفِْسه
 د طَما ىب خوف املَِنيِة لكن      قَ

   )2(                   خوف ما يعقُب اِملنيةَ أَطْمى
 ]ط م و[

ارتفَعت ِبـه، نقلـه    :  طَمِت املْرأَةُ ِبزوِجها   و     
اجلوهرى. 

وقال الزخمشرى      :تزشعليه)3(ن  . 
ىمكس ،ىاٍد :      وطُملٌ أو وبأجأَج بقُر. 
 . )4(ة مبصر من األسيوطية:      وِطما، بالكَسِر
 . الغِزير:      والْبحر الطَّاِمى

 ]ط ن ى[
 . الِبساطُ:  الطِّنى، بالكسرى     

زمهةُ، وييبوالر      . 
 . أى مات، عن أىب زيد:      ورِمى فُالنٌ ىف ِطنِيِه

 . الظَّن ما كانَ:      والطَّنى، كقَفَا
     واملكان الذى يكونُ محمةً؛ ال يطوف بـه        
 . أَحد إال حم، ومنه أَطْناُء اهلُياِم، وهى حمى اِإلِبِل

                                                        
 .األساس، والتاج) 2(
 .، واملثبت من األساس، والتاج"كشرت:"ىف األصل) 3(
 . 4/135جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 4(

 طمى طىن
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     وأن يعظُم الطِّحالُ عن احلُمى، وىف البعِري عن      
ورجلٌ طٍَن، من ذلك، : النحاز، عن اللِّحياىنّ، قال   

 . يحم ِغبا، فَيعظُم ِطحالُه: جلٌ طٍَنر: وقال غريه
 : ضِنى، ِزنةً  ومعنى؛ قال رؤبةُ:     وطَِنى الرجلُ

*ما طَنيتدعفِْسى باِء ند 1(*ِمن( 

 ضاملَر ـةً، عـن ابـِن        :      وأطْناهِقيقَى فيه بأَب
األعراىب. 

 .باع علَيه نخلَه:      وأطناه
أى ال تلِْبثُـه حتـى      :      وضربه ضربةً ال تطِْنى   

 . تقْتلَه
 . إذا لَم تقْتلْه:      ولَدغَته حيةٌ فَأَطْنته

 . أى اخِتمه: أَطِْن الكتاب:      ويقالُ
 .  أى عنِونه:      وأعِنه

 . اإلشواُء، ِزنةً ومعنى:      واِإلطْناُء
 . اَألهواُء:  واَألطْناُء، بالفَتح    

 . )2(ة مبصر من الشرقية:      وطَنايا
الفُجـور،  : الطِّنى، كِحسىٍ : "     وقولُ املصنفِ 

الطُِّنـى، : ، والذى ىف احملكـم   "كالطُّنو، بالضم   
وىف       : والطُّن وا، كاملُضوقلَبوا فيه الياَء واو ،الفُجور
املُِضى . 

                                                        

 .  والتاج، واللسان،25ديوانه ) 1(
 .1/137جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 2(

، لَفْظُ  "كَواه ىف جنِبه  : طَنى بعريه : "    وقولـه 
كواه من  : طَنى بعريه ىف جنبيه   : النواِدِر واللِّحياىنّ 

 . الطَّنى
، "ِبعتها واشـتريتها، ِضـد    : أَطْنيتها: "     وقولُه
ها: الصوابتيها، على افتعلت،    : أطْنتيها، واطَّنتِبع
رتةَ حينئذاشياحملكم، فال ِضد ها، كما هو نصتي . 

، كذا  "للِبساِط: مالَ للطِّنو : أَطْنى: "     وقولـه
 . للطِّنى: ىف النسِخ، ولفظ احملكم

 ]ط ن و[
 . الفُجور، كذا ىف احملكم:  الطُّنو كعلُوو     

 . الِبساطُ:      والطِّنو، بالكسر
 ]ط و و[

لطَّو، بالفتـح، أمهلَه صاحب القـاموِس،     ا و     
 .اجلوع: وهو

مة، بالضة:      وطُواِويسنهمن الب 3(ة مبصر(. 
 . )4(     وأُخرى من اُألشموِنني

 .أى أَحد:      وما بالداِر طُوِوى، بالضم

 ]ط ى ى[

                                                        
ـ 2القاموس اجلغراىف للبــالد املصـرية ق      ) 3(         3حـ

141 ،203. 

 . 1/317القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 4(

 طنو طىي
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حذْف الراِبـِع مـن     :  الطَّى ىف العروضِ   ى     

سالت ، مفْعوم ِعلُنتسقَى مبفْعوالت ، فَيوم فِْعلُنت
إىل فاعالت، مفْتِعلُن، ومفْعالت فَينقَلُ مستِعلُن إىل   

ذلــك ىف البِســيِط والرجــِز ] أ/343[يكــون
 . واملُنسِرِح

أَنْ يجاِوز مـن لَيٍل إىل لَيٍل فال       :     وىف الصوِم   

فِْطري . 
 . أنْ يجاِوز منِزالً فال ينِزلَ: ىف السفَِر     و

أَنْ يِسره ىف نفِْسِه فَيتجاوز به      :      وىف احلديث 
رإىل آخ . 

، وأُخرى  )1(ة مبصر من جزيرِة قُوِسينيا    :      وطاء
 . )2(من الغربية

حرف ِهجاء، وهو مجهور مستعٍل،     :      والطاُء
 . صالً؛ ويكونُ بدالً، وال يكونُ زاِئدايكونُ أ

 طاِوى ره الطَّاُء، قال اخلليلُ   :      وِشعتأَِلفُها : قاِفي
 . ترِجع إىل الياِء

     وطَييت طاًء كَتبتها، وجيوز مدها وقَصـرها،       
 . وتذِْكريها وتأِْنيثُها

                                                        
: ، وفيه 1/308القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق    ) 1(

 .  بدون مهز" طا"

: ، وفيه 2/136 املصرية ق  القاموس اجلغراىف للبالد  ) 2(

 . بدون مهز" طا بالسخاوية"

 الِوقاِع ، عــن     الرجلُ الكَِثري : )3(]الطَّاُء[     و
دشاخلليِل، وأَن: 

       ِإنى وِإنْ قَلَّ عن كُلِّ املُنى أَمِلى 
   )4(                     طَاُء الِوقاِع قَِوى غَير ِعنِني

 . وسيأْتى ىف آِخِر الكتاِب
عرشها باِحلجارة واآلجر،   :     وطَوى الرِكيةَ طَيا  

 . ى، كغِنىفهى طَِو
 . جاوزه:      واملكانَ إىل املكاِن
أَسره ىف نفِْسه فَجازه إىل :      وحديثًا إىل حديث 

رآخ . 
هرمضاه:      واُهللا عأَم. 

     والثَّوب ِطيةً، بالكسر، وِطيةً، كَِعدٍة، وهـذه 
 جاِفيةُ  صِحيفَةٌ: وحكَى. عن اللِّحياىنِّ، وهى ناِدرةٌ   
 .أى الطَّى: الطِّيِة، بالتخِفيف أيضا

الذى يطِْوى عنقَه عند    :      والطَّاِوى من الظِّباِء    
 : الربوِض، مث يرِبض، قال الراعى

 لُّهعت تاتِف بالطَّر غَضِيض أَغَن      
  )5(              صرى ضرٍة شكْرى فَأَصبح طَاِويا

طَوى عنقَـه  : مررت ِبظَبٍى طَاوٍ :      ومنه قَولُهم 
 . ونام آِمنا

                                                        

 . زيادة من مطبوع التاج) 3(
 . التاج) 4(

 .  ، واللسان، والتاج 282ديوانه) 5(

 طىي طىي
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 . الوطَر، واحلاجةُ:      والطِّية، بالكَسِر
طَواه طَيـةً   : ويقال.      واهلَيئَةُ الىت يطْوى عليها   

 . جيدةً، وطَيةً واِحدةً
وهو املَنِزلُ الـذى    : هبعدت عنا ِطيت  :      ويقالُ

اِجلهةُ الِتى يطْـِوى إلَيهـا      : انتواه، وىف األساسِ  
الِبالد . 

 .      وله ِطيات شتى
 . أى نواِحيه وِجهاِته:      ولَِقيته ِبِطيات الِعراِق

أى شاِسعةٌ، كالطِّيِة، كَِعدٍة؛ قال :      وِطيةٌ بِعيدةٌ
 : الشاعر

*ماتأصالطِّي وِشى1(* الْقَلِْب ح( 
ِضىه، كرتِطي تياىنِّ:      وطَِويعن اللّح ،تدعب . 

تطَـوى :      وطَويتـه فَتطَوى، وحكى سيبويه   
 : انِطواًء، وأنشد

 )2(* وقَد تطَويت انطواَء الِْخصِب* 
 . ِلضرٍب ِمن احلَياِت أَِو الْوتِر

 . تحوت:   وتطَوِت احلَيةُ    
الضاِمر البطِْن، كالطَِّوى، علـى    :      واملُنطَِوى  

 : فَِعل، عن ابِن السكِّيت، وأنشد للعجير السلُوىل
  هى من ِوساِدى ِوسادنفَأَد فَقَام       

                                                        
 . ورد ىف اللسان منسوبا للطِّرماح، والتاج) 1(
 . اللسان، والتاج) 2(

بجرِن شيالذِّراع شوقمطِْن م3(         طَِوى الب(      
طُِوى وفيه بلَلٌ أَو رطُوبةٌ أَو بِقيةُ       :      وِسقاٌء طَوٍ 

 . لَبٍن، فَتغير ولَِخن وتقَطَّع عفَنا
   شورنفُالنٌ وهو م وطُِوى      :    نسله ح ِقىِإذا ب

 . ِذكٍْر أَو أَثَر جميلٌ
 . هزلَه:      وطَواه السير طَيا

اَألثْناُء ىف ذَنـب اجلَـراِد، وهـى     : واُء     واألطْ
 عـن أَىب    ، كَـإلَى  ، ِطـوى  : واِحدها ،)4(كالعقَِد
 . حِنيفَةَ

 . أى طَراِئقُه: )5(     وعلى جبيِنها أَطْواُء النجِم
: من ِمياه عمِرو بن كـالبٍ     :      وقال أبو ِزياد  

 . )6(شرى، عن ياقوت: اَألطْواُء ىف جبٍل يقالُ لَه
 . ِكسره:      وِطوى البطِْن، كإلَى

 . انطواؤها:      ومن احلَيِة
أى قُطْعانا، عـن    : )7(     وجاءِت اِإلِبلُ طاباتٍ  

 : اَألزهِرى، وأنشد ِلعمر بِن لَجٍأ يِصف ِإِبالً
 )1(*تِريع طاباٍت ومتِْشى همسا*

                                                        

 . اللسان، والتاج) 3(
 ".كالعقدة:" ىف اللسان) 4(
 ".الشحم: "الكويتىف التاج طبعة ) 3(
ىف جبل يقال   :"وفيه777رقم  1/259معجم البلدان ) 6(

 ".له شراء
 . ،واملثبت من التاج"طاويات:" ىف األصل) 7(

 طىي ىيط
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هـا إذا ضمــت،    غُضون:      ومطَاِوى الدرعِ 
 . ِمطْوى: واِحدها

 . ما يطْوى عليه الغزلُ:      واِملطْوى أيضا
ع ِبطَِريِق الطَّـاِئِف، أو     :      وذو طُواء، كغراب  

 . ، أو هو كسحاب)2(واٍد
 . جبلٌ ِلمحاِرب، عن نصر:      وقَرنُ الطُّوى

 .ٍر، عن نصرع ىف ِشع:      والطُّيية، كسمية
  )3(     وأبو ِعمرانَ موسى بن الضحاك ِبن طاٍو        

البخارى، عـن واصِل بـِن إبراهيم، وعنـه ابنه       
اِم، ذكَره اَألِمريلَف اخلَيِلخ خيِعمران، ش . 

 ]ط هـ و[
 . اخلَبز:  الطَّهو، بالفَتِح     و

 .ىبوثَب، عن ابِن األعرا:      وطَها طَهوا
 :     وأما قول أَىب النجِم

 )4(*مد لَنا ىف عمِره رب طَها*

 . فَِإنما أَراد رب طَه السورة

                                                                               
، 157، واملثبت من الـديوان    "طاويات:"ىف األصل ) 1(

 . والتاج، واللسان
ــتعجم  ) 2( ــا اس ــم م ــم 3/897معج ، ومعج

 .7985رقم 4/51البلدان
 . 3/862التبصري ) 3(

 :،وفيه32 ديوانه)9(
 *جزاه عنا ربنا رب طَها * 

 .وكذلك ىف اللسان، والتاج

وطْهم روأَم      :جضنم كَمحم . 
      لُـوا، كعوا، وطُهوى طَهطْهِت اِإلِبلُ توطَه      :

ـد اجلوهرى  انتشـرت فَذَهبت ىف اَألرِض، أنش    
 ]ب/343: [لَألعشى

       فَلَسنا ِلباِغى الْمهمالت ِبِقرقٍَة 
   )5(                    ِإذَا ما طَها باللَّيِل منتِشراتها

 . ويبعد أَنْ يقالَ إنه من ماطَ يِميطُ: قالَ
 . أى قَزعةٌ : )6(     وما ىف السماء طَهاةٌ

ِح     وطَهاى، بالفَتمن املنوفية)7(ة مبصر:و  . 
، كــذا ىف    "الطَّخا: الطَّها: "     وقولُ املُصنف 

       دوداِن، كما هو نصمهما مسِخ، والصواب أَنالن
 . الصحاح

 ]ط هـ ى[
 . الغيم الرِقيق:  الطَّهى، بالفَتحى     

 . )8(     والذَّنب
 .  أَذْنب:     وقد طَهى طَهيا

 . ذَهب:      وىف اَألرِض
أى : سِمعت طَهيهـم ودغْيهم  :      وىف النواِدر   

مهتوص . 

                                                        

 .، والتاج3/427، واللسان، واملقاييس 32ديوانه) 5(
 ".طهاءة:"ىف اللسان) 6(
 .2/165 جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصريةق) 7(
 ".الذنب: الطُّهى: "الذى ىف اللسان) 8(

 طهى هوط
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 . هم ىف طَهٍى ونهٍى:      ويقال 
ماللَّحم)1(االسم من طهى:      وبالض  . 
 . مظْلم:      ولَيلٌ طاٍه

ةُ عبشمس بِن سعِد    هى ابن :      وطُهية، كسمية 
ابِن زيِد مناة بِن تمـيٍم، أم عـوٍف وأىب سـوٍد            
وحبيش بىن ماِلك بِن حنظَلَةَ بن متيٍم، يقال لَهـم      

 .)2(بنو طُهية
ô ô ô 

 فصل الظاء مع الواو والياء
 ]ظ ب و[

ظُباء، ): ج(منعرج الوادى،   : الظُّبةُ، كثُبة      و  
و أَحد اجلموِع الشاذّة، وبه فُسر قَولُ       كرخال، وه 
 :أىب ذُؤيب

       عرفْت الديار ُألم الرهيـ
رش3(                    ـِن بني الظُّباِء فَواِدى ع(   
بني :      قال ابن ِجنى، ورواه أبو عمٍرو الشيباِنى      

 .الظِّباءِِ، بالكَسِر
 ]ظ ب ى[

 لبِنـى   )4(]مث[ماٌء ِلغطَفَان   : ، بالفَتح ظَبى     ى  
ِجحاش بِن ثَعلَبةَ بِن سعِد بِن ذُبيانَ، بالقُرِب من         

 .  )5(معدن سلَيم
                                                        

 ".طها: "ىف التاج) 1(
 – رمحه اهللا    -، وفيه صوب حمققه     233االشتقاق  ) 2(

"          حبـيش  "  صـوب   –أستاذنا عبـد السـالم هارون     
 . من الصفحة املذكورة1هاش رقم " جشيش"بـ 

 .، واللسان، والتاج1/146ديوان اهلذليني ) 7(

                                                                               
 .زيادة من معجم البلدان) 8(
 .8054 رقم 4/66معجم البلدان ) 9(

 ظىب
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، ىف ديار أَسٍد، بين     )1(جبلٌ ِبنجد :      وقَرنُ ظَبى 
 .السعِديِة ومعاذَةَ
: ، ويقال)2(ع بني الكوفَِة والشامِ   :      وعين ظَبى 

أى ال داَء بـه،     : بفالٍن داُء ظَبٍى؛ قال أبو عمرو     
 :كما أنَّ الظَّبى ال داَء ِبه، أنشد اُألمِوى

جما      فَالَ تٍرو فإنمع ا أُمِمينه 
واِملُهه عنخٍى مل ت3(                     ِبنا داُء ظَب(  

وداُء الظَّبـِى أَنـه ِإذا أَراد أَنْ يِثـب،          :      قال
 . ساعةً ثُم وثَب)4(سكت

لَك ِعندى ِمئَةٌ ِسن الظَّبِى؛ أى هـن        :      ويقال
  يانٌ؛ ألن الظَّبزيـد علـى اإلثْناء؛ قال      ثُنال ي ـى

 :الشاعر
       فجاَءت كَِسن الظَّبى مل أَر ِمثْلَها

  )5(                       بواَء قِتيٍل أو حلُوبةَ جاِئع
؛ أى  "ِبه ال بظَبى  : "     ومن دعائهم عند الشماتةِ   

 :جعلَ اهللا ما أصابه الزما له، ومنه قول الفرزدق
     أَقُولُ له لَما أَتاىن نِعيه  

  )6(                       به ال ِبظَبٍى بالصِرميِة أَعفَرا

                                                        

 .8054 رقم 4/66معجم البلدان ) 1(
 .املرجع السابق) 2(
" قوائمه" برواية   3/474اللسان، والتاج، واملقاييس    ) 3(

 ".عوامله"بدل 
 ".مكث: "ىف اللسان) 4(
 .اللسان، والتاج) 5(

 .كما ىف الصحاح
؛ َألنه )7("َألتركَنك ترك ظَبٍى ِظلَّه: "      وىف املثِل

           إليه؛ يقالُ ذلـك عنـد دعي لٍّ لَمحمن م فَرإذا ن
 .ِض أَى شىٍء كانتأْكيد رفْ
؛ أَى حبسـه    "أَتيته حني شد الظَّبى ِظلَّـه     "     و

؛ أى  "حني نشد الظَّبى ِظلَّه   : "ِلِشدِة احلَر، ويروى  
هطَلَب . 

إذا أَتيتهم فارِبض ىف داِرِهـم      : "     وىف احلديث 
 إالَّ وهو   ؛ أى كالظَّبِى الذى ال يرِبض     )8(" ظَبيـا

 لَهسفَـر، هـذا كانَ أَرن تـابفـإذا ار ،باِعدتم
 .منصوب على التفِْسري: جاسوسا، وظَبيا

ىمكس ،ىقْرة:      وظُبٍم من النو9(ماٌء على ي( . 
 . اِخلباُء:      والظّبيةُ، بالفتح

ـ    :      ومن الفَرس  رداِن مشقُّها؛ وهو مسلَك اجلُ
 .فيها

ِمن أسماء ِبئِْر زمزم، جاء ذكره ىف       :      وبال المٍ 
 . حديث حفِْرِه

                                                                               

 .، واللسان، والتاج180ديوانه) 6(
ترك : "، ونصه فيه609 رقم 1/121جممع األمثال   ) 7(

 ".الظىب ظله
 .2/27الفائق ) 8(
 .8055 رقم 4/66معجم البلدان ) 9(

 ظىب ظىب
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رر بالششباِل؛ وهى :     ويقال ِللْمجةُ الديظَب تأن
امرأَةٌ تخرج قَبل الدجاِل، تدخلُ الكُور فَتنِذر به،        

قاله الليثُ والزخمشرى. 
يمٍ         وظَبيِل بِن لُجِعج تالقَبيلَِة ىف    )1(ةُ ِبن والد 
 . اجلاهليِة

 .، روت عن عاِئشة)2(     وظَبيةُ ِبنت املعلّل
 .)3(     وابنةُ ناِفٍع

 .)4(     وابنةُ أىب كبرية
 .)5(     وموالةُ الزبيِر

 .محدثات: )6(     وموالةُ ابِن رواج
، امرأةُ أَىب قَتادة    )7( بـن معرورٍ       وابنـةُ الرباءِ 

 .صحاِبية: اَألنصاِرى
، إلسحاق املَوِصِلى فيهـا  )8(     وموالةُ أَىب دلَف 

رِشع . 
     قَةَ املوصلىدحممِد بِن ص بن عرف  )9(     وأمحدي ،

 .606شاعر مات سنة : بابِن ظَبيةَ
                                                        

 .3/867التبصري ) 1(
 .املرجع السابق) 2(
 .املرجع السابق) 3(
 .املرجع السابق) 4(
 ".موالة آل الزبري: "املرجع السابق، وفيه) 5(
 .املرجع السابق) 6(
 .املرجع السابق) 7(
 .املرجع السابق) 8(
 .املرجع السابق) 9(

  لَِفىةَ السيمث ال  )10(     وأبو ظَب ،  ،صىاِحلم كُالعى
روى عن معاٍذ، وعنه شهر بن حوشب، ويقـالُ         

 .أبو طَيبةَ: فيه
ع ذكـره ابـن ِهشام ىف السريِة،    :      وكسميةَ

جـاَء ذكْره ىف ِشعر حـاِجٍز اَألزِدى     : وقال نصر 
 .)11(وخليق أنْ يكُونَ ىف بالِد قَوِمه] أ/344[

والِْكيس     . 
 :ِظباٌء، قال الشاِعر): ج     (

 ٍِّب ِظلُّه       بيِت جلُوٍف طَي
وصواِخيلُ خ12(                      فيه ِظباٌء ود(  

 .كَِثريةُ الظِّباِء:      وأَرض مظْباةٌ
 .شجر شِبيه بالقَتاِد:      والظَّبيان، بالفتح

 .)13(ع بالْيمِن:      وبال الم
    وظَبيانُ بن غامد، أبو بطن من اَألزِد، منـهم     

    ـحاِبىالص ياِنىِر الظَّباخلَي بدنطه   )14(جـبوض ،
 .اَألمري بالكسر

     وأبو ظَبيان؛ حصني بن جندب اجلَنِبى، عـن     
اٍس، وعنه األعمشبابِن ع. 

                                                        
 .املرجع السابق) 10(
 .8053 رقم  66، 4/65معجم البلدان ) 11(
البيت منسوب لعـدى ىف اللسان، وىف تكملـة        ) 12(

 .الصاغاىن
، وفيه  8050 رقم   4/65) ظَبيان(معجم البلدان   ) 13(

 ".جبل باليمن"أنه 
 .495االشتقاق ) 14(

 ظىب ظىب
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احل، محدث ص:      وحممد بن أىب العباس الظُّبآىن  
 .749مات سنة 

الشـاةُ، والبقَـرةُ،   : الظَّبيةُ: "     وقولُ املصنفِ 
: ، هذا غلط، والـذى ىف احملكـمِ       "وفَرج الْمرأَةِ 

فَرج الْمرأَِة، وبعضهم يجعلُ الظَّبيةَ ِللْكَلْبِة، : الظَّبيةُ
به اَألتانَ والش األعراىب ابن ياِئها، وخصاةَ، أى ِلح

     فنولو قالَ املُص ،ةَ، أى حلياِئِهنقَرـةُ : والبيالظَّب :
، )1(فَرج الْمرأَِة، والشاِة، والبقَرِة، لَسِلم من الغلط      

حياُء الْكَلْبِة خاصةً،   : الظَّبيةُ: مع ترِكِه قَولَ الفَراءِ   
 .كما هو ىف الصحاح

، كـذا ىف    "الكسـر وموج الظِّباِء، ب  : "     وقولُه
 الظِّباء، كما هو نص     )2(مرج: النسخ، والصواب 

 .نصر
كـذا ىف النسـِخ،     " وظُِبى كـدِلى  : "     وقولُه

 .والصواب؛ كسمى، كما هو نص نصر
 ]ظ م ى[

ضـمره، كظَمـاه    : أَظْمى فَرسه ِإظْماءً       ى  
 .تظِْميةً

                                                        
ة مع تـأخري  أين اخلطأ هنا، وقد أورد املصنف الثالث      ) 1(
والـذى ىف القـاموس     !    على الشاة والبقرة؟  " فرج املرأة "

 ".األنثى، والشاة، والبقرة، وفرج املرأة : الظّبيةُ: "املطبوع
، فال وجه للتصـويب     "مرج: "ىف القاموس املطبوع  ) 2(

هنا، ولعلَّ الزبيدى اعتمد على نسخة أخرى من القاموس         
 .احمليط غري الىت بأيدينا

 لٌ أَظْمجياىنُّ   : ى     ورفَِة، وقال اللِّحالش دوأس :
رمأى أس. 

 . أسود:      وِظلٌّ أَظْمى
 . أَسمر، عن األصمعى:      ورمح أَظْمى
 .بينةُ الظَّمى:      وقناةٌ ظَميا

ى:      وكُلُّ ذَاِبٍل من احلَرظٍَم، وأَظْم. 
 .ِرمٍة كَِثريةُ الدِملَيست ِبوا:      وشفَةٌ ظَمياُء
 .السوداُء الشفَتيِن:      والظَّمياُء

 .معرقُها:      وفَرس أَظْمى الشوى
نبت، وهى الالَِّعيةُ، يماِنيةٌ،    :      والظُّميا كالثُّريا 
 .سِمعتها من اَألعراِب
 ]ظ م و[

احب القاموس،  الظِّمو، بالكسر؛ أمهله ص   و       
         وابـن ِء، باهلمز، نقلَه األزهرىةٌ ىف الظِّموهو لُغ

 .سيده
 ]ظ ى ى[

 .ع: الظَّاُء     ى 
 :العجوز املَثِْنيةُ ثُِديها، عن اخلليِل، أنشد:      و

 * هِرما هوزجى عيح ِمن تِكحأُن* 
 * همذْره ِنىكالْح 3(* ظاَء الثُِّدى( 

ِللْحرِف، يمد ويقْصـر، ويـذَكَّر       :   والظَّاُء   
ظَييـت ظـاًء    : ويؤنثُ، وفعله من اللَِّفيِف، يقال    

 .أى كَتبتها: حسنةً وحسنا

                                                        
 .اج املطبوعالت) 3(

 ظمى ظىي
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: أَظْواٌء، وعلى التأِْنيـثِ   : على التذْكري ) ج     (
 . ظاءات

مِعى من أشجار اجلَبِل، ذَكَره األص    :      والظَّيانُ
ظُييـان،  : مع النبِع والنشم والعرعِر، وتصـغريه     

 .ظُويان: وبعضهم يقولُ
 .اسم:      ومظَيآن

ô ô ô 
 فصل العني مع الواو والياء

 ]ع ب و[
ضوُء الشمِس، كالعِب، وهو    :العبو، بالفتح      و  

 .ما أحسن    عبها: منقوص منه، ومنه قَولُهم
 .     والثِّقْل، أو كُلُّ ِحمٍل ِمن غُرم أو ِحمالٍَة

ترِخيم ِلعبد الـرحيم أو     :      وعبويه، كعمرويه 
 .عبد الرمحن

لُواملتاِع، كع وبه:      وعِبيتعت. 
لغة ىف العباَءِة، ِللِْكساِء، كـذا ىف      :      والعباوةُ  
 .نسِخ الصحاح

 ]ب ىع [
جعلْت بعضـه فَوق : عبيت املتـاع تعِبيةً     ى 

 .بعٍض
 .االحِتشاء:      واالعِتباُء

من السطَاح الذى ينفَِرش علـى      : )1(     والعباَءةُ
 .اَألرِض

ِتىكع ِبىةُ على عالعباي عمجوت     . 
 .ةَمن يعبى اَألمِتع:      وكمحدث

شيخ البِن : )2(     واحلَسن بـن نصِر بـِن املُعبى
اِنىعمالس. 

       بن أمحد بن سالمة البصـرى وأمحد بن على     
 .، عن أىب على البشريى)3(ابن املُعبى

      ىب4(     وأبو بكر حممد بن خطاب الكوىفُّ املُع( ،
دوطبقته، قَي ،ٍد املاِليىنعه احلاِفظُعن أىب س. 

 .، عن نصر)5(جبلٌ باليمِن:      وعبيان، كعلَيان
 .)6(فَرس نِجيب:      وعبيةُ، كسمية

     وابنةُ إبراهيم بِن على بِن سلمةَ بِن عامِر بِن         
 .هرمةَ

                                                        
 ".العباة: "ىف مطبوع التاج) 1(
 .4/1387التبصري ) 2(
 .املرجع السابق) 3(
 .املرجع السابق) 4(
، ومعجم مـا    6874 رقم   4/193معجم البلدان   ) 5(

بتقدمي الياء املثناة على    " عيبان" وفيهما   3/983استعجم  
 .الباء املوحدة

ذى خال منه معجم أمساء خيل العرب وفرساا، وال       ) 6(
 .من خيل بىن شل من متيم" العبايةُ :"195فيه 

 عبو عىب
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ىموها:      وكسأَخ. 
 .     وابنةُ هالٍل العبِدية، هلا ِذكْر

 .شاِعر: وابن عبايةَ     
 .احلَسناُء:      والعاِبيةُ

الرجـلُ اجلَـاِفى   : العبايـةُ: "     وقولُ املصِنف 
  حأَفْص هـركـذا هو  ] ب/344" [الثَِّقيل، وقَص

العبا، : مقْتضـى ِسياِقـه، والذى ذكـره اللَّيثُ    
ى، ومده الرجلُ العبام ؛ وهو اجلاىف العيِ     : مقصورا  

 :الشاِعر فقالَ
 )1(*كَجبهِة الشيِخ العباِء الثَّطِّ * 

مل أَسمعه لغِري   :      وقَد رد عليه األزهرى وقالَ    
: اللَّيِث ، وهو تصِحيف منـه، والرواية ىف الرجزِ       

شيخ عياٌء وعيايـاء؛ وهـو      : بالياِء؛ يقالُ " العياُء"
بساِء، ومن قالَه بالباء      العةَ له ىف الناجالذى ال ح ام

 .فَقَد صحف، فَتأَملْ ذلك مع ِسياِق املُصنِف
 ]ع ت و[

 .اسم فَرٍس: عتوةُ، بالفَتح     و 
 .اجلَبار، واملُفِْسد:      والعاِتى

 .شديد الظُّلْمِة:      ولَيلٌ عاٍت
 يحِت الرتبوِبها، عـن    :        وعه ِمقْدار تزاوج

 .ابِن القَطَّاِع

                                                        
 .اللسان، والتاج) 1(

لُغةٌ ىف الضم   :      وعتا الشيخ ِعِتيا، بكسر العين    
 .والفَتح، فَهو إذًا مثَلَّثٌ، نقلَه ابن ِسيده

 ]ع ت ى[
 .قَبيلَةٌ دخلت ىف سلَيم: عاتيةُ بن نِمر     ى 

ىمب :      وكس ىتع    ِلىقَيبِن مالٍك الع يزيد ـن :
شاِعر. 

    لىقَيالع ىتع اِهللا بن ديبةَ بـِن    :      وعِلقُر خيش
 .خالٍد

، هلـا  )2(عتيةُ ِبنت ِهـالٍل العبِدية   :      وكسمية
 .ِذكْر، ويقال هى باملوحدة

 ]ع ث و[
ِس والِْتباده وبعد جفْوف شعـر الرأْ:  العثْوةُ      و

ِضىثًا، كَرع ِثىِط، وقد عِده باملُشهع. 
مجاعةُ :      والعثْو، بالضم، والعثْى، على املُعاقبةِ    

 .الضباِع
 .الضبعان:      والِعثْيان، بالكسر

 .اجلاىف السِمج:      واَألعثَى
 .      والكَِثيف اللِّحيِة

 .عثْواء: وِز     وقيلَ للعج
): ج(العثْوةُ اللِّمةُ الطَّويلَـةُ     : "     وقولُ املصنفِ 

، كذا ىف النسخ، بضـم العـين ىف         "عثًى، كربى 
مجع ربوة، وىف بعضها    : اجلَمع، وربى بالتخفيف  

                                                        
 .3/926التبصري ) 2(

 عتو وثع
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وهـم، والصـواب   وكالهمافيهمـا،   بالتشديد
: فإنه قـال  كإىل، كما هو نص احملكِم،      : )1(ِعثًى
 .اللِّمم الطِّوالُ: الِعثَى

، ونـص   "لَونٌ إىل السوادِ  : اَألعثَى: "     وقولـه
 . لَونٌ إىل السواد مع كَثْرة شعٍر: العثَا: احملكِم

 ]ع ج و[
 .املُعاناةُ واملُعاجلةُ ىف اَألمِر: املُعاجاةُ     و 

 .أى ِشدةً: ولَِقى فُالنٌ ما عجاه     
أى مـا سـاَءه، نقلَـه       :      ولَقّاه اُهللا ما عجاه   

اجلوهرى. 
غَليظُ ما بين العينين، نقلَـه      :      ورجلٌ أَعجى 

 .الصاغاىنُّ
 ]ع ج ى[

لغةٌ ىف عجت   : عجِت الْمرأَةُ صِبيها عجيا        ى  
 .عجوا، عن ابِن القَطًَّاع
  ةُ البنِت السجوأَع     مجايا؛ وهـى   : هها علَتعج

 .السيئَةُ الِغذَاِء
 ]ع د و[

                                                        

ِعثًى ) ج: "(هى هكذا ىف القاموس املطبوع وعبارته     ) 3(

ضبط بضمها كالوارد        " كِرىبمضبوطة بكسر الراء ، ومل ت

هنا، ولعلَّ الزبيدى كانت لديه خمطوطة من القاموس ـا   

 . رهما ذَكَ

:   اخلَيلُ املُِغريةُ، ومنـه قولُه تعالَى    :  العاِديةُ      و
 .)2 (]والعاِدياِت ضبحا[

): ج(الشغلُ يعدوك عن الشىِء،   :)3(]العاِديةُ[    و
ـ  : العواِدى؛ وهى الصواِرف، يقالُ    ع تدواِدى ع

 :أى صرفَت صواِرف، وقول الشاعر: عن كذا
       عداك عن ريا وأُم وهِب

  )4(              عاِدى العوادى واختالف الشعِب
  األعراىب ابن ـرها؛   :      فَسدواِدى ِبأَشاِدى العع
كزيٍد رجِل الرجال؛ أى    : أى أَشد اَألشغاِل، وهو   

 . أَشد الرجاِل
عــدوه علَيـك    :  ِمن الرجلِ  )5(]العادية[     و

        ،والظُّلْـم روالش بضةُ والغباملكْروِه، أو هو اِحلد
 .مصدر، كالعاِقبة

 .)6(     وعاِديةُ بن صعصعةَ ىف هذَيل
 .     وىف هواِزن بنو عاِديةَ
 . بِن عاِمٍر     وىف بِجيلَةَ بنو عاِديةَ

     وىف أفْخاِذ صعصعةَ بنو عاِديةَ، وهم بنــو        
 .احلاِرِث وعبِد اِهللا، نِسبوا إىل أُمِهم

                                                        

 .1سورة العاديات، اآلية ) 1(
 .تكملة يقتضيها السياق) 2(
 .اللسان، والتاج) 3(
 .تكملة يقتضيها السياق) 4(
 .176االشتقاق ) 5(

 جوع عدو
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 .والد السموأَِل، ممدود:      وعاِدياُء
 :     قال النِمر بن تولٍَب

       هالَّ سأَلْت ِبعاِدياَء وبيِته
  )1(لِّ واخلَمِر الىت لَم تمنِع                     واخلَ

 :     وقد جاَء مقْصورا ىف قَوِل السموأَِل
       بنى ىل عاِديا ِحصنا حِصينا

تيأَب ميِنى ض2(                        إذا ما سام(  
 .املُعتِدى، واملُعاِدى:      والعاِدى

 .     واملُتجاِوز الطَّوِر
ِلستواملُخ     . 

     وأبو السيـار عاِدى بـِن سنٍد؛ كتب عنـه       
لَِفىالس . 

أى غَير  : )3 (]غَير باٍغ والعادٍ  [:      وقولُه تعالَى 
متجاِوٍز سد اجلوعِة، أو غَير عاٍد ىف املَعِصيِة طريق         

                                                        
 .، واللسان، والتاج73شعر النمر بن تولب) 6(
 :، والرواية فيه79ديوانه ) 7(

       بنى ىل عاديا ِحصنا حصينا
                         تقَيتاس ا كلما شئتنوعي      

       ِطِمرا تزلَـق العقْبانُ عنه
تيأَب ميإذا مـا نابىن ض                               

 .واللسان، ونسبه للمرادى

، وسورة األنعـام اآليـة        173سورة البقرة اآلية    ) 1(
 .115، وسورة النحل اآلية 145

    نِسنني، وقال احلَسأ/345[املُح :[  اِئدأى وال ع 
فَقَلب. 

هردا طَوه:      وعزاوج. 
جاوزه، وكذا عـن    :      وتعدى احلَق، واعتداه  

احلَق وفوق قالْح. 
 . نحيته:      وعديت عنى اهلَم تعِديةً

  كدقَص نِرى   :      وتقولُ ِلمى إىل غَينع دأى : ع
 .يرىاصِرف مركبك إىل غَ

 .توالَوا وتتابعوا:      وتعادى القَوم على بنصِرهم
أى   : عـاِد ِرجلَـك عــن اَألرضِ  :      ويقـالُ 

 .جاِفها
 .ثَناها:      وعادى الِوسادةَ

 .باعده:      والشىَء
رِميلَ على :      والِقد؛ ِلتى اَألثاِفىدمن ِإح نطَام

اِرالن. 
 .تجافَى:      وتعادى عنه

مبعـٍض ىف شـهٍر        :      والقَو هم ِإثْربعض مات
واِحٍد، وىف عاٍم واِحٍد، أَو أَصاب هذا داُء هـذا،          

اجلوهرى دشوأن: 
       فَما لَِك ِمن أَروى تعاديِت بالعمى

 عدو عدو
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ِطالا مِت كُالَّبا                      والقَيراِمي1( و(  

أى ال يجاِفيىن :      وفُالنٌ ال يعاِديِنى وال يواِديِنى
 .وال يواِتيِنى

موتت، وقد تعـادت    :      وتعادِت اِإلِبلُ جِميعا  
 .بالقَرحِة

رداِنى منه شِنى:      وعلَغب. 
    رِبش اسى الندـ   :      وفُالنٌ قد أع  قم إذا أَلْز

 . شرا
 من بـدا، خطَـأٌَ،   )2(]ما عدا : [     وقولُ العامة 

والصواب :     ِتفْهاِم؛ أى ألَما بأَِلِف االسدـا ع3(أم(  
 .يتعد احلَق من بدا بالظُّلِْم

    اِحبالص اِحبَء والصىُء الشىى الشدوأَع      :
ِرين الشىِء يعِدى   قَ: "أكْسبه مثلَ ما به؛ وىف املَثَلِ     

هقَرين." 
ِنىعليه، كع ِدىوع      :الُه وظُِلمم ِرقس. 

اخلُروج عـِن السنِة   :      واالعِتداُء ىف الدعـاِء    
 .املَأْثُورِة

                                                        

محر البـاهلى، وهـو ىف ديوانـه        البيت لعمرو بن أ   ) 2(
 .اللسان، والتاج: ، والضبط منه، وانظر173

 .ساقطة من األصل، وأُثبتت من مطبوع التاج) 3(
بدون مهزة االستفهام، وقد أثبتـها      " مل: "ىف األصل ) 4(

 .من مطبوع التاج

حركَةُ اهلاِء الىت ِللْمضمِر    :      والتعدى ىف القَاِفيةِ  
الواو الـىت   :  الوقِْف، واملُتعدى  املُذَكَِّر الساِكنِة ىف  

 :تلْحقُه من بعِدها؛ كقوِله
 )4(*تنفُش منه اخلَيل ما ال يغِزلُهو * 

      فَحركَةُ الْهاِء وِهى التعدى، والواو بعدها هى      

       روجوخ دِللْح زجاوه تَألن ِبذَِلك تيمى، سدعاملُت
ِب، والَ يعتد به ىف الْوزِن؛ َألنَّ الْوزنَ قَد عِن الواجِ 

 .تناهى قبله، جعلوه آِخر الْبيِت ِبمنِزلَِة اخلَرِم أَولَه
 . املُواالةُ واملُتابعةُ:      واملُعاداةُ

ما يطْبق علَى اللَّحـِد مـن       :      والِعدى، كِإلَى 
 :، وأَنشد ِلكُثَيرالصفاِئح، عن أَىب عمٍرو

       وحالَ السفَا بيِنى وبينك والِْعدا
ِة ماِجدِقيبالن رفَا غَمالس نه5(                ور(  

 .تراب القَبِر:      والسفَا
 .أى ظاِهرا ِجهارا:      وفَعلَ كذا عدوا بدوا

أى ال تجاوز إىل    :      وما ِلى عنه معدى، بالفَتح    
 .غِريه، وال قُصور دونه

السلْطَـان ذُو عدوان وذو بـدوان،      :      ويقالُ
 .بالتحِريك فيهما، وقد ذكر ىف ب د ى

 . مد البصِر:      وعدوةُ اَألمِد، بالفَتح
 .وهو ِمنى عدوةُ الْقَوِس:      ويقالُ

                                                        

 .، واملثبت من التاج"ما يغزهلو: " ىف األصل) 1(
 .، واللسان، والتاج321ديوانه) 2(

 عدو عدو
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 .بِعيدةٌ:  بالكَسر     وأُمور ِعدوةٌ،
مةُ، بالضودبات وهى ما فيه :      والعاخلُلَّةُ من الن

حالوةٌ، والنسب إليهـا عدِوية علـى الِقيـاس،       
، بضم ففتح، على غري قياس، وعـواٍد        )1(وعدِوية

 . على النسِب بغِري ياِء النِسب
وإليه نِسب شهاب بن         وبر العدوِة باَألندلُِس،    

إدريٍس العدِوى، عـن قاِسم بـِن أصبـغ، قيده       
شاطى2(الر(. 

 .إناخةٌ قَِليلَةٌ:      والعدواء، ككُرماء
 .أى تباعدهم وتفَرقُهم:      وطالَت عدواؤهم

غَيِر مجرى،  :      وجئْتك على فَرٍس ذى عدواءٍ    
 .ا طُمأِْنينٍة وسهولٍَةإذا لَم يكُن ذ

 .ما برح ِبصاِحِبِه:      وعدواُء الشوِق
 .صرفُه واختالَفُه:      وعدواُء الدهِر

طَلَبك إىل واٍل ِليعـِديك     :      والعدوى، بالفتح 
 .على من ظَلَمك؛ أى ينتِقم منه باعتداِئه عليك

سافَةُ العدوى، كـأَنهم    م:      والفُقَهاء يقولون 
استعاروها مـن هِذه العدوى؛ َألنَّ صاِحبها يصل      
فيها الذَّهاب والعود ِبعدٍو واِحٍد، ملا فيه من الْقُوِة         

 .واجلَالدِة، كما ىف املصباح

                                                        

 .بفتح العني، ضبط قلم" عدِوية: " ىف اللسان) 3(
 .3/998التبصري ) 4(

أَعدى من الذِّئِْب، هو من العدِو أو       :      وقوهلم
 .ثَرمن العداوِة، واَألولُ أكْ

قَوم من حنظَلَةَ وتِميٍم    :      وبنو العدِوية، حمركة  
نسبوا إىل أُمِهم، واسمها احلزام ِبنت خذَيمةَ بـِن      

 .بلْعدِوية أيضا: متيٍم بن الدول، ويقال هلم
، قُرب ِإبيار، وهى غـري      )3(ة مبصر :      والعدِوية
 .صنفالىت ذَكَرها امل

 وقال املصنف     " : ِنىكغ ،ِدىقَِبيلَةٌ: ع"  هوكَأَن ،
الىت ىف قُريش، رهِط    ] ب/345[يِشري إىل القَبيلِة    

          اُهللا عنـه، وقـد ذَكَـر ِضىبِن اخلطاِب، ر رمع
: اجلَوهِرى قَباِئلَ أُخر تعرف ِبذَلك، فَِفى الربابِ      

اة بِن أُد بِن طَلْحـةَ رهـط ذى         عِدى بن عبِد من   
: عِدى بـن حنيفةَ، وىف فَزارةَ    : الرمِة، وىف حِنيفَةَ  

عِدى بن فَزارةَ، وذكر غري اجلوهرى ىف مرة بـِن          
: عِدى بن احلارِث ِبن مرةَ، وىف السـكونِ       : أَدد

لُوِل بِن  عِدى بن س  : عِدى بن أشرس، وىف خزاعةَ    
عِدى بن عميـرةَ بـِن   : كَعٍب، وىف ربيعةَ الْفَرسِ 

 . عِدى بن جناِب بِن هبل: أسٍد، وىف كَلٍْب
 ـِدىنو عن؛   )1(ة مبصـر :      وبيمونمـن اُألش 

 .سميت باسِم الناِزلني ا من أَحِد هؤالِء القَباِئِل

                                                        
  2، ق 1/83القاموس اجلغراىف للـبالد املصـرية ق      ) 1(

 .3/17جـ

 عدو
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  ىدع بن عوٍد،     )2(     وزيادسعن ابِن م ،ىمكس ،
 . )3(وحكى فيه البخارى عتى بالتاِء الفَوِقية

كُلُّ شىء ىف العرِب عِدى،     :      وقالَ ابن حبيبٍ  
ِبفَتِح العين إال الذى ىف طَيئ وهو عدى بن ثَعلَبةَ          

 .)4(ابن حياِن بِن جرٍم
رِث بِن  هو ابن احلا  :      وِعدى، بكسر فسكون  

عوِف النخعى، جد زرارةَ بِن قَيس بِن احلارِث بن       
، وجد عزيز بن معاويةَ ِبن سـناِن بـِن          )5(ِعدى
 .)7(ِعدى بن ربيعة: وىف ِعجل. )6(ِعدى

     وكسمية، عديـةُ بـن أُسامةَ، ىف آِل ِعجٍل،    
قُطِْنىارطه الدب8(هكذا ض(. 

 حممد بن عاِدى، سِمع منه الضياُء            وأبو فَضلٍ 
9(املَقِْدِسى(. 

     وكشداد، العداُء بـن النجاِد صاحب طالِئِع      
 .ىف اجلاهلية، ذكره األمري بىن القَيِن يوم بالغة

                                                                               

 .1/172القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 2(
 .3/936التبصري ) 3(
 .املرجع السابق) 4(
 ".بن عمرو بن الغوث"زاد ىف التبصري ) 5(
 .ع السابقاملرج) 6(
 .3/937املرجع السابق ) 7(
 .املرجع السابق) 8(
 .املرجع السابق) 9(
 .3/1038التبصري ) 10(

: والعدوان، محركَة، والعداءُ  : "     وقولُ املصنفِ 
الشديده، : الصـواب، كذا ىف النسِخ، و"الشِديدةُ

؛ أى الشِديد العدِو، كما هو نص)10(       اء الضمريِ 
 .الصحاِح
عدا اللِّص علَـى القُمـاِش عـداًء        : "     وقولُه

، ونص احملكم، بالضم "وعدوانا، بالضم والتحريك
 .والفَتح معا، هكذا ضبطه اَألرمِوى ِبخطَّه

املُتباعدونَ والغرباُء  : ا، كِإلَى الِعد: "     وقولـه
، كذا ىف النسِخ، وهو يقْتِضى أن يكونَ     "كاَألعداِء

كالِعدى ىف معاِنيـه، وليس كذلك، والـذى ىف        
وقيل الغرباُء، وهم اَألعداُء أَيضا؛  : احملكِم بعد قوله  

واَألعداُء، : َألنَّ الغريب بِعيد، فالصواب أنْ يقولَ     
:  له أيضا ما ىف الصحاح عن ابِن السكِّيت        ويدلُّ

: مل يأِت ِفعلٌ ىف النعوِت إال حرف واِحد؛ يقـالَ        
أى : أى غُرباُء، وقـوم ِعـدى     : هؤالِء قَوم ِعدى  

 .أعداُء
اسـم  : والعِدا، بالضـم والكسـر   : "     وقولُه

 ، كذا ىف النسخ باَألِلِف، والصـواب أنْ       "اجلَمع
 .يكْتبه بالياء، كما هو نص الصحاح

وجدوا لَبنا فَأَغْناهم عـن    : وتعدوا: "     وقولـه
عن اللَّحِم؛  : ، كذا ىف النسِخ، ونص احملكمِ     "اخلَمِر

 .أى عن اشِتراِئه

                                                        
هى هكذا ىف القاموس املطبوع، ولعلَّ الزبيدى يشري        ) 1(

 .إىل خمطوطة أخرى للقاموس

 عدو عدو
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، كذا  "وهو عدِوى وعدىي، كَحنِفى   : "     وقولُه
    ىف النسِخ، والصواب :كح    كما هـو نص ،ِنيِفى

 . احملكِم
 ]ع ذ و[

النشيطُ اخلَفيف الـذى    : العذَوانُ، محركة      و  
ليس عنده كَبري ِحلٍْم وال أَصالٍَة ، وهـى ـاء،         

 .ويروى بالغين
 ]ع ذ ى[

 .اخلَامةُ من الزرِع: العذاةُ     ى 
ـ   :      والِعذْى، بالكَسرِ  ت ىف  املَوِضع الذى ينِب

 .الشتاِء والصيِف من غِري نبِع ماٍء، عن اللَّيِث
ما بعد عن الريف، ونبت من ماِء :      ومن الكَِأل

 .أَعذاء، واالسم، كسحاب): ج(السماِء، 
 ،ِرىصالب ذَىبن فياِض بِن ع ِلىع بن نواحلَس     

 وعنه أبو   كسمى، عن على بـن القاسم النجاد،     
ِدىر1(غاِلٍب املاو(. 

 ]ع ر و[
 : طَلَب؛ أنشد اجلوهرى ِللَِبيد:  عرا يعرو     و

       والنيب أَنْ تعر ِمنى ِرمةً خلَقًا 
ِئرأَت تى كُناِت فَِإناملَم دع2(                     ب(  

                                                        

 .3/937التبصري ) 2(
 . والضبط منه، واللسان، والتاج63ديوانه ) 3(

وهرعي راَألم راههغَِش:      وعابوأَص هي. 
اجلَماعةُ من الناِس، يقالُ ا     :      والِعرو، بالكَسرِ 

 .  أَعراٌء من الناِس
راهتلَه:      واعبخ. 

راهع ده:      أو قَصتاح3(أى س(. 
 .حم:      وأَعرى الرجلُ

 .باِردةٌ:      ولَيلَةٌ عِريةٌ
 . بنا ذَلك، أو بلَغنا برد العِشىأصا:      وأَعرينا

أى غابِت  : أهلَك فَقَد أَعريت  :      ومن كالِمهم 
تدروب سمالش. 
درالب راهه:      وعأَصاب. 

ِنىكع ،ِرىِف:      وعوةُ الْخدِرع هتابأص. 
 ولَـم ] أ/346[تباعد عنه   :      وأَعراه صديقُه 

ه، نقلَه اجلوهرىرصني. 
عِريةُ النخِل، فَِعيلة مبعىن مفْعولة، من      :      ويقال
 .إذا قَصده: عراه يعروه

 .جعلَ له عرى:      وعرا القميص، وأَعراه
 .عروة:      ويقالُ ِلطَوِق الِقالدِة

 .أى ساحِته:      ونزل ِبعروِته
ضة     وأَرورة:  عبِخص. 

                                                        

 ".ناحيته" مطبوع التاج هكذا باألصل، وىف) 1(

 عرو عرو
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وهو على  . قَولُ ال إله إالّ اهللا    :      والعروةُ الوثْقَى 
ما له أَصلٌ بـاٍق   : املَثَِل، وأَصلُ العروِة من الشجرِ    

ىف اَألرِض، كالنِصى والعرفَِج وأجنـاِس اخلُلَّـِة        
واحلَمِض، فإذا أمحلَ الناس عصـمِت العـروةُ        

يةَ، ضربها اهللا مثَالً ملا يعتصم به من مجـىِء          املاِش
 .الدين

ِعمادهم؛ وقيل لعروةَ بِن    :      وعروةُ الصعاِليك 
 .عروةُ الصعاليك لذلك: الورِد

قَوم ينتفَع م، تشبيها ِبذَلك     :      والعرا، كَهدى 
قَى، أنشد اجلَوهرىبر الذى يجٍلالشلْههِلم : 
       خلَع امللوك وسار تحت ِلواِئه

  ــر ــرى وعراِع الع رــج ش                     
  )1(اَألقْواِم

 .     شبهوا ا النبل من الناِس
عرى اَألحماِل والرواِحـِل؛ ومنـه      :      والعرى

 .)2("ساِجدال تشد العرى إالَّ إىلَ ثَالثَِة م:"احلديث
ِنىإىل كذا، كع واهه ِرىإليه:      وع نأى ح. 

 ]ع ر ى[

                                                        

ويروى البيت لشرحِبيل    : قال ابن برى  : " ىف اللسان ) 2(
ونسبه الزخمشرى ىف األسـاس للبيـد،       ...". ابن مالك   

 . ، والتاج4/295وليس ىف ديوانه، وانظر املقاييس 
 .3/226النهاية ) 3(

خلَّصـه وجـرده،    : عراه عِن اَألمِر تعِريةً        ى  
ِضىكر ،ِرىفَع. 

 .     وقد عِرى ِعريةً شديدةً، بالكَسر
 .     وعِرى الْبدنُ من اللَّحم

ن     وعاِرى الثَّنيتود :معليهما لَح مل يكن. 
 .احلاِئطُ:      والعرى

 .ما ظَهر من متوِنها:      وأعراُء اَألرِض
 .قَد عريته:      ويقال ِلكُلِّ شىٍء أهملْته وخلَّيته

 .الذى يرسلُ سدى وال يحملُ عليه:      واملُعرى
 .اِحيِةأَقام بالن:      وأَعرى

 .     واجتنى كاعترى واستعرى
 .العورةُ والفَرج:      ومعاِرى املَرأَةِِ

أى ما يخلُص،   :      وهو ما يعرى عن هذا اَألمرِ     
دِت أَحِن املَوى عرعومنه ال ي. 

ال سرج عليه، الِزم ومتعـد،      :      وفَرس معرورٍ 
 .معرورى، على صيغِة اسِم املَفْعوِل: يضاويقالُ أ

اآلكام رابى السرورها:      واعِكبر. 
 .غَِليظٌ:      وطَريق اعرورى

 .     واستعار تأَبطَ شرا االعِريراَء ِللْمهلَكَِة
الذى قَِد استبانَ :      والعريانُ، بالضم، من النبِت

 .لَك
 :عريانُ النِجى؛ قال الشاِعر: ِللْمرأَِة:   ويقال   

      ولَما رآىن قَد كَِبرت وأنه

 عرى عرى
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 هاِربِح شسِن الْمى عنغتواس أَخو اِجلن              
هِإنو ِجىياِن النرِلع اخأَص      

ض املَقالَـِة جععـن ب روَألز              ه1(اِنب(  
 .     أى استمع إىل امرأَِته وأَهانِنى

 نلى كُلِّ مع طْلَقه يِضى أنقْتوىف األساس ما ي     
رالس مكْتالَ ي. 

: )2(     ومسلم بن ِمخـراٍق املـازىنّ العريـاىنّ   
 .محدث

ِن على       واجلمالُ أبو املَعاىل عبد اِهللا بن أمحد ب       
العرياِنى، أَحضره أَبوه ِعلْم املَيدوِمى مات سـنة        

804. 
 ]ع ز و[

 .تاِبِعى: عزوان، كسحبان     و 
قاِشىٍد الريز 3(     وابن(ِرىصِن البعن احلَس ،. 

أحد شـيوِخ املَغـِرب، مـات           :      وأبو يعزى 
 .573سنة 

    ِكنتجيه بِن عبـد اهللا          وأبو حصني بوزع بن
التركى، عن أمحد بِن حمموٍد الثَّقَِفى، وعنه أبـو         

4(موسى املِديىن(. 

                                                        
 .البيتان ىف األساس والتاج، والثاىن منهما ىف اللسان) 1(
 .3/1003التبصري ) 2(

 .3/1044املرجع السابق ) 3(
 . 3/943املرجع السابق ) 4(

 ]ع ز ى[
 .التأَسى والتصبر: التعزى     ى 

التعِزيةُ؛ وأَنشد احلَماِسى َألعـراىب     :      والتعزاُء
 :قَتلَ أَخوه ابنا لَه

 قُولُ للنفِْس تعزاًء وتسِليةً      أَ
  )5(                   ِإحدى يدى أَصابتِنى ولَم تِرِد

 .تأْساًء وتعِزيةً:      ويروى
اسم قَام مقام املصـدِر،     :      والعزاُء، كَسحاب 
 .كأَعطاه عطاًء أى ِإعطاًء

 ]ع س و[
 .الِكبر: سر الِعسوةُ، بالكَ     و

غَلُظَت ِمن عمٍل، نقله    :      وعست يـده عسوا  
 .اجلوهرى عن اَألحمِر

 .اجلاِفى:      والعاسى
 .األرزانُ الصلْبةُ:      واَألعساُء

 ]ع س ى[
 .ِشمراخ النخِل، عن أىب عبيد:  العاِسى     ى

لَح، يـروى بالعين    ِللْب )6(]مقْصور[     والعسـا  
والغين، هكـذا ذكـره سيبويه مـا ىف كتاب        

 .النخل
                                                        

 .، والرواية الثانية فيه207شرح ديوان احلماسة ) 5(
: تكملة من الصحاح، وقال الصاغاىن ىف التكملـة       ) 1(
" ا مقصورسالبلح، وهـو تصحيف قبيح، والصواب     : الع

 عسو وعز
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عسى ِفعلٌ مطْلَقًا أو حرف     : "     وقولُ املصنفِ 
احلَرفيـةُ إذا   : ، هو غري محرٍر، فيه تفِْصيلٌ     "مطْلَقًا

       بذْهساه، وهو مصٍل، كَعتِمٍري معلى ض لَتخد
ه ومجاعٍة، وِفعلٌ من أفْعـال املُقاربـة إذا          سيبوي

دخلَت على ظاِهٍر، كما هو رأْى املُبرِد واَألخفَِش        
 .وغِريمها

 ]ع ش و[
ضعف بصره    :  عشا عِن الشـىِء يعشـو           و
 .عنه

: ، قيـل  )1(]إىل غريه [صدر عنه   :      وعن كذا 
ومـن يعش عن   [] : ب/ 346[ومنه قولُه تعاىل    
 .)2 (]ِذكِْر الرحمن
 . ضوئها)3(أَعرض ومضى عن:      وعِن الناِر
 .القاِصد:      والعاِشى

ال يعشى  : تعشى؛ ومنه قولُهم  :      وعشا يعشو 
 .أى بعد ما يتعشى: إال بعد ما يعشو

ِزن ،ِمىقِِّه، كععن ح ِشىى     وعنعةً وم. 
 .جعلَه أَعشى:      وأَعشاه اُهللا

                                                                               

با حنيفة الدينورى   ولكن أ ". الغسا بالغني املعجمة ال غري    
 .ذكره بالعني والغني

 .تكملة من الصحاح يقتضيها السياق) 2(
 .36سورة الزخرف، اآلية ) 3(
 .كذا باألصل وبالتاج) 4(

 .أى ِعشاًء ال يتمكَّن:      وجاَء عشوةً، بالفتح
 .مضت عشوةٌ:      وال تقول
 .العشاُء، كالغدوة ىف الغداِء، عاِميةٌ:      والعشوةُ
 خزز فَرس حساِن بـِن مسلَمةَ بنِ    :      والعشواُء

 .ابِن لوذانَ
الىت ال تبـاِلى كَيـف     :      والعقاب العشـواءُ 

 .خبطَت، وأَين ضربت ِبمخاِلِبها
أظْهر العشـا وليس بــه، وىف      :      وتعاشى
 .أرى ِمن نفِْسه أَنه أَعشى: الصحاح

 .أعطاه عشوةً ِلشعلَِة الناِر:      وتعشاه
كُلُّ شىِء يعشو باللَّيل إىل ضـوِء       :      والعاِشيةُ

 . الناِر ِمن أصناف الْخلِْق
؛ أى إذا   )4("العاِشيةُ تهيج اآلبيـةَ   : "     وىف املثل 

        تشعها فَتتِبعى تشعتشاَء الىت تى العأْبأَِت الىت تر

 .معها
: اقَةٌ عِشيةٌ، كفَِرحــة        وبِعري عٍش، كعٍم، ون   

يزيدان على اِإلِبِل ىف العشاِء، وكالمهـا علـى          
 .النسِب

مـا تتعشاه، وأَصلُه   :      وِعشى اِإلبل، بالْكَسر    
 .الواو

                                                        
 .2409 رقم 2/9جممع األمثال ) 1(
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ميمونُ بن قَيٍس الشاعر، من بِنى      :      واَألعشى
 .سعِد بن ضبيعةَ بن قيس بِن ثعلبةَ

 ]ع ص و[

 .صلُب: عصا يعصو      و
والطائر      :طار. 

 .توكَّأَ عليها:      واعتصى على عصا
بن [جعلَه عصا، ومنه اسم العاص      :      وبالسيِف

 . على قَول املربد)1(]وائل
 .أَبديت له ما ىف ضمِريى:      وقَشرت له العصا

 .رك به الْملَّةُالذى تح:      وعصا الْعبِد
أى فيمـا ال    :      وال تدخلْ بين العصا وِلحاِئها    

 .يعِنيك
ع بين ِهيت والرحبة، على     :      وبرج العصـا 

شاطِئ الفُراِت، منسوب إىل العصا، فَرِس جِذمية       
 .، قاله نصر)2(اَألبرِش

 االخِتالف؛ قال   أى وقَع :      وانشقَِّت الْعصـا   
 :الشاعر

       إذا كانِت الْهيجاُء وانشقَِّت العصا

                                                        
 .تكملة من التاج يقتضيها السياق) 2(

" العصا: " وفيه 8431 رقم   4/144معجم البلدان   ) 3(
ر معجم أمسـاء اخليـل حلمـد        وانظ. بدون كلمة برج  

 .204اجلاسر

دنهم فيس حاكك والضبس3(               فَح(  
يراد بـه   : ال ترفَع عصاك عن أَهِلك    :      ويقالُ

باَألد. 
أى ِترِعيةٌ؛ أنشــد    :      وإنه لَِضعيف الْعصـا  

 :عى للراعىاألصم
       ضعيف العصا باِدى العروِق ترى له

  )4(                علَيها إذا ما أَجدب الناس ِإصبعا
ا:      والِعِصىصئَِة العيكَه كواكب. 

 :     والِعظام الىت ىف اجلَناِح؛ قالَ الشاعر
 )5(*وىف حقِّها اَألدنى ِعِصى القواِدم * 

أى إياك أنْ تكُونَ    : إياك وقَِتيلُ العصا  :      ويقال
 .املسلمني قَاِتالً أو مقْتوالً ىف شق عصا

 .بالَغَ ىف عذِْلِه:      وقَرعه ِبعصا املَالَمِة
 .أى يدبر أمره:      وفالنٌ يصلََى عصا فالٍن

، )6("ى اِحللْمِ إنَّ العصا قُِرعت لذ   : "     وىف املثل 
 .مر ىف ح ل م

 صـا:      وقال املصنفن،    : العـيبومل ي ،أَفْراس
صِ  : وهنوف بِن األحوولشبيِب بِن عمرو    )7(لع ،

                                                        

 .اللسان، والتاج) 4(
، واللسان، واألساس،   162ديوان الراعى النمريى    ) 5(

 .والتاج
 .الصحاح) 6(
 .146 رقم 1/37جممع األمثال ) 1(
 .204معجم أمساء خيل العرب وفرساا ) 2(
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       ،لىبغِس بن شهاٍب التنابن كريٍب الطائى، ولَألخ
 .ولرجٍل من بىن ضبيعةَ بِن ربيعةَ بِن ِنزاٍر

 صـا، وال     ال جي :      وقال األصمعىالع دم ـوز
 . إدخالُ التاء فيها
هـذه  : أولُ لَحٍن سِمع بالِعراقِ   :      وقال الفراءُ 

 .عصاتى
 ]ع ص ى[

 .امتنع علَيه ومل يِطعه: استعصى على أَِمِريه     ى 
إذا استقْبل مهبهـا ومل     :      وفالنٌ يعِصى الريح  

 .يتعرض هلا
اسم الفَِصيِل إذا عاصى أُمه فلـم       :   والعاصى   

 .يتبعها
     والعاص بن وائٍل السهِمى، والد عمٍرو، قال       

حاسقـولُ  : الني فشاَألخ تِمعس :  دراملُب تِمعس
هو العاِصى بالياء، وال يجوز حذْفُها، وقد       : يقولُ

هذا مخاِلف  : ها، قال النحاس  لَِهجِت العامةُ ِبحذْفِ  
ِلجميع النحاِة؛ يعىن أنـه مـن اَألسماِء املَنقُوصِة       
فَتجوز فيه إثْبات الياِء وحذْفُها، واملُربد مل يخالِف        
النحويني ىف هـذا، وِإنما زعم أنه سمى العاِصى؛      

ه مقـام  أى أقام ] أ/347[َألنه اعتصى بالسيِف    
العصا، ولَيس هـو مـن الِعصياِن، كـذا حكاه       

وهذا إنْ مشـى ىف     : )1(اآلِمِدى عنه، قال احلافظُ   

                                                        

 .3/890التبصري ) 3(

العاِص بِن وائٍل، ولكنه ال يطَِّرد؛ ألنّ النِبى صلَّى         
اُهللا علَيه وسلَّم غَير اسم العاِص بِن اَألسوِد واِلـِد          

  مِد اِهللا فَسبه مــن        علُّ على أندا، فَهذا يِطيعم اه
لَم يسِلم من عصاِة قُريٍش     : الِعصياِن، وقال مجاعةٌ  

 .غَيره، فهذا يدلّ لذلك أيضا
، )2(     وحممد بن طالِب بِن عصـيةَ الفـاروِثى       

 سنةَ  )3(مقدم الباطنية الذين قُِتلوا ِبواِسط    : كسمية
 .كانوا أَربعني رجالًِستِمئٍَة، و

أبو محمٍد عبد الواحِد بن املبارِك بِن :      وكغِنية
         ِدىِة اِهللا الِكنةَ بِن ِهبِصيبِن ع عبِد الرمحِن بِن على
البغداِدى، عن أىب القاِسِم الْحرِبى، وأَخـوه أبـو 

ِرى الرضا حممد، سِمع أبا الوقِْت، وأَجـاز املُنـذِ      
نحن بنو : ِكتابةً، وكان أبـو الرضا هـذا يقولُ       

والفَتح : أى تصِغري العصا، قـال املُنِذِرى    : عصيةَ
أَصح، واحلاِفظُ الدمياِطى ضبطَهم بالضم، وكأَنه      

 .)4(نظَر إىل دعوى قَريِبهم املذكور
صحابيةٌ، : اَألقْلَِح     وعاِصيةُ ِبنت كاتِب بِن أىب      

مساها النِبى، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، جِميلَةً، وهـى     

                                                        

 .3/956املرجع السابق ) 4(
وهو خطأ، واملثبت من األصل     " تهبواسط"ىف التاج   ) 5(

 .والتبصري
 . خبالف ىف سلسلة األنساب3/956التبصري ) 1(

 صىع
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       ِضىر رمها عجوزر، تبالد ِمـىعاِصٍم، ح تأخ
 .اهللا عنه

 .الِعرق الذى ال يرقَأُ:      والعاِصى
 .     ونهر ِبحماة، ذكرمها املُصنف ىف الذى قَبلَه      

 .والصواب ِذكْرمها هنا
 ]ع ض و[

 . )2(السحر: )1(العضو     و 
هو البِصري باِجلراِح، وبـه سـمى      :      والعاِضى

العاِضى بن ثَعلَبة، أبو سلَيٍم الدوِسى جد الطُّفَيِل        
       ،ِرِبىاملَغ قاله الوزير ،حاِبىالص وِسىٍرو الدمابِن ع

ضبطه كالقاِضى، وىف اَألغاىن ألىب الفَرِج      وهكذا  
        ،و اجلراحضعل أن الطُّفَيلَ كانَ يِة الطُّفَيمجرىف ت
والعاِضى هو البصري ِبها فَذَكَر ِقصـته، وضـبطَ         
اَألمري جد الطُّفَيِل ِبتشِديد الضاد، نقَلَه عن ابـِن         

 .حِبيٍب
 ]ع ط و[

 . اجلُرأَةُ:التعاِطى     و 
 .خاض فيه:      وتعاطَى كذا

                                                        

: قال األزهرى : " وىف اللسان . كذا باألصل وبالتاج  ) 2(
. السحر جعل واحدها ِعضـة    " عضني"من جعلَ تفسري    

 ".وهى ىف األصل ِعضهةٌ: قال
 ".ىف كالم العرب: "زاد ىف مطبوع التاج) 3(

. يرفَع رأْسه ِليتنـاولَ اَألوراق    :      وظَبى عاطٍ 
؛ يضرب ِلمنتِحٍل   )3("عاٍط بغِري أنواطٍ  : "ومنه املثلُ 

 .يتناولُ ما ال مطْمع فيه: ِعلْما ال يقوم به، وقيلَ
 .عاِطى، شذوذًا     ويجمع العطاُء على املَ

 .أى ال تتناولُه:      وطَِويلٌ ال تعطُوه اَألياِدى
لَينةٌ لَيست ِبكَـزٍة    :      وقَوس معِطيةٌ، كمحِسنة  

علَى من يمد وترها وال ممتِنعةٌ، أو ِهـى الـىت           
كَِسرنت فلَم طِّلَتع. 

ذا انفَسخ خطْمه عـن          ويقالُ للْبِعري الذَّلوِل إ   
أَعِط، فَيعِوج رأْسه إىل راِكِبـه فَيعيـد        : مخِطِمه
 .خطْمه

أن يستقِْبلَ رجلٌ رجالً معه سيف،      :      واملُعاطاةُ
أَِرىن سيفَك، فَيعِطيه، فَيهزه هذا سـاعةً،       : فَيقُولُ

 .، ونِهى عنهوهذا ساعةً، ومها ىف سوٍق أو مسِجٍد
ما كانَ ِبغير ِصـيغِة إجيـاٍب       :      وبيع املُعاطاةِ 

 .وقبوٍل
ما أَواله : ما أعطاه ِللْماِل، كما قالوا:      وقولُهم

ِللْمعروِف، وما أكْرمه ِلى، وهذا شاذٌّ ال يطَّـِرد؛         
 َألنّ التعجب ال يدخلُ على أفْعل، وإنما يجوز من
ذلك ما سِمع من العرِب وال يقاس عليه، قالَـه           

وإذا أَردت من زيٍد أنْ يعِطيـك       : اجلوهرى، قال 
هلْ أنت معِطيه؟ بياٍء مفْتوحٍة مشددٍة، : شيئًا تقولُ
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هلْ أَنتم معِطيـه؟ ألنّ     : وكذلك تقولُ ِللْجماعةِ  
 وقُِلبت الواو ياًء وأدِغمت     النونَ سقَطَت ِلإلضافَةِ  

هـلْ  : وفُِتحِت الْياُء؛ َألنَّ قَبلَها ساِكنا، ولالثْنين     
 . معِطيايه؟ ِبفَتح الياِء، فَِقس علَى ذلك)1(أَنتما

        فَقُلْـت ،الـالَّم ذَفْتطاًء، حع ترغوإذا ص     
 عطَى، وكذلك كلُّ اسٍم اجتمعت فيـه ثـالثُ        
          إذا لَم منه الالَّم ِذفَتح لَىوع ىدياءاٍت ، ِمثْلُ ع
يكن مبِنيا على ِفعل، فإذا كـانَ مبِنيا على ِفعـل     

 .ثَبتت حنو محيى من حيا يحيى حتَِيةً
سلَح كَثريا، وأصـلُه أنَّ     :      وألْقى فالنٌ عطَِويا  

 . جِلد فَسلَح، نقَلَه الزخمشرىرجالً من بىن عِطية
       طـاِئىـالنَ العجع طاُء بنحمٍد عوأبو م      :

ثٌ ضعيفدحم. 
طَاِئفَةٌ من اخلَـواِرِج، نِسـبوا إىل       :      والعطَِويةُ

ِفىاحلَن ماِمىِد اليوةَ بِن اَألسِطيع. 
] ب/347[     وأبو عبِد الرمحن حممد بن عطيةَ       

طَِوىالع :كَلِّمتم ثٌ شاِعردحم  . 
        عامٍر ، وابن وابـن ، ٍر اِهلالِلىسب ةُ بنِطيوع     

ِظىوالقُر ،ِعدىةَ السورصحابيون: ع. 
 .عطَّاُء بن خالٍد املَخزوِمى؛ محدثٌ:     وكشداد

                                                        

 .، واملثبت من التاج واللسان"أنتم: "ىف األصل) 1(

ن، روى عنـه  عطَوانُ بن مسكا :      وبالتحِريِك
 .حيىي بن عبِد احلميِد اِحلماىنّ

 ]ع ظ و[
 .قَطَعه بالِغيبة:  عظاه يعظوه     و

          ظـاه، إذا لَِقـىجاه وما عفُالنٌ ما ع ولَِقى     
ةً، نقله اجلوهرىِشد. 
 ]ع ظ ى[

ساَءه بأَمـٍر يأِْتيه إليـه، وىف      :  عظاه عظْيا       ى
أى ما  ":  يلْهيىن فلَِقيت ما يعِظيىن    طَلَبت ما : "املثل

يسوؤىن؛ يضرب ِللرجِل يريـد أن ينصح صاِحبه       
ههكْرلْقَى ما يِطئُ، فَيخفَي. 

 . )2("أراد ما يحِظيها فقالَ ما يعظيها: "     ومثله
 .مغتابةٌ:      وامرأَةٌ عِظيةٌ، كفَِرحة

ِبئْر بعيدةُ القَعِر عذْبةٌ باملَضجِع بين      :      والعظاءةُ
ماٌء مستٍو بعضـه    : رمِل السرِة وِبيشةَ، وقال نصر    

ِلبِنى قَيِس بِن جزٍء وبعضه ِلبِنى ماِلِك بِن األخرِم         
 .ابِن كعِب بِن عوِف بِن عبٍد

 ]ع ف و[
 .طَال:  عفا النبت عفْوا     و
 .كَثُروا: القَوم     و

                                                        

أراد ما يحظيىن فقال    " برواية   1/311جممع األمثال   ) 2(
 ".ما يعظيىن

 عطو عفو
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 .غَرف له أوالً وآثَره به:      ولَه من املَرِق
رفَِلها:      والِقدةَ ىف أَسفاوك العرت. 

الدار يحها:      والرناِولَةً آثارتها متدقَص. 
زاد عطاَءه  :      وعلَى منيِة املُتمنى وسؤاِل الساِئلِ    

 .ضلَعليهما وأَفْ
 . أعطَى:      وعفا يعفُو
من األكيِد : ترك حقا، وقالَ شيخنا:      وأَيضـا

ِإذا كَثُـر   : عفا: معِرفَةُ أن عفا ِمن اَألضداِد، يقال     
ِإذا ظَهر وِإذا خِفى، نقله القُرطُِبى      : وِإذا قَلَّ، وعفا  
 .ىف شرِح مسِلم

، ِإذا أَفْضلْت لَه فَأَعطَيتـه،           وعفَوت له ِبماِلى  
 .ِإذا تركْته له: وعن ماىل عليه
 .الغالم الكثري اللَّحِم الواِفيِه:      والعاِفى

لُغةٌ ىف عفَّيته وأَعفَيته، إذا فَعلْت      :      وعفوته أَنا 
 .ذلك به

      ِفيـه، وكَـثريتعوت ،ياففُوه اَألضعوفالنٌ ت      
 .العفاِة، والعاِفيِة، والعفَّى

طُالَّب الرزِق من الدواب والطَّيِر،     :      والعاِفيةُ
 . العواِفى): ج(

 .     واَألضياف كالعفاِة والعفَّى
 .وراده:      وعاِفيةُ املاِء
 .مل يرع نبتها فَوفَر وكَثُر:      وأرض عاِفيةٌ

ِة     وابنأِبى العاِفي  :هورشراِء فَاس، ممن أُم. 

 .ة مبصر:      ومنيةُ العاِفيِة
 .دعىن منه:      واعِفِنى من هذا اَألمِر

اجلَحشـةُ، كالِعفـاوِة،   :      والعفْوةُ، بالفتـح 
 .بالكسر

 .ما لَم يرع فكان كثريا:      وعفْوةُ املَرعى
 . قَبلَ أن يستقَى ِمنه)1(جمته:  املاِء     وعفْوةُ

ِخياره، ومـا   :      ومن املْاِل والطَّعاِم والشرابِ   
 .صفا ِمنه وكَثُر، ويكْسر

أى : ذَهبت ِعفْوةُ هذا النبِت، بالكَسر    :      ويقالُ
 .ِلينه وخيره، كما ىف الصحاح

: ، من كُلّ النباتِ   العفْوةُ، بالضم :      وىف احملكم 
 .لَينه وما ال مؤونة فيه على الراِعيِة

 .شعر رأِْسِه، ويكْسر:      ومن الرجِل
درستها، قـالَ  :      وعفَِّت الريـح الدار تعِفيةً   

اجلوهرى :دشِة، وأَنِللْكَثْر ددش: 
سالر داِرس عبر كاجى     أَهِم باللِّو 

والْقَطْر راملو هفَّى آيماَء ع2(                   َألس(  
هى كَذِلك وعفَت      :تسرد. 

                                                        

، والتصويب من نسخة املؤلـف      "جهته: "ىف األصل ) 1(
 .والتاج واللسان

 .اللسان، والتاج) 2(

 عفو عفو
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 ِتىكع ،ِفىافٍ :      والعع عمج :   ،اِرسالـد وهو
قله اجلوهرىن. 

 .عوِفى:      وأُعفَى املريض، بالضم
 .ىف سهولٍَة وسراٍح: وا صفْوا     وأَدرك اَألمر عفْ
ولَد اِحلماِر، ويثَلَّثُ،   : العفْو: "     وقولُ املصنفِ 

أطْلَقَه عن الضبِط فاقْتضـى     " عفْوةٌ): ج(كالعفَا،  
أنه ِبفَتٍح فَسكون، ولَيس كذلك، بل هو ِبكَسـٍر         

ولَيس ىف الكـالِم واو    : فَفَتٍح؛ قـال ابـن سيده   
 . بعد فَتحٍة ىف آِخِر البناِء غري هذه)1(متحركَةٌ

ِلولَِد اِحلماِر، نقلَه ابن    :      واَألعفاُء جمع العفْوِ  
 .سيده

الكثري العفِْو، وهو ِمـن     :      والعفُو، على فُعول  
ماِء اِهللا تعاىل، نقلَه اجلوهرىأَس. 

    ى ىف احلديِث، يفوا اللِّحتعمالُه       واعاس جـوز
 .ثُالثيا ورباِعيا، كذا ىف اِملصباح

مـن : املُعفِّـى، كَمحدثٍ : "     وقولُ املصنفِ 
   وِفكـرعِلم ضـرعتوال ي كبحصغَلَطٌ فـى   "ي ،

 ط، والصـواببالض :    صم، كمـا هـو نكَركَم
 :املُحكَِم، ويدلُّ له قولُ ابن مقْبل

       فَِإنك ال تبلُو امرأً دونَ صحبٍة

                                                        

 .ثبت من التاج، وامل"متحرك: "ىف األصل) 1(

ــيِن   ِفيعــا م عيشــى ت وحت                    
  )2(وتجهدا
 ].أ/348     [

 ]ع ق و[
عاقَه، علـى الْقَلْـِب، نقلـه    :  عقاه يعقُوه       و

ِوىِق الطُّهد ِلِذى اِخلريبأبو ع دشوأن ،اجلوهرى: 
 لَو أَنى رميتك ِمن بِعيٍد     و

  )3(                  لَعاقَك عن دعاء الذِّئِْب عاِق
حبسه، كاعتقَاه، وهو قَلْـب     :      أو عقَاه عقْوا  

تاقَهاع. 
قَاهتواع      :اهضأَم. 

 ارتفَعت وِهـى  :      وعقَِّت الدلْو ىف الِبئِْر تعِقيةً    
ِديرتست. 

 .ساحتها:      وعقْوةُ الداِر
 :اَألخذُ ىف شعِب الكَالِم، قال رؤبة:     واالعِتقاُء
 )4(*ويعتِقى بالعقَِم التعِقيما * 

 .     كالعقْو، بالفَتح، وهى قليلَةٌ
 .استوفاه:      واعتقَى ىف كالِمه

                                                        

 .، واللسان، والتاج59ديوانه) 2(
، والصحاح ونسـبه    "مـن قريب : "اللسان، وفيـه ) 3(

 .حلميد، واللسان منسوب لقريط، وانظر التاج
 .، والتاج)عقم(، واللسان 185ديوانه ) 4(

 وفع وعق
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 ]ع ق ى[
الطِّفْلُ؛ ومنـه قَــولُ    : سِر الِعقْى، بالكَ       ى

رىشخمانُ؛      : الزه الِعقْيدِعن سفالنٌ له ِعقْياِن، ولَي
به الذَّهدِعن أى ِطفْالنَ، وليس. 

قَِبيلَةٌ، وهـم العقاةُ، عـن ابِن     :      وبنو الِعقِْى   
 .سيده

أى : ما أدِرى من أين عِقيت، بالضم     :      ويقالُ
 . أُِتيتِمن أين 

ال تكُن حلْـوا فَتسترطَ وال مرا : "      وىف املَثَِل  
، يروى بكَسِر القاف وبفتحها، واملعىن      )1("فَتعقَى

فَتلْفَظُ : فَتشتد مرارتك، وعلى الفتح   : على الكسر 
ِتكارِملر. 

 ]ع ك و [
: املُولَع ِبشرب العِكـى، كغِنـى     : العاِكى و      

 .ِللْخاِثر من اللَّبِن
كُوعنٌ مذَوِب:      وِبرالذَّن قُودعم. 

ممتِلـئُ اللَّحـم    :      وبِعري عكْوانُ، كعثْمـان  
 .هو عكْوانُ من الشحِم: والشحِم، وقالَ الفراُء

لَم ترِسلْه، نقلَه   :      وعكَِت الْمرأَةُ شعرها عكْوا   
 .ىاجلوهر

                                                        

 .3603 رقم233، 2/232جممع األمثال ) 1(

أى ِعنـد عكْـوِة     :      وجاَء معكِّيا، كمحدث  
 .الذَّنِب

الغزلُ الذى يخرج مــن  :      والعكْوةُ، بالضم 
اِملغزِل قَبلَ أنْ يكَبب على الْكُبِة، وقـد ذكـره          

 . وهذا موضعه)2(املصنف ىف الذى بعده
 .لعقَِدغَليظَةُ ا:      وناقَةٌ عكْواُء الذَّنِب
: لُغةٌ ىف الفَتِح والضـم    :      والِعكْوةُ، بالكسـر 

. ِللنونِة ىف ذَقِْن الصغِري، فَهو إذًا مثَلَّثٌ، نقلَه شيخنا
 ـا، مث      : وذكَر املصنفح معوالفَت مةَ، بالضكْوَالع

 ذُِكـر   )3(ساق معاِنى كثريةً، فاقْتضى أَنَّ كليهما     
 وفيه ِخالف، فَِفى النونِة نِقل التثِْليـثُ        بالْوجهين

كما أشرنا إليه، وىف الوسِط، بالضم فَقـط، وىف         
أَصِل اللِّساِن الوجهاِن، وىف أصل الذَّنِب الضم عن 

   والفتح عـن األزهرى ،ِقـِب   . اجلوهرىوىف الع
ده، الوجهان، وىف احلُجزِة الضم، فقط عن ابِن سي       

 .وكذا ىف الِغلَِظ الضم فقط
خرج بعـض   : عكا ِبخرِئه : "     وقولُ املصنف 

 ضعب ِقىطه      "وبـبوض ،فيفخى ِسياِقه التضقْتم ،
 .ابن سيده بالتشديد، وكذا الذى بعده

 ]ع ك ى[

                                                        

 ).عكى(أى مادة ) 2(

 .سهو" كالمها"ف ىف األصل وكذلك نسخة املؤل) 3(

 عكو قىع
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 . لَواه:  عكى الضب ِبذَنِبه يعِكيه     ى
 .  أقَام، وهو العاِكى ِللْمِقيِم:     وباملكاِن

ِللْغزاِل الذى يِبيع العكَى، مجع :      وذَكَر العاِكى
عكْوةَ، ومل يسِبق له ِذكْر ىف الذى قَبلَه فهو إحالَةٌ          

 .على مجهوٍل
 ]ع ل و[

من أسماِء اِهللا تعاىلَ، وهـو      : الْعِلى، كغِنى و       
 .ه شىٌءالذى لَيس فَوقَ

     وعال الْخلْق فَقَهرهم ِبقُدرِتِه، وكذا املُتعاِلى؛      
وهو الذى جلَّ عن ِإفِْك الْمفْتِرين، ويكونُ ِبمعنى        

 .العاِلى واَألعلَى الذى أعلى ِمن كُلِّ عاٍل
 .غَلَبته:      وعلَوت الرجلَ

 .ضربته:      وبالسيِف
 . طَغى وتكَبر:  ىف اَألرِض     وعال

أى : )1(]ولَتعلُن علُوا كَـبريا   [:      وقولُه تعالَى 
 .لَتبغن ولَتتعظَّمن

   يحال علَى فالٍن الرِتهـا،    :      وعالوكانَ ىف ع
ال تعلُ الريح على الصيِد فيـراح رحيـك         : يقالُ
ِفرنيو. 

ال ِباَألمِر     وع :طَلَعقَلَّ به واضتاس. 
 :أَطاقَه؛ قال على بن الغديِر الغنِوى:      وله

                                                        

 .4سورة اإلسراء، اآلية) 1(

       فَاعِمد ِلما تعلُو فمالَك بالَِّذى
  )2(                     ال تستِطيع من اُألموِر يداِن

نيه الْعنلُو ععبو:      وفُالنٌ تنأى ت. 
لشىُء عِن الشىِء ومل يلْصق به فَقَد            وإذا نبا ا  

 .عال عنه
أى مـا   : ما سأَلْتك ما يعلوك ظَهرا    :      ويقالُ
كلَيع قشي. 

هتاجال حالها:      وععتها، كاسلَيع رظَه . 
ه كَذَِلكنوِقر     . 

 القَِويةُ على ِحملها،    :     والْعِليةُ ِمن اِإلِبِل، كَغِنية   
. ناقَـةٌ حِليةٌ عِليةٌ  : ويقـالُ  . كاملُعتِلية واملُستعِلية 

 .الفاِئقَةُ: حلْوةُ الْمنظَِر والسيِر، والعِليةُ: واحلَِليةُ
ارِتفاع أَصِل الِبناِء، وأما قَولُ     :      والعلْو، بالفَتح 

 :أَعشى باِهلَةَ
    ِإنى أَتتِنى ِلسانٌ ال أُسر ا   

رخمنها وال س بجال ع لْو3(             من ع(  

                                                        

املعروف بابن  " لعلى بن عدى الغنوى   "اللسان، وفيه ) 2(
. والتـاج . واألساس، وعزاه لسويد بن الصامت    . العرير

وأورده اللسـان والتـاج شاهدا على املعىن السابق هلذا        
أمـا  " استقل بـه واضـطلع    : عال باألمر " املعىن، وهو   

 . بق له مباشرةاألساس فعلى السا
"         أتـتىن "بـدل  " أتاىن: " وفيـه 266الصبح املنري   ) 3(
 37، واملنجـد    "ال عجب منـها   "بدل  " ال كذب منه  "و

 كىع علو
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     فيروى ِبضم الـواِو وفَتِحهـا وكَسِرهــا                
 . ، أى أَتاِنى خبر من أَعلَى نجٍد]ب/348[

 : وأما قول أوس:      وىف الصحاح
 اللِّيِط الذى حتت ِقشِره       فَملَّك ب

لوع ظُ ِمنه القَيٍض كَنيرِقئ ب1(                ِكغ(  
     فإنَّ الواو زاِئدةٌ، وهى ِإلطْالِق القَاِفيـِة، وال        

 .يجوز ِمثْلُه ىف الكالِم
ودجال، كعِللر لُوهم:      ورجلٌ عِلبغي. 

ما كانَ فَوق الصيِد،    : ضم     وعالوةُ الريح، بال  
 .ما كان تحته: وسفالَتها

 .الشرف والرفْعةُ:      والعلَى، كهدى
 . عن نصر)2(ع ىف ِدياِر تميٍم:      و

 .مَِن كُناهم:      وأبو العال
ذو الصفاِت العلَى، أو هو جمـع   :      وذو العالَ 
 والكَِلمِة العلْيا، ويكونُ جمعا لالسِم   الصفَِة العلْيا، 

 .اَألعلَى
 .املُتعفِّفَةُ أو املُنِفقَةُ:      واليد العلْيا

                                                                               
، 4/117واللسان، واملقـاييس  ". ال كَِذب منها" وفيه    
 .والتاج

". القيض"و  " قشرها"، واللسان، وفيهما    97ديوانه  ) 4(
 .والتاج

 8509 رقم 4/163) العال(معجم البلدان ) 1(
 .خبالف

   مبالض ،لِْوىع رقَِة،   :      وهذا ِشعأى عاِلى الطَّب
 .أو من علْيا نجٍد

أى أَشد لكم تعظيمـا     :      وهو أعلى ِبكُم عينا   
هوأَندةٌ ِعنم أَِعزت. 

أى أَبصر ِبِهم وأَعلَـم     :      وهم ِبهم أعلَى عينا   
 .ِبحاِلِهم

 .املُِطيق، كاملُستعِلى:      واملُعتِلى
لَقَب حيىي بِن علـى بـِن محـوٍد         :      واملُعتِلى

، وكـان   )3(اإلدريسى، تسمى باِخلالفَِة باَألندلُسِ   
 ا مروِبـِه       فارسِض حعِة، قُِتلَ ىف بجاعا بالشهورش

 . 327سنة 
أى : هو غَير مؤتٍل ىف اَألمِر وال معتلٍ      :      ويقالُ
 .غَير مقَصٍر

استعلَى :      وإذا بلَغَ الفَرس الغايةَ ىف الرهاِن ِقيلَ      
 .على الغايِة

اخلُلَفـاِء الفَاِطميني  لَقَب بعِض   :      واملُستعِلـى

 .ِمبصر

     والذى يقوم على يساِر احلَلُوبـِة، أو الـذى         

يأْخذُ الْعلْبةَ ِبيساِرِه ويحلُب ِبيمينِه، أو هو الذى        

 .يحلُبها ِمن الشق اَأليسِر

                                                        
 .4/1382التبصري ) 2(

 علو علو
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أى من ِقبِل   :      وأَتيت الناقَةَ من ِقبِل مستعالها    

هاِإنِسي. 

        ـتِلى ِلسـاىن، إذا كَانعتسوهذه الكلمةُ ت     

 .تجِرى علَيه كثريا

 :رفَعه؛ قال العجاج:      وعااله اُهللا

 *عالَيت أَنساِعى وِجلْب الكُوِر * 

 )1(* علَى سراِة راِئـٍح ممطُوِر * 

طِْع اهلَمزِة؛  تنح، كأَعِل عنى، ِبقَ   :      وعاِل عنى 

: )2(]البن مسعود[ومنـه قول أىب جهل حني قُِتلَ 

 .أعِل عنج، وِبوصِلها، لُغة عن الفَراء

وأَعـِل  . اقْعد علَيها : )3(     واعلُ على الِوسادةِ  

 :انِزلْ عنها؛ قالت امرأة من العرب: عنها

       فَقَدتك ِمن بعٍل عالم تدكُِّنى
  )4(                ِبصدِرك ال تغِنى فَِتيالً وال تعِلى 

 .أى ال تنِزلُ
                                                        

، "بل ِخلْت أعالقـى   : "، والرواية فيه  229ديوانه  ) 3(

 .واللسان، والتاج

 ).اللسان عال: انظر(زيادة لتوضيح الكالم ) 4(

كذا باألصل متفقًا مع النهاية واللسان، وىف مطبوع        ) 5(

 ".واعل الوسادة"التاج 

بـدل         " بفضلك"األصـل  اللسـان، والتاج، وىف    ) 1(
 ".فتيالً"بدل " خليالً"و" بصدرك"

اطْلُب حاجتك عند غَيِرنا    :      واعِل عنا، وعالِ  
 .فال نقِْدر علَيها

 .أى ابق بعده: اعلُ به:      ويقالُ للكثري املاِل
 .ةُالقَناةُ املُستِقيم:      والعاِليةُ

 .حيثُ ينحِدر املاُء منه:      ومن الوادى
 .ة باليمِن:      و
 .)5(فَرس عمِرو بِن ِملْقٍَط الطَّائى:      و

 .هم بنو اهلُجيم والعنبِر وماِزٍن:      وعاِليةُ تميٍم
 .يعلو دمها املاَء:      واحلائض عاِليةُ الدِم

ةُ ِبنةَ     وعاِليونمييٍع، عن مبس 6(ت( . 
        ـِبيعى، وأمأىب إسحاق الس جوفَع، زةُ أَينواب     

سونلَِده ي7(و(. 
 .، مشهور)8(     وأبو العاِليِة الرياحى

 .، حدثت)9(     وأخت عبد احملسن الشيِحى
أى مـن السـماء     :      وجاَء من أَعلى وأَروح   

 .ومهب الرياِح
 .عِل عِل، وعالَ عالَ: ىف زجِر العنِز:      ويقال

 :     وأتيته من معاٍل، بالضم، قال ذو الرمةَ
                                                        

 .195معجم اخليل، للجاسر) 2(
 .428، واملشتبه 3/891التبصري ) 3(
 .3/890املرجع السابق ) 4(
 .3/891املرجع السابق ) 5(
 .املرجع السابق) 6(

 علو علو
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 )1(* ونغضانُ الرحِل من معاِل * 

رفَعته إىل مجراه ِمـن    :      وعلَّيت الْحبلَ تعِليةً    
 .      معلَّىالبكَرِة والرشاِء، فهو معلٍّ، والرشاُء

أنْ ينشـأ بعض الطّى أسفَلَ الِبئْـِر     :      والتعِليةُ
فَينِزلَ رجلٌ فَيعلِّى الدلْو عن احلَجـِر النـاِتِئ، أو        

الذى يرفَع الدلْو مملوَءةً إىل فَوٍق؛ يعني       : الْمعتِلى
ِقى ِبذَِلكتاملُس. 

 .قَِوى علَيه، وعالَه:      واعتلى الشىَء
:      وعوِلى السمن والشحم ىف كل ذى ِسـمنٍ       

 .صِنع حىت ارتفَع ىف الصنعِة
ِلىع ىيساء:      وفالن هثُ للنأَنتي. 
 .الصخرةُ:      والعالةُ، كحصاٍة

ع باليمامة على طريق احلاج لبىن      :      وكسحابة
 .)3(، وآخر بالشام لبىن كَلْب)2(نِهزا

                                                        

 :، ويليه1/84ديوانه ) 7(

 *على قَرا معوجٍة ِشمالِل * 
 .، والتاج4/117واملقاييس واللسان، 

 .8512 رقم 4/163) العالة(معجم البلدان ) 8(
 .املرجع السابق) 9(
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العالئيةُ، وإليه  : د بالروم، ويقالُ  : )1(     والعاليةُ
نِسب الصالح خليلُ بـن كَيكَلِْدى العالِئى أبـو 
     ،ر أمحده أبو اخلَيِت املَقِْدِس، وولَديسعيٍد، حافظُ ب

 .سِمع منه احلافظُ
       ـحاِبىالص ِمىرالِء بِن احلَضلَِد العويقالُ ِلو      

عبد الرمحِن بن حممِد    : منهم] أ/349[عالِئيون  ال
، )3(، وابنه حممد  )2(ابِن منصوٍر احلَضرِمى الْعالِئى   

 .وآخرون
أَهـلُ  :      والِعلِّيونَ، بكسرتني مع تشديد الالَّم    

 . الثَّروِة والشرِف
ها      والذين ينزلونَ أَعاىل الِبالِد، فإذا نزلوا أَساِفلَ

 .فَهم ِسفِْليون
علْيانُ بـن أَرحـب ىف بِنـى     :      وكسحبان  

 . ، ذكره ابن حبيٍب)4(دهمان
     وحممد بن على النسوى، يعرف بابِن علْيان،       

 .)5(ذكره السلَِمى ىف تارخيه؛ طبقات الصوفية
 .م:اَألصم     وحامتُ بن علْوانَ، كعثْمانَ، يعرف ب

                                                
 . خبالف8518 معجم البلدان رقم  )1(

 . 3/1035التبصري ) 2(
 .املرجع السابق ) 3(
، ولكـن ىف    3/965هكذا باألصـل وبالتبصـري      ) 4(

 ".بنو عليان من مهدان " 419االشتقاق 
 .3/965التبصري ) 5(

  ِنىملوانَ اليع بن املشـهورين   :      وأمحد أحـد
 . بيفرس665بالِواليِة مات سنة 

 .قَبيلَةٌ من العرب:      والعالِوية
 .معلَِّوى:      والنسبةُ إىل معلَّى

 .هجم علَى قَوٍم ِبغير ِإذٍْن:      وتعلَّى فالنٌ
  كغ ،ِلىوبنو ع     نو     : ِنىةَ، وهم بقَبيلةٌ من ِكنان

           ِلـىةً إىل عوِعز ِلىنو عما قيلَ هلم بناةَ، وإنِد مبع
ابِن مسعوٍد اَألزِدى، أخى عبِد مناةَ ُألمه فَخلَـف      

     مهناةَ، وِد مبلَد عو ةُ،   : على أُمروم ،وعاِمر ،كْرب
 وائٍل النزاِرية، فَرباهم ىف     وأُمهم ِهند ِبنت بكِْر بنِ    

ِحجرِه فَنِسبوا إليِه، والْعرب تنِسب ولَد الْمرأَِة إلَى 
زوِجها الذى يخلُف علَيها بعد أَِبيهم، وذلك عنى        

 :حسانُ بن ثَاِبٍت ِبقَوِلِه
       ضربوا عليا يوم بدٍر ضربةً

  )6(              دانت ِلوقْعِتها جِميع ِنزاِر          
          ةَ، قالـه ابـنهؤالِء من ِكنان ِلىىن عب أراد     

 . اجلَواىن
 . إفْريقية ينتِسبون إىل قُريٍشينـزلون      وآخرون 

     وآخرون ينِزلون البحيرةَ من مصر إىل برقَةَ،       
عنمةٌوفيهم كَثْرةٌ و . 

 .     وآخرون من مذِْحٍج

                                                
 بدون نسبة،   54مل يرد بديوانه، وهو ىف االشتقاق       ) 6(

 .وانظر التاج

 علو علو
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على بن راِشِد بِن بوالنَ، أبو      :      وىف قبائِل عك  
البرهانُ إبراهيم بن عمر بـِن     : بطٍْن باليمِن، منهم  

على بِن عمر بِن حممِد بِن علـى بـِن أىب بكْـٍر             
العلَِوى، انتقَلَ جده اَألدنى على من وقيهةَ وسكَن        

ـِد        زيِلِك املُؤا ِللْمليسج ه عمـرلَدِبيد ، وكان و
صاحِب تِعز متقَدما ِعنده، نزعوا إىل مـذْهِب أىب    
حِنيفَة ِلمكاِن جدهم ُألمهم الفَقيِه أىب بكِْر بـن        

، وولده  752حنكاس احلَنِفى، مات البرهانُ سنة      
ِن سـليمانُ، معاِصـر     الفقيه املُحدثُ نفيس الدي   

ِللْمصنِف، سكَن تِعز، واجتمع بـه احلافُظ، مات       
 .825سنة 

     وسلم العلَِوى، نِسب إىل عِلى بِن سود بـِن         
ِدىِر اَألزاحلَج. 

 لَِوىـراِف       :      وآلُ باعقَِبيلَةٌ كبريةٌ مـن األش
ائر كَثَّـرهم  ينزلون حضرموت، فيهم أفْخاذٌ وعش   

اُهللا تعالَى، نِسبوا إىل جدهم علَِوى بِن عبِد اِهللا بِن          
أمحد بِن عيسى العريضى احلُسيِنى، وأولُ قـاِدٍم        

 .منهم إىل اليمِن أمحد بن عيسى
عمرو بـن سلَمةَ العلْوى    :      وبسكـوِن الالَّم 

صاحب ،ِبىحاَألر اِنىدشاطىاهلَمذكره الر ،ِلىع . 
  ىمزةَ بِن      :      وكسمعيسى بـِن ح بـن لَىع

       ِرىشخمالز هكَّةَ الذى ذَكَرم أمري ،ِنىاٍس احلَسوه
 .ىف خطْبِة الكَشاِف

     ومسلَمةُ بن علَى احلَسِنى، وكانَ يكْره تصغري    

 أَياِم بِنى أُميةَ، مراغَمةً ِمـن       اسِمه، وِإنما صغر ىف   
 .)1(اجلَهلَِة

 أبـو  )2(     وأَصبغُ بن علْقَمةَ بِن علَى بِن شِريكٍ    
 . اِملقْداِم احلَنظَِلى الْبصِرى، روى عن ابِن املبارِك

     وابن عمه خالد بن هريِم بِن علَى، روى عنه         
رم بن ٍومحيدرم 3(ةَ تاريخ( . 

 .)4(     وعلَى بن عباِد بِن احلارِث ىف اجلاهلية
 .     فهؤالء كلُّهم بالتصِغري

فَحلٌ كانَ لكُلَيب بِن وائل،     :      وعلَيان، مصغرا 
 .)5("دون علَيان القَتاد: "وفيه أُجِرى املَثَلُ

 العلّـوى، ِبتثْقيـل          وحممد بن عِلى بن علَّويه    
ِنىعلى املُز فَقَّهالالَّم، ت. 

     وأبو القاِسِم عِلى بن الْحسـِن بـِن علّويـه     
 .العلّوى، تفَقَّه على أىب عثْمانَ الصابوِنى

     وأبو النضِر حممد بـن بكِر بِن مسعوِد بـِن         
علَّويه العلّوى، روى عـن عمـر بـِن حممـٍد           

 .)1(البحريى
                                                

، "احلسـىن "بدل  " خلُشِنىا" وفيـه   3/967التبصري) 1(
 .واملثبت كما ىف التاج

 .املرجع السابق) 2(
 .3/968املرجع السابق ) 3(
 .املرجع السابق) 4(
" غليان" برواية   1418 رقم   1/269جممع األمثال   ) 5(
 رقـم  1/265وانظر جممع األمثـال أيضا  ". عليـان"و

 ".دون ذلك خرط القتاد" برواية 1395

 علو علو
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 .      وسموا علْيا، وهو من أسماء النساِء
     واجلَاللُ أبو العلْيا، جد السيد السمهوِدى، 

 .نزيل املَدينِة
     وأبو احلُسِني أمحد بن حممِد بِن منصوِر بـِن         

، عـن )2(احلسِني بِن العاىل بِن سليمانَ البوشنجى     

 .)3(رِوىشيِخ اإلسالم اهلَ
     والرشيد فَضلُ اِهللا بـن أىب اخلِري بـِن عاِلى        

 .)5(م: ، وزير سلْطاِن الشرِق)4(اهلَمداىن
 .)6(من نواحى اُألردنّ:      ومعلَيا

     ومسوا علَة، كثُبة، وهو علَة بن جلـِد بـِن          
 .)7(مالٍك، ذكره ابن حبيٍب

امرأة:      وتعالَى اسم. 
 .من كُناهم:      وأبو يعلَى

                                                                   
 ".البجريى"، وفيه 3/1020التبصري ) 6(
 .3/891املرجع السابق ) 1(

فقيه وقع لنا جزء مـن      : "التاج، والذى ىف التبصري   ) 3(

 ".حديث شيخ اإلسالم اهلروى  عنه

 .891التبصري) 3(

 .354خمتلف قبائل العرب ) 4(

 ).معلَيا(معجم البلدان ) 5(

 .354خمتلف القبائل ) 6(

معلَّى بـن أىب    : "املُصنِف] ب/349[     وقولُ  
، غلط، وإمنا هو أبو املُعلَّى، جد أىب    "صحاىب: أَسٍد

اَألسِد السلَِمى، له ىف اُألضِحيِة، روى له النساِئى،        
ِبىقال الذَّه :ِصحال ي. 

: ملُثَنـاة التحِتيـةِ   وِيعلى، بكسر ا  : "     وقولـه
، غَلَط، الصـواب    "تاِبِعى: امرأَةٌ، وعبيد بن ِيعلَى   

فيهما، ِبكَسر التاء الفَوِقية، كما هو نص التكملِة        
 .)8(واحلافِظ

تعالَه يا رجلُ، وال جيوز أن يقـال        :      ويقولونَ
 تعالَيهى عنه ويقال  . [منه تن9(]ليتقد تعا: وال ي (

ٍء أتعالَى، نقلَه اجلوهرىىش وِإلَى أَى. 
، مث ذكر علَيـان     "وعلْيان، بالفتح : "     وقولـه

محدثُونَ، نظَر؛ فإنه لَيس    : وعلَية، وقالَ ىف الكُلِّ   
ىف املُحدثني من اسمه علْيان، إمنا هو اسم ِلرجـٍل     

ن أَرحب، ذكـره     هو علْيانُ ب   )10(من بىن دهمان  
وقـد سـموا   : "ابن حبيٍب، والذى ىف التكملةِ    

، وهذا  "علْيان، بالفَتح، وعلَيان وعلَيـة، مصغرين    
 . السياق ساملٌ ِمن الوهِم

                                                
: لة الصاغاىن، وىف مطبـوع تكم4/1496التبصري ) 8(
 ".يعلى"
 .زيادة من الصحاح) 8(
 .، والضبط منه3/965التبصري ) 9(

 علو
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، واملشهور باحلِديِث "إبراهيم بن علية: "     وقولُه
لَيه إمساعيلُ، ال إبراهيم، وعنإمنا هو ابهةُ أُم. 

 ]ع ل ى[
من حروف اإلضافَِة؛ َألنها تضيف     :  علَى      ى

     درماِء، وقالَ املُباَألفْعاِل إىل اَألس هى لَفْظَةٌ  : معاِنى
مشتركَةٌ ِلالسِم واِلفْعِل واحلَرِف؛ ال أَنَّ االسم هو        
       فواحلَر ماالس ِفقتولكن قد ي ،فالفعلُ أو احلَر 

علَى زيٍد ثَوب،   : ىف اللَّفِْظ، أال تـرى أَنك تقولُ     
عالَ زيدا ثَوب، فَعـال     : فعلى هِذه حرف، وتقولُ   

 :هذه ِفعل؛ َألنها من عال يعلُو؛ قال طَرفَةُ
      فتساقَى القَوم كَأْسا مرةً

  )1(شِقر                      وعال اخلَيلَ ِدماٌء كال
أَِلفُهـا  : قال سيبويه " وعلَى الْخيلِ : "     ويروى

منقَِلبةٌ من واو إال أنها تقْلَب مع املُضمِر ياًء، تقولُ 
علَيك، وبعض الْعرِب يتركُها علَى حاِلها ؛ قـال        

 :الراجز
 )2(*طاروا أعالهن فَِطر عالها * 

 .غةُ بلْحاِرِث بِن كعٍبهى لُ:      ويقال
كانَ ذلك  : كَقَوِلِهم" ِفى"     وتأِْتى علَى ِبمعنى    

 . أى ِفى عهِده: علَى عهِد فُالٍن
     وِبمعنى ِعند، وبه فَسر اَألصمِعى قولَ مزاِحٍم       

                                                
والصحاح  . 3/309شعـراء النصرانية ىف اجلاهلية ) 1(
 .، والتاج)سقى، شقر(، واللسان )سقى(
 .اللسان، والتاج) 2(

 :)3(العقَيلى
 )4(*غَدت ِمن علَيه بعد ما تم ِظمؤها * 

كَأَنه طَواه مستعِليا، وكذا مر     :  وأَمر يده عليه      
 . املاُء علَيه، وأما مررت على فُالٍن فَجرى كاملثَل

علَينا مالٌ، وهـذا   :      وعلَينا أَِمري ، كما تقُول      
علَى املَثَِل، كما يثْبت الشىُء علَى املَكـان كَـذا    

ا علَيه، وهو ِمن االسِتعالِء املَجاِزى؛ َألنه       يثْبت هذ 
 .تعلَّق ِبِذمِته
 .أى كَثُر: ثَبت علَيه مالٌ:      وقالوا

 .إذا كَانَ يريد النهوض:      ورأَيته علَى أوفَاٍض

 ]ع م ى[ 
 .بِقيةُ ظُلْمِة اللَّيِل: العمايةُ، بالفتحى      

 . سحابةُ الكَِثيفَةُ املُطِْبقَةُ، كالعماة     وال
عماَءة، وبعضهم :      ويقولونَ ِللِْقطْعِة الكَثيفَِة

 .ينِكره، ويجعلُ العمى امسا جاِمعا
 .الذى ال يبِصر طَريقَه:      والعاِمى

 .      ورجلٌ عاٍم راٍم
 .ِةرماِنى، من التهم:      وعماىن ِبكَذا

                                                
 ".يصف قطاة: "زاد ىف التاج) 3(
 :التاج، وعجزه فيه) 4(

 *ٍض ِببقَي نِصلُّ وعِل تهجداَء مي* 
والصدر مـن شواهد القاموس احمليط، والبيت بتمامه ىف        

 ".ببيداء"بدل " بزيزاء: "الصحاح واللسان وفيهما

 على عمى
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 .الداِرسةُ:      والعاِميةُ
 .اللَّجاجةُ ىف الباِطِل:      والعمياُء

 .ِللْعصِبية ال يستبني ما وجهه:      واَألمر اَألعمى
 . الدعوةُ العمياُء:      والعِميةُ، كغِنية

 :ِه     وقولُ الراِجِز يِصف وطْب اللَّبِن ِببياِض
 *يحسبه اجلاِهلُ ما كان عمى * 
 )1(*شيخا علَى كُرِسيه معمما * 

 .البعد:      أى ينظُر إليه ِمن بِعيد؛ فالعمى هنا
     وعمى النبت يعِمى، كرمى، واعتم، واعتمى،      

 .ثالثُ لُغاٍت
: انا، محركَةً، عميكرِضيت     وعِميت إىل كذا، 

 .إذا ذَهبت إلَيه ال تريد غَيره
 . إذا لَم يهتِد:      وعِمى عن رشِده وحجِتِه
 .      وعِمى علَيِه طَِريقُه كذلك

  ره اَألملَيع ِمىوع      :     ،ـىموكـذا ع ،سبالْت
ت عليهم  فَعِمي[: بالتشديد؛ وما قُِرئ قولُه تعالَى    

 .)2(]اَألنباُء
ال :      وأرض عمياُء، وعاِميـة، ومكانٌ أَعمى      

 .يهتدى ِفيه
                                                

 .اللسان، والتاج) 5(

والقراءة بالتخفيف هـى    . 66سورة القصص اآلية    ) 1(
 بالتشديد جناح بن حبيش وأبو      ]فعميت[وقرأ  . املتواترة

 )113القرآن البن خالويه شواذ (زرعة بن عمرو 

: أعمِوى، وإىل عـمٍ  :      والنسبةُ إىل اَألعمـى  
ِوىمع. 

 .جعلَه أَعمى، نقلَه اجلوهرى:      وأَعماه اهللا
، "ع أَعمى اجلُهالُ؛ مج :اَألعماُء:"     وقولُ املصنف 

اَاِهلُ؛ مجع عمـى،    : كذا ىف النسخ، والصواب   
 .كذا هو نص احملكِم

 ]ع ن و[
 . أقام:  عنا عنوا     و

 . نجع:      وفيه األكْلُ
الثالثةُ عن ابِن القَطَّاِع:     والكتاب ،هنونع. 

 .أَهمه:      وعناه اَألمر يعنوه
 جودِ         وىف جنوانٌ من كَثْرِة الستِه عه؛ : بأى أَثَر
أ/350: [قال الشاعر [ 

       وأَشمطَ عنوانٌ به ِمن سجوِدِه
  )3(                 كركْبِة عنٍز ِمن عنوِز بِنى نصِر

 . احلَبس ىف ِشدٍة وذُلٍّ:      والعناُء، كسحاب
 . غةٌ ىف الضملُ:      والِعنوانُ، بالكسر

  ضاَألر ِلىى الونعـن    :      وأع ،تتبها فأَنطَرأم
  ِلىابِن القَطَّاع، والو :    ،ِمىسالو دعثُ الذى بيالْغ
لعدى أنشد اجلوهرى: 

ِلتفلم ي ِلىى الونما أَع أْكُلْنوي      

                                                
 .اللسان، والتاج) 2(

 مىع عنو
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  )1(ِء املَزاِرعا                      كأَنَّ حبافاِت النها
ى اَألِسرينىف إساِره:      وأَع أبقاه. 

 .العواِمل:      والعواِنى
 وكَثُر ترشأم ا قَدضف أرادلُ صجوالر     

 .كَلَؤها
 ِتىكع ،ِنى؛ ومنـه      :      والعونلُغةٌ ىف الع ،راَألس

 يفُـك   اخلالُ واِرثُ من الَ واِرثَ لَه،     : "احلديثُ
 . أى أسره)2("عِنيه

ما يلْزمه ويتعلَّق به ِبسِبِب اِجلناياِت      :      واملعنى
 .الىت سِبيلُها أنْ يتحملَها العاِقلَةُ، كذا ىف النهاية

أى لَم ينـد    :      ويقالُ سأَلْته فلم يعن ىل ِبشىءٍ     
ِبضومل ي. 

ناُء الوِه     وأَعه: جواِنبج . 
 .     وِمن الِْبالِد نواِحيها

: التطَلِّى بالعِنيِة؛ ومنه قولُ الشعِبى    :      والتعنى
َألن أتعنى ِبعِنيٍة أَحب إىلَّ من أنْ أَقولَ ىف مسأَلٍة          

 . برأِْيى
 ، يضرب )3("عِنيته تشِفى اجلَرب  : "     وىف املَثَلِ 

 .   ِللرجِل إذا كانَ جيد الرأِْى
 ]ع ن ى[ 

                                                
 .اللسان، والتاج) 3(
 .3/314النهاية ) 4(
 .2442 رقم 2/18جممع األمثال ) 2(

أبديته، لُغة ىف عنوت، عن     :  عنيت الشىءَ       ى
 .ابن القَطَّاع

كرناِنى أَمىن:      وعدقَص. 
كَتبت عنيانه، عن ابِن    :      وعنيت الِكتاب عنيا  

 .القطاع
 . أكْثَر ِعنايةًأى:      وهو به أَعنى

ِضيتر، كرىف األم ِنيتفأَنا :      وع ،تينعإذا ت
كَيف من تعنى : وإذا سأَلْت قُلْت. أعنى، وأنا عٍن

تعنى، : ِبأَمِرِه، مضموم؛ َألنّ األمر عناه، وال يقال
نقلَه األزهرى. 

 .أى ما أُغِْنى:      وما أَعِنى شيئًا
رى اَألمنتلَ:      واعزن. 

 .املُداراةُ، وحسن السياسِة:      واملُعاناةُ
 .أى تأِْتيه:      واهلُموم تعاِنى فُالنا
ذْ هذا وما عاناهوخ      :أى شاكَلَه. 

    ِضـىاُهللا به، كر ِنىِفظَـه، كـذا ىف     :      وعح
يقولونَ ىف : باتةَ، ومنه الِعنايةُ، قال ابن ن)4(املصباح
فيـه : شِملَته ِعنايته، قـال أبـو البقاء    : الوصف

تسامح؛ ألنّ الِعنايةَ من العناء، وهـو املَشقَّةُ، وال        
يطْلَق على اهللا إال أنْ يـراد املُراعـاةُ بالرحمـِة           

: وقالَ اخلفاِجى . وصالِح احلاِل؛ ِمن عِنى حباجِته    
ِعنايِة ىف جانِب اهللا صحيحةٌ إذا كانت       اسِتعمالُ ال 

                                                
 ".حفظه: وعنى اهللا به: "الذى ىف املصباح) 3(

 عىن عىن
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مل : من عناه مبعنـى قَصده، اللّهم إال أنْ نقـولَ       
 .يسمع ِبخصوصِه

ـى اُهللا     : "قد جاَء ىف احلديثِ   :      قلتنلقـد ع
اِحلفْـظُ؛  : معنى الِعنايِة هنا  : ، قال ابن األثريِ   "بك

سرِفظَه وحِنى بشىٍء حن عهفإنّ م. 
أى تتعهده، وال يقالُ ىف     :      وهو تتعناه احلُمى  

 .غَِري احلُمى
أَصلُها : الِتى ِللْبعِد واملُجاوزِة ِقيـل" عن"     و

ى، كمـا قالـوا ىف ِمـننـى،       : علُهـا ِمنأَص
فَموِضع ذكرها هنـا، وقد ذكرهـا املصنف ىف 

 .النون
املُعنى بن حارثةَ الشيباِنى، أخـو      : معظَّم     وك

املُثَنى ومسعود، هلم ِذكْر ىف الفتوح مع خالِد بِن         
 .الوليِد

        ناِسـنـونَ سِزعنة يلٌ كانَ ىف اجلاِهِليموج     
         فـعتنوال ي كَـبره ِلئَالَّ ينامِقرونَ سعِته، ويِفقْر

ك صاِحبه ِمئَةَ بِعـٍري وهـو       بظَهِره، وذِلك إذا ملَ   
الذى أَمأَت ِإِبلُه به، ويسمى هذا الِفعلُ اِإلغْالق،        
جيوز كَونه من العناء، وهو التعب، أو من العنـاء          

 .مبعىن احلَبِس عن التصرِف
        نع غَبر؛ َألنه يطُ إذا هاجقَمي قِْرفلٌ موفَح    

هو الفَحلُ اللئيم إذا هاج     : وهرىفحلَِته، وقال اجل  

، وبه فُسر قولُ الوليِد بِن عقبةَ       )1(]حِبس ىف العنة  [
 :خياطب معاوية

       قَطَعت الدهر كالسدِم املُعنى
ِرميفما ت قشىف ِدم رده2(                       ت(  

: العنـة، قـال   ويقالُ أصلُه معنن من     :      قالَ
 :واملُعنى ىف قول الفرزدق

      غَلَبتك باملفُقِِّئ واملُعنى
  )3(                       وبيِت املُحتِبى واخلاِفقاِت

غَلَبتك بأَربِع قصائـد، مث ذكـرهن،      :      يقولُ
 :الثانيةُ قولُه: وقال

 ما      فَِإنك إذْ تسعى ِلتدِرك داِر
املُكَلَّف ى يا جريرناملُع ت4(                    ألن(  

): ج(مضمونه وِداللَته، :      ومعنـى الكـالِم
 .الْمعنِوى: املعاِنى، والنسبةُ إليه
، "فَرس: املُعنـى، كمعظَّم:"     وقـولُ املصنِف

هو فَرس : ضبطَه الصاغاِنى، كمحدث، وقال
ِفىِليفةَ اجلُعِة بِن خب/350.        [)5(املُِغري[ 
 ]ع و و[

                                                
 .زيادة من الصحاح، واللسان) 1(
 .الصحاح، واللسان، والتاج) 2(
 .تاج، والصحاح، واللسان، وال102ديوانه) 3(
 .، والصحاح، واللسان، والتاج393ديوانه ) 4(
وىف معجــم أمســـاء خيــل العــرب . التكملـة ) 5(

 ".املُعلَّى من خيل جعٍف من مذِْحج: "280وفرساا

 عىن عوو
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الصـوت واجلَلَبةُ، مثـل   :  العوةُ، بالفتح       و
أى : سِمعت عوةَ القـوِم وضوتهم   : الضوة؛ يقال 

ٍد واألصمعىهم، قاله أبو زيتلَبهم وجأصوات. 
 بصني لَمريد           وعد ابن طَهبٍة، وضمن ِحجار 
 .بالضم، وغُلِّط

. أبو بطْن :      وصبح بن عوية بن كَعٍب كسمية     
وحصين بـن عويةَ الكُوِزى هو الذى أَسر شِبيبا        

 .وجعيسا ابنى اهلُذَيل ِبذى بهدى
 .بِل أو الشعِرطَلَب منه تعِويةَ احلَ:      واستعواه

أى مالـه غَـنم     : ماله عاٍو وال نابحٍ   :      ويقال
ا الكَلْبدو حبنوي ِوى ِفيها الذِّئْبعي. 

 - إذا ضعف -     وربما سمى رغاُء الفَصيل 
 :عواًء؛ قال الشاعر

      ا الذِّئْب محزونا كَأَنَّ عواَءه
  )1(عواُء فَصيٍل آِخر اللَّيِل محثَِل                    

ِت الكالبوتعاو      :تحتصاي. 
 .صرفَه:      وعواه عِن الشىء

ما ينهـى وال    : ِللرجِل احلاِزم اجلَلْد  :      ويقال
 .يعوى

 .لواها لَيةً:      وعوى الِعمامة عيةً

                                                
، واللسـان،   515البيت لذى الرمة، وهو ىف ديوانه     ) 1(

 ).حثل(والتاج، و

عطَفوها، : م تعِويةً      وعوى القَوم صدور ِركاِبه   
 .كعووها عيا

لَو لَك  : "الذِّئْب، وىف املَثَلِ  :      والعوا، مقصور 
  تيوِوى ما عـن ال      )2("أَعِغيِث مبتسِللْم برضي ،

، وأصلُه أن الرجلَ كانَ إذا أَمسى بالقَفِْر        )3(يِغيثُه
نيس أجابته، عوى ِليسِمع الكالب فإن كانَ قُربه أَ     

 فجـاَءه   )4(]الرجلُ[فاستدلَّ بعواِئها، فَعوى هذا     
فَقالَه الذِّئْب. 

 .، عن ياقوت)5(ع:       وأَعوى، كأَحوى
معيِويةُ، علـى قـوٍل، نقلَه    :     وتصغري معاِويةَ   

اجلوهرى . 
 .معاِوى:      والنسبةُ إليه

 .)6(معِوى: ةَ، بالفتح     والنسبةُ إىل معِوي

                                                
:   ، ونصه فيـه   3231 رقم   2/175جممع األمثال   ) 2(

األمثـال ألىب   : ، وانظـر  "عويـت مل أَعـِوه    لو لـك    "

  .280، 251عبيد

يضرب ملن طلب خريا فوقـع ىف       : "ىف جممع األمثال  ) 3(

 ".ضده

 . زيادة من التاج) 4(

، باملد والقصـر،    806 رقم   1/264معجم البلدان ) 5(
ومل ترد هـذه    . ، باملد فقط  1/172ومعجم ما استعجم    

كما ىف اللسانالصيغة ىف الصحاح، وهى البن برى . 
ومعِويـة، بـالفتح    : "جاء ىف التاج توضيحا لذلك      ) 6(

 عوو عوو
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     ومعاِويةُ بن عبِد اِهللا بِن جعفَر بِن أىب طالٍب،         
إنَّ معاويةَ بن أىب سفْيانَ بذَلَ لعبِد اِهللا بِن         : يقالُ

جعفَر ألْف أَلْف ِدرهٍم أنْ يسمى ولَدا من أوالده         
 .ذا االسم فسماه

   يعم اِهللا بن وعبد       ة العاِمرىيم1(ة، كس( : كرأَد
اجلاهلية وله صحبةٌ ، روى عنه سعيد بن الساِئب         

ذكره األمري ،الطَّائفى. 
 .شاعر:      وحكيم بن معيةَ

أبـو  : بطن من العلَِويني، منـهم    :      وبنو معيةَ 
، شيخ ُألىب النرِسى،    )2(الفواِرس ناصر بن احلسنِ   

 الذى نِسب إليـه  )3(وأخوه عبد اجلباِر بن احلسنِ    
املسجـد بالكوفة، ومنهم حممد بـن أمحد بـِن       

، )4(املُحسِن، حدثَ بواِسط فسمع منه ابـن نغوبا
        ظهـري ِكىبالز عرفي ،أمحد بـن وأخوه احلسن
         الدين بـن تاج لَِده اإلماممـن و ،ولَِة النقيبالد

عةُ هذه الىت ميعِب، ومساحلُفّاِظ ىف ِعلِْم الن ةَ، أحدي

                                                                   
ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن    : وسكون العني وكسر الواو   

مالك بن كنانة بن القني بن جسر، أبو بطن ىف قضـاعة،    
وكل ما ىف العرب معاوية بضم امليم وعني مفتوحـة إال           

هذا، والنسبة إليه معوى." 
 .4/1298التبصري ) 7(
 ".احلسني"املرجع السابق وفيه ) 8(
 .4/1298التبصري ) 1(
 .املرجع السابق) 2(

انتسبوا إليها امرأةٌ من اَألنصار، هى جدتهم، وهى  
 .معيةُ بنت حممِد بِن حارثةَ اَألوِسيةُ الكوفيةُ

  .وعوات،  على عو،     وتجمع العوةُ، مبعىن الدبر
األستاه، عن ابِن   : العِو: )5( الْوقْتِ      وىف ياقُوتةِ 

 :األعراىب، وشاهد عوات قولُ الشاِعر
اِتِهموون عوارا يقيام       

رأَظْه مهاتوِمى وعت6(                         ِبش(  
، "كَذَّب: عوى عن الرجلِ  : "     وقَولُ املصنف 
أنـه بـالتخِفيف، والصـواب      ورد ظاهر ِسياِقه    

، كمـا هـو نص الصحاح واحملكم      )7(بالتشِديِد
 .واألساس

، مل يذكُِر "الْكَلْب: العواُء، ويقْصر: "     وقولـه
اجلوهرى فيه إال املد وهو الصواب، وأنكر أبو 

 .عِلى الفارسى املَد ىف معنى االست مطْلَقًا
 ]ع ى ى[

علَى اَألمر، وأعياِنى عياؤه، وِبه بعريه،       أعيا      ى
مثل أَذَم سواٌء، وهو يعِيى، ومنهم من أدغَم، قال         

 :احلطيئة
       فَكَأَنها بين النساِء سِبيكَةٌ

ِعىِتها فَتيِة بدِشى ِبسم8(                         ت(  

                                                
 .، واملثبت من التاج"ياقوتة الرب: "ىف األصل) 3(
 .، والتاج4/179اللسان، واملقاييس ) 4(
)5 (ىدهو بالتشديد ىف القاموس الذى بني ي. 
 .مل يرد بديوانه، وهو ىف اللسان، والتاج) 6(

 عىي
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 .)1("من باِقلأعيا : "     وىف املثل
 . احلُمق:      والداُء العياُء
] أخو[قبيلةٌ مـن أَسد؛ وهـو     :      وبنـو أََعيا 

، ومها ابنا طَريِف بِن عمِرو بِن احلاِرِث        )2(فَقْعس
: ابِن ثَعلَبةَ بِن دودانَ بِن أسٍد، والنسـبة إلـيهم         

      الكَلىب كذا ىف الصحاح، وقال ابن ،وىيأَع :ياأع :
هو احلاِرثُ بن عمِرو بِن طريِف بن عمِرو بـن           

فروةُ : قُعيِن بِن احلارِث بِن ثعلبةَ بن دودانَ، منهم       
اِعرةَ الشضيمح ابن. 

 .     وسموا عويان، مصغرا
حى من  : عيعايةُ] "أ/351: [     وقولُ املصنفِ 

اية، كمـا   عي: كذا ىف النسِخ، والصواب   " عدوانَ
 .هو نص التكملِة

، هو هـذا الّـذى      "حى: وعيايةُ: "     وقولـه
 .ذكَرناه، ولَيس هلم عيعاية
ô ô ô 

 فصل الغني مع الواو والياء
 ]غ ب ى[

اجلَرى الذى يِجىُء بعـد     :  الغبيةُ، بالفَتح       ى
لسـير  الغبيـةُ ىف ا   : وقال أبو عبيد  . اجلَرِى اَألولِ 

 .كالْوثْبِة
 . املَغواة، ِزنةً ومعنى:      واملَغباةُ

                                                
 .2595 رقم 2/43مع األمثال جم) 7(
 .195اللسان، ومجهرة أنساب العرب ) 8(

أَمطَرت مطرا لَيس   :     وأَغْبِت السماُء فهى مغِبيةٌ   
 .بالكَِثري

 .أى مغطَّاةٌ:      وحفَر مغباةٌ
وذلك :      ودفَن ىل فُالنٌ مغباةً مث حملَىن علَيها      

 .ىف مكْر أخفاهإذا ألْقاك 
ى الِبئْرا:     وغَبرابقَها تل فَوعج ّها ثُمأْسغَطَّى ر. 

 .)3(ع:      وغَبيةُ ذى طريٍف
 ]غ ب و[

األغْبيـاُء،  ): ج(الغاِفـلُ،   :  الغِبى، كغِنى       و
 .واألغْباُء، كيتيم، وأَيتام، وهذه عن ابِن اَألثِري

أى : لناس فإنه أَغْبى لـك    ادخلْ ىف ا  :      ويقالُ
 .أخفَى

 .تخفَى عليه األمور:     وهو ذو غَباوٍة
 ]غ ث و[

فَسد من هزاِلِه، عن ابـِن      : غَثَا اللَّحم غَثْوا       و  
 .القطاِع

 عتلُ املَريوالس      :     بٍض وأذْهعه إىل بضعب عمج
      واملصنف ،ه اجلوهرىه، هنا ذكرتالوذكَره ىف  ح

 .الذى يليه
 .أَرذالُهم وسقَطُهم:      وغُثاُء الناس، كغراب

 ]غ ث ى[
لُغةٌ ىف  :  غَِثيِت النفْس، كرِضى، تغثَى غَثًا          ى

                                                
 .8765 رقم 4/212معجم البلدان ) 1(

 غىب ثىغ
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غَثَت تغِثى، عن اللََّيِث، ونسـبها األزهـرى إىل         
 .التوليِد

هرععن ابِن القطّاع، و    :      وش ،دلَبكأنه لُغة ىف   ت
 .املهملة

 .تحلُّب الفَِم، فربما كان منه القَىُء:      والغثَيانُ
 ]غ د و[

املَرةُ من الغدو؛ وهو السير     :  الغدوةُ، بالفَتح       و
أولَ النهـاِر، ويقاِبلُها الروحةُ، ونقـل شيخنا ىف  

والفَـتح  : الغدوة الفَتح والكسر، فهو مثلّث، قال     
كَرنقَليلٌ أو م والكسر مشهور. 

رعى اِإلِبِل ىف أَوِل النهار ، وقد      :      وكسحاب  
 .تغدت، عن أىب حنيفةَ

 مبنـِزلَِته     ويسمى السحور غَداًء؛ َألنه للصاِئِم      
 .أى تسحر: تغدى ىف رمضانَ: ِللْمفِْطر، ومنه

 :جمع غُدوة؛ قال الشاعر: هدى     والغدى، ك
  )1(*بالغدى واَألصاِئِل*

 .أى ابن يومين:      وهو ابن غداتين
 .     واركَب إليه غُديةً، كُسمية، تصغري غَداة

قله الزخمشرىةٌ، نيانشةٌ عيانأَةٌ غَدروام     . 
اس، كعشياناٍت،      وأتيته غُدياناٍت، على غِري ِقي    

 .مها تصِغري شاذّ: حكامها ِسيبويه، وقالَ
 .امرأةٌ من بىن دبير:      وغاِديةُ ِبنت قَزعةَ

                                                
 .اللسان، والتاج) 2(

     وأبو الغاِدى احلسن بن أمحد بِن عبـِد اِهللا،         
2(روى عنه احلاكم(. 

، له صحبةٌ، وهو غـري      )3(     وأبو الغاديِة املزِنى  
 .ملصنفالذى ذكره ا

 ]غ ذ و[
الْبهم الذى يغذَّى، عن    :  الغذَِوى، كعرِبى       و

وأَخبرِنى أَعراِبى من بلْهجـيم     : ابِن األعراىب، قالَ  
 ذَِوىه،       : أَنّ الغِن أُمذَّى ِبلَبغال ي ىلُ أو اجلَداحلَم

 .بل يعاجى ِبلَبِن غَيِرها، أو ِبشىٍء آخر
: والغـاِذى . دام سيالَنه :  وغَذَا اجلُرح يغذُو      

حذلك اجلُر. 
  ِبىةُ من الصةً،    :      والغاِذيطْبر تامةُ ما دماعالر

ا فهى يافوخظْمع توصار تلُبفإذا ص . 
 .الغواِذى، عن أىب زيٍد): ج     (

   ىمكس ،وغُذَى      :  كغ ،ِغري غَـِذىصت ِنـى :
 . للسخلَِة، عن خلَِف اَألحمِر

 . لَقَب رجٍل، عن شِمر:      وغُذَى بهم
ـةَ، قـالَ        :      وغُذَىِدجيخ جوالةَ زألىب ه دج

األمري :      بن ريبأنّ الز ِقىشمسعيٍد الد بن أمحد معز
      بن وهو ماِلك ،ىدوقال ع ،فَهحكَّاٍر صاِش  ببالن 

                                                
 .3/1053التبصري ) 1(
 .3/1037املرجع السابق ) 2(

 ودغ غذو
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ابِن زرارة بن وقدانَ بِن حبيِب بِن سـالمة بـِن           
غُذَى. 

أى ينمـو  :      وفالنٌ خيره يتغذَّى كُلَّ يــومٍ  
ويِزيد. 

 .     والنار تغذَّى باحلَطَِب
من أمساِء ِبئْـِر زمـزم،      :      واملُغذِّيةُ، كمحدثَة 

 .كاملُغذَّاة
سالَ، اسم  : فَيعل من غَذا يغذُو     : ) 1(ُء     والغيذا

ه ىف احلديِث، قال الزخمشرىحاِب، جاء ِذكْرللس :
ومل أسمع ِبفَيعل ىف معتلِّ الالِّم غري هذا، والْكَهاة،      

 .)2(للناقَِة الضخمِة
مـاٌء بين البصرِة   : الغذَوان: "     وقولُ املُصنفِ 

ِةواملَدين"   ريـِك،   ] ب/351[، ظاهرحِسياِقه، بالت
: ، كما ضبطه نصر، وقـالَ    )3(والصواب، بالفَتح 

 .كأنه مثَنى غَذا

                                                
 ".والغيذى: "3/57ىف الفائق ) 3(
ومل أمسع  : "3/57نص عبارة الزخمشرى ىف الفائق      ) 2(

الكيهاةُ، : ملعتل الالم غري هذا، إال كلمة مؤنثة      بفَيعل من ا  
 ".مبعىن الكهاةُ، وهى الناقة الضخمة

:  وفيـه  8781 رقـم    4/214معجم البلـدان    ) 3(
 ".غَذَوان؛ بالفتح والتحريك"

 ]غ ذ ى[
ألْقـاه دفْعـةً    :  غَذَّى الكَلْب ِببوِله يغذِّى         ى
 .دفْعةً

 ]غ ر و[
الِغـرس الذى ينِزلُ مــع    :  الغرا، كعصا       و

الصِبى. 
ِضىفالنٌ، كر ِبه:      وغَِرىى ىف غَضمتاد. 

تووغَر      :نقلها اجلوهرى ،تِجبأى ع. 
 .)4(ع:      والغرو، بالفَتح

 .حسنه:      وأغْرى اُهللا الشىَء
ِنىكغ ،ِرىوالغ      :؛ قال الشاِعررمغٌ أَحِصب: 

*ه غَِرىِبينما ج5(*كَأَن( 
 .      وصنم كان يطْلَى به ويذْبح علَيه

 :، قال الشاعر)6(]موضع[     و
 )7(*وبقْلٌ بأكْناِف الغِزى تؤانُ*

 .     أراد تؤام فَأَبدل

                                                
 .8825 رقم 4/222معجم البلدان ) 1(
 . اللسان، والتاج) 2(
 .زيادة من اللسان والتاج) 3(
 :يهماالتاج واللسان، وصدره ف) 4(

 *أَغَرك يا موصول منها ثُمالَةٌ * 

 غذى
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ِرىالغ دهشوم      : أمِري املؤمنني على رحيثُ قَب
 .رِضى اُهللا عنه
ِيلَِة ِحمى فَيد يطؤمها خياالن من أخ:      والغِريان

، )1(طريق احلاج، بينهما وبني فَيد ِستةَ عشر ِميالً
 :ومنه قولُ ِخطام املُجاِشعى

*نيِريبالغ ارالـد فْترلْ عأَه* 
*نثْفَيؤاِلياٍت كَكَما ي2(* وص( 

: )3("أدِركِْنى ولـو ِبأَحِد املَغرويِن: " وىف املَثَِل    
أى أدِركْىن : أى ِبأحـِد السهمين، وقـال ثعلب

ِبسهٍم أو ِبرمٍح، كذا ىف الصحاح، والقولُ األولُ 
هو الذى ذكره أبو عِلى ىف البصِريات، ويقالُ 

، وأصلُه أَنَّ "أنِزلِْنى ولـو بأحـد املَغرويِن: "أَيضا
 فاستغاث بصاِحٍب رجالً رِكب بِعريا فَتقَحم به،

ماِن، فقال ذِلكهس هعله م. 

                                                
. 8827 رقم   4/222) الغريان(معجم البلـدان   ) 1(

 .996، 3/995ومعجم ما استعجم 
 :اللسان، وفيه بني هذين املشطورين) 6(

 * نلَّيحا ي من آٍى قبمل ي* 
 * نفَير ِخطاٍم ورماد ِكنغَي* 
 .والصحاح، والتاج

 رقم  1/265سان، وجممع األمثال    الصحـاح، والل ) 3(
1396. 

، مسع     )4(    ونفيس بـن عبـِد الرمحِن الغـروى
ابـن قدامـةَ، وكأنـه منسـوب إىل مشهـد       

ِرىالغ. 
كذا " برد ماؤه: غَِرى الغِدير: "     وقولُ املُصنِف
، كما هو )5(برد: ِعدغَرى ال: ىف النسخ، والصواب

 :نص احملكَِم، وأنشد ِلعمِرو بِن كُلْثوم
ونُ ِعدتم نهتونكَأَنَّ م       

  )6(                       تصفِّقُه الرياح إذَا غَِرينا
 ]غ ر ى[

 .لُغة ىف غَروته غَروا:  غَريت السهم غَريا     ى
كُورةٌ باملَغِرب من أعماِل : )7(لفتح     وغَريان، با

 الرمحِن بن فرانُ، منها عبدعا الز تبنلس، يطَراب
، أَحد )8(أمحد بِن حممِد بِن أىب القاسِم الغرياىن

الفُضالِء بتونس، وكان أبوه قاضيا بطرابلس، قاله 
 .احلافظُ، وقد ذكرناه ىف النون أيضا

 ]غ ز و[

                                                
 .3/1107التبصري ) 8(
 ".برد ماؤه"،  6/34 نص احملكم )1(
، وشـرح   117، واملعلقات العشـر    340ديوانه) 6(

، واملثبت  "متون غدرٍ "، وفيها مجيعا    357القصائد العشر 
 .كما ىف احملكم

 ".بالكسر أو بالفتح: "ىف التاج) 3(
 .3/1003التبصري ) 4(

 غرى غرو
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اسم من غَزوت العدو، : الغزاةُ، كحصاة      و
إذا ِقيل غَزاة، فهو عملُ سنٍة، وإذا : وقال ثعلب

طَِّردو وال يزةُ من الغةُ الواحدة، فهى املَروقيل غَز. 
. لغة ىف غَزاه، مبعنى قَصده:      وغَزا إليه غَزوا

لفتح، كذلك هو ىف غَزِوى، با: والنسبةُ إىل الغزو
وهو : نسخ الصحاح، وىف احملكم بالتحِريِك، قال

 .من ناِدر معدوِل النسب
 .مجاعةُ الغزاِة:      والغاِزيةُ
 . مغزاة: مواِضع الغزِو، واحدها:      واملَغازى

:      ومغازى رسـوِل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
 .غَزواته

 .الطِّلْبةُ: كسر     والِغزوة، بال
غُزاةٌ وغُزاٌء، كقُِضاة وفُساق، :      ومجع الغاِزى

 :نقلهما اجلوهرى، وأنشد ِلتأَبطَ شرا
       فَيوما ِبغزاٍء ويوما ِبسريٍة     

    )1(              ويوما خبشخاٍش ِمن الرجِل هيضِل
، كمرِمى، والوجه ىف رجلٌ مغِزى:      وقالوا

هذا النحِو الواو. 
متأَخرةُ النتاِج مث :      وأَتـانٌ مغِزيةٌ، كمحِسنة

تنِتج، نقله اجلوهـرى، وأنشـد األزهرى ِلِذى 
 :)2(الرمة

                                                
 .، والصحاح، واللسان، والتاج138يوانهد) 5(
واملثبت مـن   . سبق قلم " لرؤبة: "ىف األصل والتاج  ) 2(

 واللسان، والبيت بتمامه منهما، وهو      8/163التهذيب    

 دطَرم طِْن جأبالب أقَب باعر       
كِه صييِزياِت الرواِكِل                   ِبلَحاملُغ  

وهـى نتاِئج الصيِف، وهـو مذْموم، :      وقال
 .وحواره ضعيف أبدا

قبيلةٌ مـن طَيئ ومـن :      وبنـو غَِزية، كَغِنية
 :هوازنَ، ومنهم دريد بن الصمةَ، وهو القائلُ

تةَ إنْ غوا إالّ ِمن غَِزيلْ أنهو       
  )3(            غَويت، وِإنْ ترشد غَِزيةُ أَرشِد      

كان :  الغزِوى)4(     وعمرو بن شِمر بن غَزوية
 .)5(مع يزيِد بِن أىب سفْيانَ بالشام

، وابن عمِرو بِن عطية، )6(     وغَِزيةُ بن احلارِث
 صحاِبيون، روى عـن: وأبو غَِزيةَ، األنصاريون

 .األخِري ابنه غَِزيةُ، يعد ىف الشاميني
، )7(ع قـرب فَيد، ويروى كغِنية:      وكسمية
 .كُلُّ ذلك ذكره نصر] أ/352[وبالراء أيضا 

                                                                   
، وورد العجز منسوبا لـذى      1349ىف ديوان ذى الرمة   
، وحـرف   )غزز( واللسان   16/147الرمة ىف التهذيب    

وورد ىف ديـوان       ". دالرواكـ"إىل  " الرواكل" ىف األخري 
 . ضمن األبيات املفردات املنسوبة إليه190رؤبة

 .47ديوانه) 1(
 ".غزية"كذا باألصل، وىف التاج ) 2(
 .3/1006التبصري ) 3(
 .3/1044السابق ) 4(
 .8852 رقم 4/230) غُزية(معجم البلدان ) 5(

 غزو
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     وغُزية بنت دودانَ، أم شِريٍك، وهى الىت 
وهبت نفْسها للنِبى صلّى اهللا عليه وسلّم، أو هى 

ي1(لَةُغُز(. 
أم قُدامةَ بِن مظْعوٍن :      وغُزيةُ بنت احلارِث

 .)2(وإخوِتِه
 .من شعراِء هذَيل: )3(     وابن غَِزيةَ

     وعمرو بـن غَِزى، كغِنى، روى عن عمه 
عن على رم4(ِعلْباِء بن أح( . 

     واحلسن بـن أمحد بِن غاِزيةَ الواِسطى، عن 
 .)5(خاِله أمحد بِن الطّيب الطّحان

واتزوات:     والغهة وشوهوة، كشع غَزمج. 
:      وأبو اللَّيِث حممد بن عبِد الوهاِب بِن الغاِزى

 .شيخ البِن جميع، ذكر املصنف جده
قبيلةٌ مـن العـرب، :      وغَزاوة، كسحابـة

بِن ينـزلونَ عجلونَ، منها الز عمر بن خطاب ين
مهنا الغزاِوى العجلوِنى، تـال علـى ابِن اجلَزِرى 

                                                
 .3/1044التبصري ) 6(
 .املرجع السابق) 7(
 .الضبط عن اللسان) 8(

بضم الغني  " عمرو بن غُزى  : " وفيه 3/940التبصري  ) 9(

 .ضبط قلم

 .3/1037املرجع السابق ) 10(

وسِمع عليه وعلى احلافِظ، مـات بدمشق سنة 
878. 

 . الكثري الغزِو:      والغزاء، ككَتان
 ِرىبنعبـِد اِهللا الع بـن وأبو حممٍد غنـام     

 .محدثٌ: )6(الغزاء
حلسِني إبراهيـم بن شعيٍب الطَبِرى      وأبـو ا

الغاِزى، روى عنه احلاكم. 
قبيلةٌ من العلَِويني، وإليهم نِسبت :      وبنو غاِزى

 .)7(زاِويةُ غاِزى بالبحيرِة
" محدثٌ: ابـن غَزو، كدلْو: "     وقولُ املصنِف

ىف هو يحتملُ أنْ يكونَ عبد الرمحِن بن غَزو، كما 
التكِْملِة، وأن يكونَ أبو منصور حممد بـن غَزو 
النهاونِدى، شيخ أىب طاهـٍر السلفى، كما قالـه 

ِبىالذَّه. 
 .تابعى، عن على:      وغَزوان بن جريٍر

     وىف املُتأَخرين أبو حممٍد عبد اِهللا بن عجال 
، وهو 935 سنة الغزواىنّ املُراِكِشى، مات بـها
 .منسوب إىل جد له، أو إىل جبٍل

 ]غ س و[

                                                
 .3/1057املرجع السابق ) 11(

 .2/142 جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 1(

 غسو غزو
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أولُ ما يخرج من التمِر فيكونُ :  الغاِسى     و
 .كأَبعاِر الِفصاِل

قـد طالَ عمره، عـن اللَّيث، :      وشيخ غاٍس
 .واملعروف بالعني

 ]غ س ى[
 حكاه ابن غَسا اللَّيلُ يغسى، كأَبى يأْبى،     ى 

َألنهم شبهوا أِلفه مزِة قَرأَ يقْرأُ، : ِجنى، قال
 .وهدأَ يهدأُ

وذلك إذا دخـل عليه :      وأغْسيت يا رجـل
 .املَغِرب أو بعيده

أى ال تِسر أولَه حىت يذْهب :      وأَغِْس من اللَّيل
أى ال تِسر حىت : )1(يلَغُسوه، كَأَفِْحم عنك اللَّ

هتمفَح بذْهت. 
 ]غ ش ى[

 .الداِهيةُ:  الغاِشيةُ     ى
 .العقُوبةُ املُجلِّلَةُ:      ومن العذاب

 .ِجلْدةُ الْقَلِْب:      والِغشاوةُ، بالكسر
ِضىلُ،كراللَّي ؛ ومنه قولُه تعاىل:      وغَِشىأَظْلَم :

 . كأَغْشى)2(] يغشىواللَّيِل إذا[
 . لَمتها:      وغَشيةُ احلُمى

                                                
 ".من الليل" وىف اللسان ". عليك الليل"ىف التاج ) 2(
 .1سورة الليل، اآلية) 3(

 مما يغشى )4(ما ينوب اِإلنسانَ: )3(     ومن املَوِت
 .فَهمه

 ]غ ش و[
عالها وتجلَّلَها، وهو ِكناية :  تغشى املَرأَةَ     و

 .عن اِجلماِع
 سيفًا، كساه:      وغَِشيه سيفًا، كرِضى، كقَولك

 .أو عممه سيفًا
 :السدرةُ، قال الشاعر:      والغشوةُ

 )5(*غَدوت ِلغشوٍة ىف رأِْس ِنبٍق*

 .كذا ىف احملكم
 ]غ ض ى[

كَثُر فيهـا :  غَِضيِت اَألرض، كرِضـى     ى
 .الغضى، عن ابِن القَطَّاع

 .اَألرض الغليظَةُ:      والغضياُء
   ورجلٌ غَِضى عن اخلَنا، كغِنى، جيوز كَونه   

من غَضا، وكَونه من أغْضى، واألولُ أَجود، قال 
 :الطِِّرماح
 * فَهطَر رقْصاِء يشِن الْفَحع 6(*غَِضى( 

                                                
 . ، كما ىف التاج "وتغشية امل"أى ) 4(
 .، واملثبت من التاج"ما"ىف األصل ) 5(
 :، واللسان وعجزه فيه6/23احملكم ) 6(

 *ومورة نعجٍة ماتت هزاال*
 .والتاج

 ، واللسان، وعجزه فيهما580ديوانه) 1(

 غضى ىغش
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 .منسوبةٌ إىل الغضى:      وإِبلٌ غَضِويةٌ، حمركة
 من أَغْضى، علـى غِري مظِْلم؛:      ولَيلٌ غاٍض

ِقياٍس، ومغٍض، على القياِس؛ إال أنها قَليلَةٌ، قاله 
 :)1(]لرؤبة[اجلوهرى، وأنشد 

 )2(*يخرجن من أَجواِز لَيٍل غَاِض*

     وغَضى يغضى، كسعى يسعى، لغة ىف غَضا 
 .إذا أَطْبق جفْنيه على حدقَِته: يغضو

ى : جعاِت األساِس     ومن سضغما يبر الكرمي
 .وبين جفْنيه نار الغضا
، ظاهره أنه "موضع: غَضيان:"     وقولُ املصنِف

 .)3(بالفَتح، والصواب، بالضم، كما ضبطه نصر
 ]غ ض و[

ـُلُ كدعا     و أطْبق جفْنيه علـى :  غَضا الرج
 .حدقَِته

                                                                   
 *وإنْ هو القَى غارةً ملْ يهلِِّل * 

 .والتاج
 .زيادة من الصحاح واللسان والتاج) 2(
 :، واللسان بزيادة شطرين بعده مها83ديوانه) 3(

 *نضو ِقداِح الناِبِل النواِضى* 
 *كَأَنما ينضخن باخلَضخاِض * 

 .والتاج
:  وفيـه  8877 رقـم    4/234معجم البلـدان    ) 3(
 ".غَضيان، بالفتح مث السكون، وآخره نون"

وضوالغ      ومِل، وأَكْلُ : ، كسةُ ظَالِم اللّيِشـد
 .الغضا، كالمها عن ابِن القطّاع

 . حسن الغضو جام واِفر:      وشىٌء غاٍض
طاِعـم ] ب/352[كاٍس :      ورجـلٌ غاٍض

كِْفىم. 
     وقد غَضا يغضو، وقد ذكرمها املصنف ىف 

 .الذى قَبلَه، وهذا حملُّ  ِذكِْرمها
 ]غ ط ى[

 غَطـاه الشباب غَطْيا، بالفتح، وغُِطيا،      ى
ِتىةً: كعِطيغطَّاه ته، كغسل بـه ما غَطَاه: ألْبوفَع :

 أى ساَءه، كذا ىف احملكم، وكأَنه لُغة ىف عظاه
 .بالظَّاء

 .أى اغْش: اللَّهم أَغِْط على قَلِْبه:      ويقولونَ
الداِليـةُ مـن الكَرم، لسموها :      والغاِطيـةُ

شاِرها، قال الشاعرتوِقها وانسوب: 
       وِمن تعاِجيِب خلِْق اِهللا غاِطيةٌ

  )4(يب                    يعصر ِمنها مالِحى وِغرب
 .إذا كان خاِملَ الذِّكْر:      وهو مغطَّى القناِع

وقد غَطَى يغِطى، كرمى . كثري:      وماٌء غاٍط
 .يرِمى

فَيضانه، ِزنةً ومعنـى، نقلَه :      وغَطَيانُ البحِر
 .السهيلى ىف الروِض

                                                
 .، واللسان، والتاج6/8احملكم) 1(

 وضغ غطى



 
 
 

 
 

- 263- 

يا، غَطَى الشباب، كرمى، غَطْ:"     وقولُ املصنِف
مضكون، والذى ىف "ويفَس مـه ِبضِضى أَنقْتي ،

احملكِم والتكملِة، بالضم والتشديـِد، وهكذا هو 
 .عند ابِن القَطَّاع

طويلَةُ اَألغْصاِن، من أَغْطَت :      وشجرةٌ غاِطيةٌ
 .على غِري قياس

 ]غ ط و[
ر قولُه اجلَهالَةُ؛ وبه فُس:  الِغطَاء، كِكساء     و
 .أغِْطيةٌ): ج. ()1(]فكَشفْنا عنك ِغطاَءك[: تعالَى

 .وقد غَطا غَطْوا. كثري مرتِفع:      وماٌء غاٍط
 ]غ ف و[

النومةُ اخلَِفيفَةُ، وقد جاء ىف :  الغفْوة، بالفَتح     و
 .)2(احلديث

 .لُغةٌ ىف الفَتح، للزبيِة، عن الصاغاىن:      وبالضم
رجه، عـن ابـِن :      وأَغْفَى الشأَغْصان لَّتدت

 . القَطَّاِع
 .نومته:      وإغْفَاَءةُ الصبِح

 ]غ ف ى[
 )3(داٌء يقَع ىف التني:  الغفَى، بالفَتح مقصور     ى
هفِْسدي. 

                                                
 .22سورة ق، اآلية) 2(
وهـو ىف   ". فَغفَوت غَفْوةً : وىف احلديث : "ىف اللسان ) 3(

 .3/376النهاية 

رسلُو البعغليظٌ ي رِقشو      . 
ـد الذى يغلُظُ ويصري      أو هـو التمر الفاِس

 .كأَجِنحِة اجلَراِد
 .      والرِدىُء من كُلِّ شىٍء

 .     والسفْلَةُ من الناِس
فيها :      وِحنطَةٌ غَِفيةٌ، كفَِرحٍة، علـى النسِب

 .غَفَى
     والغِفْيةُ، بالضم والكَسر، لغتـان ىف الفتح، 

 .للزبيِة
، "آفَةٌ ِللنخل إىل آخره: الغفاُء:" املصنِف     وقولُ

 .هو ىف احملكم بالقَصِر ىف الكُلِّ
 ]غ ل و[

 :ارتفَع، قال ذو الرمِة: غَال الشىُء غُلُوا     و 
       فَما زالَ يغلُو حب ميةَ ِعندنا

ِزيدما ن ِجدى مل نتح اددز4(ها                  وي(  
 .ارتفَعت فَجاوزت حسن السيِر:      والدابةُ

     وباجلاِريِة عظْم؛ إذا سِمنت، وكذا بالغالم، 
 :وذِلك ىف سرعة شباِبهما، قال أبو وجزةَ

       خمصانةٌ قَِلق موشحها
باِب غَال ِبها عالش دؤر                      1(ظْم(  

                                                                   
 .، واملثبت من اللسان"التنب: "ىف األصل والتاج) 4(
 . ، واللسان، والتاج2/1230ديوانه ) 4(

 غلو فىغ
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ومىف القاِفيـة، كس لُووالغ      : ِوىكَةُ الرـرح
نونٌ زاِئدةٌ بعد : الساكِن بعد متاِم الوزِن، والغاىل

 :ِتلْك احلَركِة، كقولِه، عند من أنشده هكذا
*ِقنرتخاِوى الْمماِق خ2(*وقَاِتِم اَألع( 

:  بعـد ذلكهـى الغلُو، والنونُ: فحركَةُ القَاِف
الغاِلى، وهو عندهم أَفْحش من التعدى، كذا ىف 

 .احملكم
 . شاعر:      ومن الغلُو، أبو الغمر الغاىل

     وحممد بـن غاِلـى الدمياطى، عن النجيِب 
 .)3(احلراىن

     وغاىل بن وهيبة، سِمع من ابِن مشرٍف بكفر 
 .)4(بطنا

وجـده غَاِليا، أو عـده كذلك، :      وأغْـاله
 .كاستغاله

مٍن غاٍل، عن :      وأَغْلَى املاَء واللَّحِبثَم تراهاش
أغْلَى : ويقـال أيضا: ابِن القطاِع، وىف الصحاح

 .باللَّحم
 .طاولَه:      وغَااله مغاالةً

                                                                   
) عثج(اللسان، منسوبا للحارث بـن خالد، ومادة       ) 1(

 .والتاج 
 . والتاج، واللسان،104وهو لرؤبة ىف ديوانه) 2(
 .3/892التبصري ) 3(
 .املرجع السابق) 4(

 أال ال: "أغْاله، ومنه قولُ عمر:      وىف الصداِق
 .)5("تغالوا ىف صدقاِت النساء

 .ىف ِسباق اخلَيِل:      وقد تستعملُ الغلْوة، بالفَتح
اسم سهٍم ِللنِبى صلّى :      وِقتر الِغالَء، كِكساء

 .اهللا عليه وسلّم، كان أهداه له يكْسوم ىف سالٍح
 توهقَت تغتلـى إذا:      وناقَةٌ ِمغـالةُ الوهـِق

 :أخفَافُها، قال رؤبة
*قهالَِة الْوكُلُّ ِمغ هطَتشن6(*ت( 

تحسر ِعند : تغالَى لَحم الدابِة:      وىف التهِذيِب
ارتفَع وصار على رؤوِس : وتغاىل لَحمها. التضِمري
 .الِعظاِم

 وتغالَى، وكُلُّ ما ارتفَع فَقَد غَال:      وىف احملكم
 .انحسر عند الضماِد، كَأَنه ِضد: وتغالَى لَحمه

: كعالِنية] أ/353[     وغَال ىف اَألمِر غَالِنية 
جاوز ِفيه احلَد، ذكره املصنف ىف الذى بعده، 

 .وهذا حملُّ ذكره
 ]غ ل ى[

اشتد غَضبه، عن :  غَِلى الرجلُ، كرِضى     ى
 .لقطاعابن ا

                                                
 . باختالف3/382التاج، والنهاية ) 5(
 :، واللسان وبعده104ديوانه) 6(

 * قجاٍب فُنواَء ِهرٍة قَربورضم* 
 .والتاج

 غلى غلو
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رةٌ، :      والِقدجوحروهـى لُغة م ،مثـل غَلَت
 :وأنشد اجلوهرى ألىب األسوِد الدؤِلى
تغَِلي ِم قَدِر القَووال أَقُولُ ِلِقد       

  )1(                   وال أَقولُ ِلباِب الداِر مغلوق
 لُّوادتفقد اس ،نال أَلْح إىن فَِصيح ـذا القوِل أى

مل : على مرجوِحيِة هذه اللُّغِة، وقـال الصاغـاىن
، وعلى التسليم فقد )2(أَِجده ىف ِشعِر أىب األسوِد

إنَّ املُـراد به النزاهةُ عِن : فَسره بعضهم بقوِلـه
 .التعرِض َألبواِب الناِس

 .خلَّقه بالغاِليِة:      وغَالَّه تغِليةً
ب، : ، بكسرتني)3(     وبنو ِغِلىرقَبيلةٌ مـن الع

، )5(، واحلـاِرِث، وسيحانَ)4(وهـو أخـو منبه
، وِهفَّانَ، بىن يزيد بـِن حرٍب، يقال )6(وِشمرانَ

 .جلميعِهم جنب
هـو العالُء على بن :      وابن املُغِلى، كمحِسن

ى احلَنبلى، أحد أذكياِء حمموٍد السلْماِنى احلَمِو

                                                
 .، والصحاح، واللسان، والتاج159ديوانه) 1(
 .التكملة) 2(
 وكسر الالم  بفتح الغني " الغِلى" وفيه   405االشتقاق )3(

 .وتشديد الياء ضبط قلم
 ".منبه بن حرب بن يزيد"  ىف االشتقاق )4(
 ". سحبان"كذا ىف األصل كالتكملة، وىف التاج ) 5(
  .بضم الشني وكسرها، كما ىف االشتقاق )6(

 

 .828العصر، مات سنة 
 أمحد بن ٍد القُطُفْىت، ويوسفعس وحيىي بن     

، )8(، يعرف كلٌّ منهما بابِن غالية)7(الغسوىل
األولُ روى عن أىب الفَتح بـن املُنى، والثاىن 
آِخـر من روى عن موسى بِن عبِد القادِر 

 .اجليالِنى
، عن )9( وأم الوفاِء غاليةُ بنت حممٍد األصبهاِنية    

 بن طُها أبو منصـوٍر حممدةَ، وِسبِة اهللا بن حنِهب
حاِمد بـِن حممِد النيسابوِرى، من شيوِخ احلاكم، 

 .ويعرف بالغاىل
     وذكر املصنف الغالَِنية ىف هذا التركيب، وهو 

يذْكَر ىف الذى   من مصادر غَلَوت، فَحقُّه أن 
 .قَبلَه

 ]غ م ى[
هـى الىت يـرى اهلاللُ      :  الغميةُ، بالضم     ى

فيها فَتحولُ بينه وبني السماء ضبابةٌ، كـذا ىف 
 .اِملصباح

ِنىكع ،مـولُ والياللَّي هما، :      وغُِمىمدام غَي

                                                
 .بالفاء" أمحد الفسوىل"، وىف التاج 3/891التبصري ) 7(
 إحـدى   بأنه ضـبط ىف  3/891علق حمقق التبصري   )8(

بضم امليم، وىف املرموز هلا     " ص  " النسخ املرموز هلا بـ     
 .بفتحها" م"بـ 

 ".األصبهاىن" وفيه 3/891 التبصري )9(

 مىغ ىلغ



 
 
 

 
 

- 266- 

فإن : " احلديث، ومنه)1(كأُغِْمى، نقله السرقُسِطى
 . )2" (غُِمى عليكم

رعليـه اخلَب كـذا ىف :      وأُغِْمـى ،مجعتاس
 .أى خِفى: الصحاح، وىف اِملصباح
مى، بالضهاللُها:      وليلة غُم 3(طاِمس(. 
 ]غ ن و[

، هكذا ذكره ابن )4(الِغنا: الغنوةُ، بالضم     و 
،والذى ىف ِسيده عـن الكسائى ،فناملُص هوتبع 

زاه إىل ابِن األعراىبالتكملة بالكسر، وع. 
 ]غ ن ى[

مثل غَنى، قال الشاعر فَجمع :  تغنى احلَمام     ى
 :بين اللُّغتين

       أال قَاتـلَ اُهللا احلَمامـةَ غُدوةً
غَن حيـن تجيِن ماذا هصِت            على الغ 

تجيفَه ِمىجٍت أَعوِبص تنغت       
  )5(            هواى الذى كانت ضلوعى أَجنِت

                                                
 .2/6األفعال )  1(
ضبط قلم، كما أن    " غُمى" وفيهـا   3/389النهاية  ) 2(

" غُمى"وىف اللسان   " .فـإن أُغِْمى عليكم  : "فيها الراوية 
 .ضبط قلم أيضا

 : املصباح، وجاء ىف اللسان رجزا هكذا)3(
 *ليلةٌ غُمى طاِمس ِهاللُها * 
 *أَوغَلْتها ومكْره إيغالُها  * 

 ".الغىن: "ىف القاموس احمليط) 4(
 .التاج) 5(

هـى الىت تعِجب :      وقيل الغاِنيةُ مـن النساء
الرجالَ ويعِجبها الشبانُ، نقلَه األزهـرى، أو الىت 

ِجها، نقلَه اجلوهرىوِبز تغَِني. 
الذى يغنى، مـن الِغناء، :    واملُغنى، كمحدث  

 )6(رباح بـن املُغتِرف: وقد عِرف به مجاعةٌ منهم
وابـن شريح . املُغنى، كان مشهورا بِغناء النصب

والغريض املُغنى، ومالك بن . املُغنى، ومعبد املُغنى
ربرى، وبنح املُغمىأَىب السنعن ماِلك بِن )7( املُغ ،

وإبراهيم املَوِصِلى . وابـن عاِئشةَ املُغنـى. أَنس
وإسحاق بن إبراهيم املَوِصِلى . له روايات: املُغنى

املُغنى، شاعر متأَدب فاِضلٌ، له روايـات كثريةٌ، 
ةُ وأبو احلَسِن جحظَ. وكتاب مصنف ىف اَألغاِنى

شاِعر مليح الشِعر، ولَه روايات، : البرمِكى املُغىن
ذكرهم األمري، وهلم تراِجم ىف ِكتاب اَألغاِنى ألىب 

 . اَألصبهاىن)8(احلسن
 بالشرقية وهى شبرا )9(ة مبصر:      وِحصةُ املُغنى

 .بلولة

                                                
 .4/1380التبصري ) 6(
 .4/1378التبصري ) 7(
 ".أبو الفرج األصبهاىن"هكذا باألصل، واملعروف ) 8(
 2، ق 1/224راىف للبالد املصرية ق     القاموس اجلغ ) 9(

 .1/42جـ

 غىن
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نن وأُبِدلَِت النونُ سمى املُغنى؛ َألنه يتغ:      وقيل
الثَّاِنيةُ، كذا ذكره ابن هشاٍم ىف النون املُفْردِة من 
املُغِنى، عـن ابـن يعيش، ونقله شيخنا، وعليـه 

 .فموضعه النون
، على فَعيل، عـن حاٍمت )1(     وغَِنى بن احلاِرث

ماَألص. 
اِهللا ] ب/353[     والغِنـى ىف أمسـاء 

ىاحلُسٍء: نىإىل أحٍد ىف ش تاجحالذى ال ي. 
 .الذى يغِنى من يشاُء ِمن ِعباِده:      واملُغِنى

ىمعن ابِن :      وكَس ،أىب حاِزم الذّهلى بن ىغُن
رم2(ع( . 

     وناصر بن مهِدى بِن نصر بن غُنى بن عبدانَ 
 .، روى عنه السلَِفى)3(الطائى
، )4(غُنى بنت شيبانَ زوج مخزِوم بِن يقَظة     و

وابنةُ عمر بـن .)5(وغُنى ابنةُ منِقذ بـِن عمِرو
 .)7(وابنةُ حراق . )6(جابٍر

                                                
 .3/1051التبصري ) 1(
وذكر احملقق ىف   " وفيه ابن أىب عمر   " املرجع السابق   ) 2(

 ".مسع ابن عمر: "واإلكمال" م"احلاشية أنه ىف النسخة 
 .املرجع السابق) 3(
 .املرجع السابق) 4(
 .املرجع السابق) 5(
 .املرجع السابق) 6(
 .قاملرجع الساب) 7(

، عن )8(غَِنيةُ بنت رضى اجلذمية:      وعلى فعيلة
 .عائشةَ

وابنه . ، عن الشعىب)9(     وحميد بن أىب غَِنية
لِك، وقد ينسب إىل جده، عن أىب إسحاق عبد امل

 . )10(السِبيعى، وعنه ابنه حيىي
     وغَِنيةُ بنت أَىب ِإهاب بِن عزيِز بِن قيِس بِن 

وابنةُ مسعانَ العدِوية، عن أم . )11(سويِد الداِرمى
 . )12(حبيبةَ، قَيدها ابن نقْطَة

نَ عن ظَهر الصدقةُ مـا كا: "     وىف احلدِيث
أى ما فَضل عـن قُـوت الِعيال ؛ )13("ِغنى

 .وِكفايِتهم
تِبع " حى من غَطَفانَ: غَِنى: "     وقولُ املصنِف

 ا هـو ابنفإن غَِني ،حساموفيـه ت ،فيه اجلوهرى
أَعصر بِن سعِد بِن قَيِس بِن عيالنَ، وغَطَفانُ هو 

ذا، فغِنى ابن أَِخى غَطَفانَ، ابن سعِد بِن قَيٍس ه
 .وقد يعتزى الرجلُ إىل عمِه ىف النسِب

 ]غ و و[
 .العطَش:  الغوى، كعصا     و

                                                
 .3/927املرجع السابق ) 8(
 .املرجع السابق) 9(
 .املرجع السابق) 10(
 .املرجع السابق) 11(
 .املرجع السابق) 12(
 ".خري الصدقة ما أبقت ِغنى: " وفيه3/78الفائق ) 13(

 غىن غوو
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 .     والضاللُ
 .     واخلَيبةُ

 .     واجلَهالَةُ
 .     وفَساد العيش

 .ضالٌّ:      ورجلٌ غٍَو، كعٍم
غَِوي هتِنـى، إذا كانَ      ورأَيا مـن اجلُوِع، كغ

 .جاِئعا
حفْرةٌ تحفَر للسباع، :      والغواة، بالضم مشددا

مـن حفَر مغواةً أَوشك أَنْ يقَـع :"ومنه املثلُ
 . )1("فيها

 .كُلُّ ِبئٍْر مغواةٌ:      وقال أبو عمٍرو
ةُ، كأُثِْفيةُ: ة     واُألغِْوياِهيالد. 
 .الغيةُ:      والغوة، بالفتح

 .كثري التلَفُِّت:      ورأْس غاٍو
 .)2(ة بالشاِم، قرب حلَب، عن نصر:      وغاوةُ

. )3(بنو غَيانَ بِن عامِر بِن حنظلة:      وىف اَألوِس
 . )4(وىف اخلَزرِج بنو غيانَ بِن ثعلبةَ بن طريٍف

                                                
مـن  : " وفيـه  4002 رقم   2/297جممع األمثال   ) 1(

 ".حفَر مغواةً وقع فيها
 .8746 رقم 4/208 )غاوة(معجم البلدان ) 2(
 ".حنظلة"بدل " خطْمة"، وفيه 3/973التبصري ) 3(
 .3/974التبصري ) 4(

 .)5( بن حبيٍب أبو قَبيلَة أُخرى     وغيانُ
شىٌء شِبيه بالبعوِض ال يعض وال :      والغوغاُء

يؤِذى، وهو ضِعيف، نقله اجلوهـرى عن أىب 
 .عبيدةَ

 .     والصوت، واجلَلَبةُ
أَغْوغ، : مذكَّر الغوغـاء:      وىف نواِدِر قُطْرب

عم غري وٍفوهذا ناِدرر. 
 .رِكبوه باجلَلَبِة:      وتغاغَى عليه الغوغاُء

 ]غ ى ى[
 .الطَّير املُرفِْرف: الغايةُ      ى

ا العصافري صطَادةُ الىت يبوالقَص     . 
 . أنت بعيد الغايِة:      ويقالُ ىف صواِب الرأِْى
قَِتك أو أى ِنهايةُ طا:      وغايتك أنْ تفْعلَ كذا

 .ِفعِلك
. بلَغَ الغايةَ ىف الشرِف واَألمر:      وأَغْيا الرجلُ

 . وكذا أغيا الفَرس ىف ِسباِقِه، عن ابن القَطَّاِع
 . نصب هلم غَايةً، أو عِملَها لَهم:      وغَيا ِللْقَوِم

 .نصبها:      وأَغْياها
السحابـةُ املُنفَـِردةُ، أو :      والغياية، كسحابة

 .الواِقفَةُ
 .حامت:      وتغايِت الطَّير على الشىِء

توغَي      :فَتفْرر . 

                                                
 .3/973التبصري ) 5(

 غوو غىي



 
 
 

 
 

- 269- 

 .لُغةٌ ىف تغاووا:      وتغايوا علَيه حتى قَتلُوه
ثَِقيل الروِح كأَنه ِظـلٌّ مظِْلم :      ورجلٌ غياياء

 . ِإشراق فيهمتكاِثف ال
ما يكونُ املَعلولُ :      والِعلَّةُ الغاِئيةُ عند املُتكلمني

 .ِألجِلها
ملا تنتِهى إليه الغايةُ، :      وقوهلم املُغيا، كَمعظَّم

 .مولَّدةٌ
ô ô ô 

 فصل الفاء مع الواو والياء
 ]ف أ و[

ع، :  فَأْو الفَأْواِن، بكسر النوِن، كأنه مثىن     و
أنشد األصمعى : 

*ـنبيطَيالقُلَّـةَ فالغ ــعربت* 
*نيالفَأْو ٍب فجنوبي1(* فذا كُر( 

 .انكَشف:      وانفَأَى
فأَّى القدحه:      وتتوهو مطاوع فَأَي ،عد2(تص( . 
كذا " ع بناِحية الدولَِج: الفأْو:"     وقولُ املصنِف

 النسِخ، وهـو حتريف قبيح، ونص ىف سائـر
: الفأو ىف بيِت ذى الرمِة: األزهرى ىف التهذيب
بناحيِة الدو، فج ] أ/354[طريق بين قارتني 

                                                
 .12/201) فأى(أورده احملكم ىف مادة ) 1(
 .التاج) 2(

بينهما واِسع، يقالُ له فَأْو الريال، وقد مررت به، 
 :والبيت املشار إليه هو قوله

 فما وقَعت      راحت من اخلُرِج تهِجريا 
  )3(             حىت انفَأَى الفأْو عن أعناِقها سحرا

 ]ف ت ى[
 .الفُتوةُ: الفَتاء، كسحاب     ى 

لَقَب أمري املؤمنني على رِضى :      والفَتى، كعصا
 .اهللا عنه

 بِن عبِد اِهللا بِن الفَتى )4(     وهبةُ اِهللا بن سليمان
ن ابِن ماجه األرى، وأخوه احلسن النهرواِنى، ع

، وأبومها )5(525عن الرئيِس الثّقفى مات سنة 
، وأَخومها على، )6(ذكره األمري، ووصفَه باَألدِب

 . )7(روى عن أبيه
 )8(     وسليمانُ بـن معـاذ الفَتى السعِدى، عنه

بِن إمساعيلَ الكُشاِنى نصر بن أمحد. 
أحد الفُقهاِء املتأخرين، : الزِبيدى     وعمر الفَتى 

 .أخذَ عن الشرف إمساعيلَ املُقْرى
                                                

، واللسان،  12/203، واحملكم   2/1159ديوانه  ) 3(
 .9020 رقم 4/265والتاج، وعجزه ىف معجم البلدان 

 ". سليمان"بدل " سلمان" وفيه 3/1157التبصري) 4(
 .املرجع السابق) 5(
 .املرجع السابق) 6(
 .املرجع السابق) 7(
، واملثبت من التبصـري ىف املوضـع        "عن"ىف األصل   ) 8(

 .السابق

 فأو فىت
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     وبالضم جمـع الفَتوى والفُتيا، عـن ابـن 
 .القُوِطية

: ، واحدهااملَسانِِّخالف : الدواب من واَألفْتاء     
 .يِتيم وأَيتام، نقله اجلوهرى: فَِتى، كغِنى، مثلُ

ارتفعوا إليه ىف الفُتيا، نقله : تفاتوا إىل الفَِقيه     و
اجلوهرى. 

     واستفْتيته فَأَفْتاىن، أى طلبت منه، ومنه قولُه 
 )1(]ويستفْتونك ىف النساِء قُِل اُهللا يفِْتيكُم[: تعالَى

 .)2(]فاستفِْتهم أَِلربك البنات[: وقوله تعالَى
بـن أىب السمح الفقيه املصرى، مـن      وِفتيانُ 

 .كباِر أصحاِب ماِلٍك
     وأبو الِفتيان عمر بن عبِد الكِرمي بِن سعدويِه 
الدِهستاِنى احلافظُ، روى عن أىب بكٍر اخلطيِب، 

 .553مات بسرخس سنة 
بطْن ىف أَشجع؛ وهو ِفتيانُ بن :      وبنو ِفتيانَ

، منهم معِقلُ بن ِسنان )3( بِن بكِْر بِن أشجعسبيع
اىنّ الصحاىبيالِفت ِعىجاَألش. 

     وىف بيِت املَقْدِس مجاعةٌ يعرفون بالِفتياِنيني فال 
 دِسبوا إىل جأو ن ،عججيلَة أو أَشم من برى أَهأَد

 .هلم يقال له ِفتيان

                                                
 .127سورة النساء، اآلية ) 9(
 .149سورة الصافات، اآلية) 10(
 .3/1159التبصري ) 1(

فَِتية، كغِنية، : ن اِإلبـِل     ويقـال للبكْرِة مـ
 .فُتية: وتصغريها

الِفتية، بالكسر، ومنه قولُه :      ومن مجوع الفَتى
، وهو مذكور )4(]إنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبربهم[: تعالَى

ومل يقولوا : ىف الصحاِح واحملكم، وقال سيبويه
صٍة، وييا عنه ِبِفتونغتاء؛ اسةٌأَفْتتير على أُفَيغ. 

 .املُحاكَمةُ:      واملُفاتاةُ والتفاتى
 .أى صدرا منه:      وأقَمت ِعنده فتى من اٍر

أى يتشبه : أَبـرد مـن شيٍخ يتفَتى:      ويقال
 .بالِفتياِن

 .     وسموا فَاِتية
 .ةُالعبد واَألم:      والفَتى والفَتاةُ

قَـدح : الفُتـى، كسمى: "     وقـولُ املصنِف
هكذا هو مضبوطٌ ىف نسِخ التهذيب، " )5(الشطَّاِر

 ،رمِلى أىب عمتسون موزطّ تِر، ِبخمِة الغاقُوتوىف ي
 .بكسِر التاِء
، كذا ىف النسِخ، "منهم ربيعةُ الِفتياِنى: "     وقوله

 .اعةُ، كما هو نص ابن الكلىبوالصواب ِرف
 ]ف ج و[

بانَ وترها عن كَِبِدها، :  انفَجِت القَوس     و
 .كذا ىف احملُكم

                                                
 .13سورة الكهف، اآلية) 2(
 ".وهو ما يكَالُ به اخلَمر: " ىف التاج بقولهوضحه) 3(

 فىت وجف
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صـار لَه فَجـوةٌ، نقله :      وتفاجى الشـىُء
اجلوهرى. 

:      وقَوس ِفجاء، كَِكساء، وفَجوء، كصبور
اِغبواء، نقلَه الركالفَج. 

 ]ف ج ى[
صادف صديقَه على فَِضيحٍة، نقله :  أفْجى     ى

األزهرى. 
 ]ف ح و[

ذَهب :  فَحا ِبكَالِمه إىل كذا يفْحو فُحوا     و
 . إليه، كما ىف اِملصباح

خاطَبته فَفَهمت مـن :      وفاحيتـه مفاحـاةً
 .، كذا ىف األساِس)1(مراده

 ]ف ح ى[
لغة ىف : ى بكالِمه يفِْحى، من حد رمى فَح     ى

 .فَحا يفْحو، كذا هو مضبوطٌ ىف نسِخ التهذيب
: بكَى الصِبى حتى فَِحى، كرِضى:      ويقالُ

 .وهو املَأَقَةُ بعد البكاِء
 .، نقلَه الصاغاىنّ)2(اَألفْجح:      واَألفْحى

 ]ف د ى[

                                                
، وىف "من"هكذا باألصل بإثبات حرف اجلر ) 1(

 ".فهمت مراده"مطبوع التاج واألساس 
باحلـاء  " األبـح " كذا باألصل، وىف مطبوع التاج      ) 2(

 .، باخلاء املعجمة"األبخ"املهملة، وىف تكملة الصاغاىن 

جِعلْت ِفداك، : قَالَ لَه: داًء فَداه يفِْديه ِف     ى

نقلَه اجلوهرى. 
 .فَدى بعضهم بعضا:      وتفادوا

ِفدى وِفديات، :      وجمـع الِفديِة، بالكسر
 .ِكسدرٍة، وِسدر، وِسدرات

تدِجها، وافْتوها ِمن زفْسِت املرأةُ نوفَد      :
 .صت ِمنه بالطَّالِقأَعطَت ماالً حتى تخلَّ

 .كُنيةُ إمساعيلَ عليه السالم:      وأَبو الِفدا
 .طائفةٌ من اخلوارِج الدرِزية:      والِفداوية

 .استنقَذَه ِبماٍل:      وافْتدى منه بكذا
 ]ب/354[

 ]ف ر و[
 .أَعاله:  فَروةُ الرأِْس     و

سقَطَت : "ه، ومنه احلديثُِجلْدت:      وِمن الْوجه
 .)3("فَروةُ وجِهه

 .أى هامِته:      وضربه علَى أُم فَروِته
البلُّوط، ِمصِرية؛ َألنَّ ىف داِخِل :      وأَبو فَروة

 .)4(ِقشِرِه كهيئَِة الوبِر

                                                
 .3/442 النهاية )2(
 ".وبر اإلبل: "اج ىف الت)3(

 فحى فرو
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     وإسحاق بن حممِد بِن إمساعيلَ بِن عبِد اِهللا بِن 
ثْمانَ، عن أَىب فَرلَى عوم ،ِوىالفَر ،ِشىةَ، القُرو

خاِرىماِلٍك، وعنه الب. 
 .ثَالثةٌ ِمن الصحابياِت:      وأُم فَروةَ

ة بسرخس، منها أبو على :      وفَروةُ، حمركَة
لقمانُ بن عِلى الفَرِوى، شيخ َألىب أمحد بِن 

ِدى1(ع(. 
، منه أبو )2(د بفاِرس: ، كسحبان     وفَـروانُ

وهٍب منبه بن حممٍد، الفَرواِنى، الواِعظ، مات ىف 
 .)3(حدود سنة مخس مئة 
مـن يصنع الِفراَء، ومـن :      والفَراء، كشداد

 .يِبيعها
 سابوِرىيصاٍحل الن بـن وأبو القاسِم نـوح     

 .الفَراء، عن مالٍك
   وأبو يعلَى محمد بن احلسِني بِن خلَِف بِن   

فقيه فاضلٌ، روى عن أىب : أمحد الفَراء، احلَنبلى
القاسِم البغِوى، وعنه أَبو بكٍر اَألنصاِرى مات ىف 

 ، وأخوه أَبو حازٍم، عن الدارقُطِْنى، )4(458سنة 

                                                
 .3/1106انظر التبصري ) 4(
:  وفيه 9153 رقم   4/292) فروان(معجم البلدان   ) 2(
 ".إخل... بليدة قريبة من غزنة، ينسب إليها أبو وهب، "
 .املرجع السابق) 6(
 ".ىف رمضان"زاد ىف التاج ) 1(

 ودِفن 438وعنه اخلطيب، مات ِبتِنيس سنة 
 .بِدمياط

للبلَِد الذى خبراسـان، اختِلف ىف : )5(     وفَراوة
الفَتح أَكْثَر : ضمها وفَتحها، قـال ابـن نقْطَةَ

رهِل )6(وأَشالفَض بن ل حممدومنـه أبـو الفَض ،
 .الفراِوى، اإلمام املشهور، راِويةُ صحيِح مسلٍم

 ]ف ر ى[
 . قَطَعه باِهلجاِء: ه فَريا فَراه يفِْري     ى

 .     وقَد يكْنى به عِن املُبالَغِة ىف القَتِل
 .تْألَأل ودام ىف السماء:      وفَرى البرق يفِْرى

شقَّها، وحكى ابن :      وأفْرى اَألوداج بالسيف
 .فَراها: اَألعراِبى وحده

حطَّه:      واجلُرب. 
 .شقَّها وأَخرج ما فيها: لَّةَ     واحلُ

ِنىكغ ،فَِرى ى:      وِجلْدفَروقد ان ،قُوقشم. 
لٌ فَِرىجر، عن :      وربى، كِمنِلق، كِمفْرتخم

 .اللِّحياىنِّ
أى : الفَـِرى الفَِرى، كغِنى فيهما:      ويقولونَ

لَة، نقلَه الصاغاِنىجلَة العجالع. 
 .املَزادةُ املَعمولَةُ الْمصلَحةُ:      واملَفِْرية، كمرِمية

                                                
 .9075 رقم 4/278) فراوة(معجم البلدان ) 2(
 .3/1100التبصري ) 3(

 روف فرى
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ِفرى، ): ج(اَألمر العظيم، :      والِفريةُ، بالكَسر
؛ أى ِمـن )1("ِمـن أَفْرى الِفرى: "وىف احلديِث

 .أكْذَِب الِكذْباِت
: خفيفتركْته يفِْرى فَريه، بالفَتح والت:      ويقالَ

أَى يأِْتى بالعجيِب ىف عمِله، هكذا رواه اخلليلُ، 
التشديد غَلَطٌ، والتشديد الذى ذَكره : وكانَ يقولُ

فَلَم أَر : "املُصنف هى ِروايةُ أَىب عبيد، وىف احلديث
 . رِوى بالوجهين)2("عبقَِريا يفِْرى فَِريه
 .العجب: ا     والفَرا، كعص

 .     واجلَبانُ
جد أىب بكٍر حممِد بِن عبِد :      وِفريانُ، بالكسر

 البلِْخى، حدثَ )3(ابِن خالٍد النخعى الِفرياىنّ 
 .ِببغداد عن قُتيبةَ بِن سعيٍد

، ذكرها املصنف ىف )4(ة ِبمرو:      وفَريانان
نون؛ َألن الكلمةَ الذى قَبله، وهذا حملّ ِذكْره، أو ال

 .أَعجِمية
د من :  بالضم وكسِر الراِء املشددة)5(     وفُريان

أعمال تونس، منه عبد اِهللا بن أمحد بِن عبِد اِهللا 

                                                
 .3/443نهاية ال) 4(
 .3/442املرجع السابق ) 5(
أبو بكر حممد بن عبـد      "، وفيه   3/1108التبصري  ) 3(

 ".اهللا ابن خالد

 .9166 رقم 4/294) فريانان(معجم البلدان ) 4(

ابِن عبِد الرمحن اللَّخِمى التونِسى الفُرياِنى، مات 
، وابن عمه حممد بن أمحد بِن حممِد )6(812سنة 

، وسِمع من )7(780بِن عبِد الرمحن، وِلد سنة ا
 .مسنِد املَغِرِب أىب احلَسِن البطرىنّ ِبتونس

     وأبو زكَِريا يحيى بن زياِد بِن عبِد اِهللا 
الكوِفى النحِوى الفراُء، قيل له ذلك َألنه كانَ 

 .يفِْرى الكالم فَريا
 ]ف ز و[

أمهلَه صاحب القاموس، : سحالَة فَزاوة، ك     و
وهو جد أىب بكٍر حممِد بِن على بِن احلسِني بِن 
 ،ِفىسالن اِوىةَ الفَزِر بِن فَزاوضبِن الن يوسف
 ،ِفىسسعٍد الن بـن إبراهيم ِمعِه، سدإىل ج ِسبن
 بِن عمر أمحد بن ِر أمحدهه أبو اَألزه حفيـدوعن

مات ىف سنة الن ،ِفى8(320س(. 
 ]ف س و[

 . أَخرج عِجيزته:  تفاس الرجلُ     و
 .أَخرجِت استها للفُساِء:      واخلُنفُساء

 .فُسا، كشهوة وشها، ناِدر:      وجمع الفَسوة

                                                                   
، وىف معجـم    "فريـان "كذا ىف األصل، وىف التاج      ) 5(

 ".فريانة "9167 رقم 4/294البلدان 
 ". احلجراجعا من" وزاد 3/1108التبصري ) 6(
 .املرجع السابق) 7(
 .3/1100التبصري ) 8(

 وسف ىرف
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 .اخلُنفساُء:      والفَساءةُ، كجبانة
 . فُسية:      وتصغري الفَسوِة

 .فَواٍس:      ومجع الفاِسية
، وهى دابةٌ )1(أَفْسى من الظَِّرباِن:      ويقولونَ

جتىُء إىل جحِر الضب فَتضع قُب اسِتها عند فِم 
هِرجختسى تتو حفْسزالُ تِر فال تاجلُح. 

ال طاِئل      وفَسوةُ الضبِع يضرب بـه املَثَلُ فيما 
لَه إالَّ فَسـوةُ ] أ /355[ لَيس : تحته ، فيقـالُ

، وإمنـا خصت ِلحمِقها وخبِثها، أو هى )2(الضبع
شجرةٌ مثل اخلَشخاِش لَيس ىف ثَمِرها كَبري طَاِئٍل، 

 .نقلَه ابن األثِري
 ]ف ش و[

رت علَيه انتش:  فَشت علَيـه ضيعته فَشوا      و
 .أُموره ال يدِرى بأيها يبدأ

 تةً مث قُممول ناللَّي ِمن ت3(     وإذا ِنم( فَِتلْك 
 .الفَاِشيةُ

ـرى اِحلبفَشعلـى كاِغٍد رقيٍق :      وت إذا كُِتب
 .فَتمشى فيه

 ]ف ص ى[
 .  نوى التمِر:  الفَصيةُ، بالفَتح     ى

                                                
 .2808 رقم 2/85جممع األمثال ) 1(
 .، واللسان3/47النهاية ) 2(
 .، واملثبت من األصل واللسان"مث متت"ىف التاج ) 3(
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أفْصى بن دعمى بـِن جِديلة بِن :      واَألفْصياِن
أسِد بِن ربيعة، وأَفْصى بن عبِد القَيِس بِن أَفْصى 

هذا، نقلَه اجلوهرى مىعابِن د. 
 ]ف ض و[

 .اخلُلُو: الفَضو، بالفَتح     و 
 .املُتسع:      واملَفْضى، كمقْعد

كَثُر عـن ابِن : املكاِن فُضوا      وفَضا الشجر ب
 .القَطَّاِع

 .وصلَ:      وأفْضى فُالنٌ إىل فُالٍن
 .صار إىلَ الفَضاِء:      وأَفْضى

رلَ:      وإلَيه اَألمصو. 
روإليه بالس      :به، عن اجلوهرى هلَمأع. 

 .بلَغَ ِبهم مكانا واِسعا:      وِبهم
أَنْ تسقُطَ الثَّنايا مـن تحت ومن : اُء     واِإلفْض

ال : "فَوق، عن ابِن األعراىب، ومنه حديثُ الناِبغِة
، هكـذا رِوى، وهـو مـن )1(" يفِْضى اهللا فَاك

 . أَفْضيت؛ أى ال يجعلُه فَضاًء واِسعا خاِليا
 .الباِرز:      والفاِضى
 .     واخلاِلى

 . كاملُفْضى، كمكْره     والواِسع؛
 .     والفاِرغُ

 .مل يوِدعه:      وأَلْقَى ثَوبه فَضا
 .أى ال أَمري عليهم:      وأَمرهم بينهم فَضا

                                                
 .3/456النهاية ) 1(

 .أى غَير محكٍَم:      وترك اَألمر فَضا
 ]ف ض ى[

ِللْماِء : مجع فَضية، بالفَتح:  الِفضى، كِإلَى     ى
، كبدرة وِبدر، ويفْتح مـن بـاب حلْقَة املُستنقَع

وحلَق ونشفَة ونشف، وما روى قول عِدى بِن 
  )2(:الرقاع

      فَأَوردها لَما انجلَى الليلُ أو دنا
 )  3(               فَضى كُن للجوِن احلَواِئم مشربا

ن إخوِتى وأَهِلى، أى منفَِردا م:      وبِقيت فَضى
 :عِن اَألخفَش، وأنشد لعبيد بِن أَيوب

      فأصبحت مثلَ الشمِس ىف قَعر جعبة
  )4(                 فَضيا فَضا قد طال فيها قَالِقلُه

 ]ف ط و[
 .ضربه ِبيِده وشدخه:  فَطاه يفْطُوه فَطْوا     و

 .نكَحتها، عن ابِن ِسيده:      وفَطَوت الْمرأَةَ
 ]ف ظ ى[

مـاُء الكَِرِش، كذا ىف :  الفَظَى، كعصا     ى
مـاُء الرِحم، كـذا ىف احملُكم عن : التهذيب، أو

                                                
سبق قلم، واملثبت من التاج " بن زيد"ىف األصل ) 2(

" اخلوامت" والبيت فيهما، واللسان وفيه 8/156واحملكم 
 ".احلوائم"بدل 

بدل " اخلوامت"يه  وف228ديوان عدى بن الرقاع ) 3(
 ".احلوائم"
 .111اللسان، والتاج، واملقصور واملمدود ) 4(

 فضو فظى
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كُراع، والفَرق البِن السيد، وعزاه إىل اللِّحياىنِّ، 
 :وأنشد

      تسربلَ حسن يوسف ىف فَظاه
  )1(وأُلِْبس تاجه ِطفْالً صِغريا                        

 ] و-ف ع ى [
ذَكَر اَألفاِعى، نقلَه :  اُألفْعوانُ، بالضم     ى و
اجلوهرى. 

 .فَتته:      وفَعا فالنٌ شيئًا
 .صار ذَا شر بعد خير:      وأَفْعى الرجلُ

 .، عن أُم سلَمةَ)2(     وعمرةُ بنت أَفْعى
 .، عن عائشةَ)3(   وسالمةُ بنت أَفْعى  

     وأَفْعى نجرانَ، جاَء ذكره ىف الشفاء 
 .)4(لِعياض

هضبةٌ ِلبِنى ِكالب، هى اَألفعاة الىت :      واَألفْعاةُ
 :ذكرها املُصنف، قال بعض الكالبيني

 *هلْ تعِرف الدار ِبِذى البناِت * 
 *اَألفْعـاِة إىل البريقـاِت إىل * 
 )5(* أيام سعدى وهى كاملَهاِة * 

                                                
 .، واللسان، والتاج11/38، واحملكم 294املنجد) 1(

 .1/23التبصري ) 2(
 .املرجع السابق) 3(

 ".عند ِذكْر الكيمان "زاد ىف التاج ) 4(
 .التكملة، واللسان، والتاج) 5(

أَدخلَ اهلاَء ىف اَألفْعاة؛ َألنه :      قال الصاغاىنُّ
 .ذَهب ا إىل اهلَضبِة

، جاء )6(واٍد قُرب القُلْزم من ِمصر:      واَألفاعى
حدثنا : ذكره ىف حديِث ِهشاِم بِن عمار، قالَ

بن ترىحالبد قالَ هشاميبه أى :  عنا إلَيبوذَه
القُلْزِم ىف موضٍع يقالُ له اَألفاعى، حدثنا أَىب 

قالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا : حدثنا أَبو هريرة قالَ
، )7("سموا أسقَاطَكُم فَِإم فُرطُكُم: "علَيِه وسلَّم

يف من عبِد قولُه إىل القُلْزم تصِح: قال ابن عساكٍر
العِزيِز؛ أى أَحِد رواِة احلديِث، وإمنّا هو إىل 

واب ما قالَه عبد العزيِز : القَلَمون، قالَ ياقوتالص
 .سأَلْت عنه من رآه وعرفَه

منهلٌ لَسلَيم مـن أعمال :      وأُفَيِعيةُ، مصغرا
 . )8(املَِدينِة، عن ياقوت

 ]ف غ ى[
 .   الرِدىُء من كُلِّ شىٍء: فَغا، كعصا ال     ى

     وغُبار يعلو البسر فَيفِْسده ويصري ِمثْلَ أَجِنحِة      
 .اجلَناِدِب] ب/355[

 .      وحثالَةُ الطَّعاِم

                                                
 .824 رقم 1/267) األفاعى(معجم البلدان ) 6(
 .معجم البلدان ىف املوضع السابق) 7(
 .857 رقم 1/276) أفيعية(معجم البلدان ) 8(

  و-فعى  فغى
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 .     وداٌء، عن كُراع
إذا حشف، عن أىب على :      وفَغا التمر يفْغى

القَاِلى. 
العلْبةُ واجلَفْنةُ وميلٌ   : الفَغا: "    وقولُ املصنِف 

ميلٌ : ، كذا ىف النسِخ، وهو غَلَط صوابه"ىف الفَِم
 .ىف الفَِم والعلْبِة واجلَفْنِة، كما هو نص  احملكِم

 ]ف غ و[
 .انِتشار راِئحِة الطِّيب:  الفَغوةُ، بالفَتح     و

 .حشوها:      وفَغا اِإلِبِل
 .نور:      وأَفْغى الزعفَرانُ
 ]ف ق و[

شىٌء أبيض يخرج مـن : الفَقْو، بالفَتح     و 
النفَساِء أو النـاقَِة املاِخِض ؛ وهو ِغالف فيه ماٌء 

 .هو السابياُء: كثري، وحكاه أبو عبيد باهلِْمز، وقالَ
 ]ف ق ى[

 )1(جد حسني:ح وكَسِر القَاِف أَفِْقى، بالفَت     ى
هكذا : ابِن حممِد بِن أَفِْقى املُحدث، قالَ احلاِفظُ

 .ضبطَه ابن نقْطَةَ
هو " واٍد باليمامِة: الفَقْى: "     وقولُ املصنِف

املذكور قَبله وىف اهلمزِة، وقد ذَكَر هذه اللَّفظةَ 
 باليمامِة ا ِهى قَريةٌ: ثالثَ مراٍت، قال نصر

                                                
 ".حسن "1/23ىف التبصري ) 1(

ربنة والْعبوأهلُها ض ،ربى بالواِو والياِء )2(ِمنوري ،
 .وباهلمِز

 ]ف ل و[
 :رباه، قال احلُطيئةُ يِصف رجالً: فَاله فَلْوا     و 

        سعيد وما يفعلْ سعيد فإنه
باط جنيبىف الر فاله 3(                    جنيب(  

 :افْتاله؛ ومنه قولُ الشاِعرك
       وليس يهِلك ِمنا سيد أَبدا

  )4(                      إالَّ افْتلَينا غُالما سيدا ِفينا
فِْسه:      وقالَ األزهرىِلن الهذَه، : افْتخات

 :وأنشد
       نقود ِجيادهن ونفْتِليها

  )5(   وال نغذُو التيوس وال الِقهادا                
مالقَو توفَلَو      :مهلَّلْتخت . 

 .قَطَع به رأْسه:      وفَاله بالسيِف يفْلُوه
 :قال أبو النجم. الِعظام:      والِفالَُء ، كِكساء

 )6(*بقارح نوعم ىف ِفالئه* 

                                                
 .9218 رقم 4/305معجم البلدان ) 2(
 .، والتاج206ديوانه) 3(
اللسان منسوبا إىل بشامـة بـن حزٍن النهشـلى،        ) 4(

 .، والتاج4/448، واملقاييس 15/74والتهذيب 
 .اللسان، واألساس، والتاج) 5(
 .مل أجده ىف ديوانه) 6(

 فغو فلو
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 عـن القاىل،      وجمع فُلُو، كسمو، ِللمهِر،
 :وأنشد

        تناِزعنا الريح أَرواقَه
  )1(                  وِكسريِه يرمحن رمح الِفالِء 

مبالض ،والفُلْو      :ودكع ،ع الفَلُومِر، : جهِللْم
 :عن الفَراِء، وأنشد

 *فُلْو ترى ِفيهن ِسر الِعتِق*
*كَماِتى نيلِْقبب و2(* وح(  

 .ذات فلٍْو:      وفَرس مفٍْل ومفِْليةٌ
 .أى تسكُن الفَالةَ:      وفُالنةٌ بدِويةٌ فَلَِويةٌ
هو احلَسن بن عثمانَ بِن :      وابن الفَلِْو، بالفَتح

 ِمعالواعظُ، س ةَ الفَلِْوىروبِن احلُسِني بِن س أمحد
 .)3(426با بكٍْر القِطيعى مات سنة أباه وأ

 اِهللا بن مومة، أبو بكٍر عبدوبتشِديِد الالم املَض     
حممِد بِن أحمد بِن احلُسيِن الكُتِبى الفَلُّوىي، سِمع 

هكذ ذكر : النجاد، وعنه اخلطيب، قـالَ احلافظُ
واِليتن ميتمجرعاىنّ هاتني التمالس ن، وعنِدى ابنيت

ظَر4(فيهما ن(. 

                                                
 .447التاج، واملقصور واملمدود) 7(
 .اللسان، والتاج) 1(
 .1112، 3/1083التبصري ) 2(
األنســاب  : وانظـر. 3/1112املرجع السابق   ) 4(

 .3/400للسمعاىن 

، منها )5(من قُرى خاِبرانَ قرب ِميهنةَ:      وفَال
زاهد وِرع، أقام خبانقاه : أمحد بن حممٍد الفَلَِوى

سرخس مخسني سنة يخِتم القرآنَ كُلَّ يوٍم، مات 
 .465سنة 

 ]ف ل ى[
خلَّلْتهم، كذا ت:  فَلَيت القـوم ِبعيِنـى فَلْيا     ى

توفَلَّي تم، كأَفْلَيهربخ تفَلَي. 
رإىل    :      واَألم تظَرون هوجوه لْتأَمت

 .عاِقبِته
 .تخلَّلَها:      وفَلَّى املفازةَ تفِْليةً

 .السكِّني:      والفاِليةُ
ساء، وهـن الفَواِلى، وهو من :      والفاِلياتالن

 :ِفاليِة الرأِْس، قال عمرو بن معِد يكَرب
        تراه كالثَّغاِم يعلُّ ِمسكًا

  )6(                         يسوء الفاِليات إذا فَليِنى
 . فحذف النونَ اَألخريةَ
ِفالُء الشعر؛ هو أخذُك ما :      والِفالَُء، كِكساء

 .ى، عن أصحاِبهِفيه، رواه ابن اَألنبار
 فْالهتِف، :      واسيرأِسه بالس ض منـه فَلْىتعر
 :وأنشد أبو عبيد

                                                
 .9228 رقم 4/306معجم البلدان ) 4(
 .15/375الصحاح، والتهذيب اللسان، والتاج، و) 5(

 وفل فلى
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 *أمـا تراِنى راِبـطَ اجلَنـاِن * 
  )1(* أفِْليه بالسيف إذا استفْالِنى* 

 :التكَلُّف للِفاليِة، قال الشاعر:      والتفَلِّى
 *لَّى ِإذا أَتت جاراِتهـا تفَـ* 
 )2(*تِريك أَشغى قَِلحا أَفَـالَّ * 

رفالَِت احلُمفِْلى :      وتها يضع؛ كأَنَّ بكَّتتاح
 :بعضا، قال ذو الرمة

       ظَلَّت تفالَى وظَلَّ اجلَونُ مصطَِخما
ومجحناهى الروض مه عن ت3(               كَأَن(  

 ]أ/356[ 
غَلَط، " جبلٌ: فَلَّى، كحتى:"املصنِف     وقولُ 

 .)4(، كما هو نص التكملةفَسكُونوالصواب بفَتح 
 ]ف م ى[

ة مبصر من الغربية، وهى :  أَفْمى، بالفتح     ى
 .)5(من كفوِر سخا

                                                
 .621والثاىن ىف الغريب املصنف. اللسان، والتاج) 6(
 .اللسان، والتاج) 7(
عن سـرار   "، واللسـان، وفيهما    1/443ديوانه  ) 3(

اجلـأب  "، وىف الـديوان     "تناهى الروض "بدل  " األرض
 . والتاج". اجلَونُ مصطَخما"بدل " مكتئبا

مضبوطًا بـالقلم   " فَلَّى" الذى ىف مطبـوع التكملة   ) 4(
 .كحتى

 ]ف ن ى[
 .التسِكني، عن اُألموى:  املُفاناةُ    ى

ِبِل، وقد جاء ذكْرها ىف املُِسنةُ من اِإل:      والفاِنيةُ
 .احلديِث

بنو فُـالٍن مـا يعانونَ مالَهـم وال :      ويقال
 .أى ما يقومونَ عليه وال يصِلحونه: يفانونه

 .عود الصليب:      وأفانيا
 )6(]أحمر[شجر له حب :      والفَنى، كعصا

 :زهيٍرتتخذُ منه القَالِئد، وأنشد اجلوهرى ل
       كأنَّ فُتات الِعهِن ىف كلِّ منِزٍل

  )7(                   نزلْن به حب الفَنا مل يحطَِّم
 :     وقولُ أىب النجم يصف راعى الغنِم

 )8(*يقولُ لَيت اَهللا قد أَفْناها * 

تغزر      أى أَنبت هلا الفَنى ؛ لِعنِب الثَّعلَِب حىت 
عن ابِن األعراىب ،نمسوت. 

 ]ف ن و[
                                                                   

، والقاموس اجلغراىف للبـالد املصـرية             65التحفـة) 5(
 ".أفما" وفيهما 2/138 جـ2، ق1/22ق
 .زيادة من الصحاح واللسان والتاج) 4(
 .، والصحاح، واللسان، والتاج22شرح ديوانه) 5(
، واللسان  15/479، وهو ىف التهذيب     )فنو(التاج  ) 6(

 :بة ويسبقه املشطوربدون نس
 *صلْب العصا بالضرب قَد دماها * 

 .والشطران ىف تكملة الصاغاىن منسوبان إىل أىب النجم

 فمى ونف
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ِفنو، : اَألخالطُ، واحدها:  اَألفْناُء من الناِس     و
هؤالِء ِمن أَفْناِء : بالكَسر، عن ابِن األعراىب، يقالُ

رجلٌ من أَفْناِء الناِس، : الناِس، وال يقال ىف الواحِد
فْسريهمن : وت اعزن مقَو ِرفعهاهنا وهاهنا، ومل ت

 .أم اهلَيثَِم ِلَألفْناء واِحدا
 ]ف و و[

 . تنِبت الفُوةَ)1(]الىت[اَألرضون :  املَفاِوى     و
 . من البهنساِوية)2(ة مبصر:      وأَفْوى، بالفَتح
 ]ف هـ و[

 .أفْصح بعد عجمٍة:  فَها فَهوا     و
 . البلْه، عن ابن األعراىب:     واَألفْهاُء

 ]ف ى ى[
 .من حروِف اِإلضافَِة:  ىف، بالكَسر     ى

ِفيه عيب، إنْ أُريد النسبةُ إىل ذَاِته :      وقولُهم
فهى حِقيقَةٌ، أو إىل معناه فَمجاز، األول كقَطْع يِد 

 .الساِرِق، والثاىن كإباق العبد
ةٌ معناها التعجب أو اَألسف كَِلم:      وبالتشِديد

يا : "على الشىِء يفُوت، ومنهم من يزيدها، فَيقولُ
 .أى ما أحسن هذا": ىفّ ما

ô ô ô 
 فصل القاف مع الواو والياء

 ]ق ب و[ 
                                                

 .زيادة من التاج) 7(
 .3/126 جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 8(

الطَّاق املَعقُود بعضه ِإىل :  القَبو، بالفَتح     و
 .بعض، عن ابِن األثِري

 . الضمةُ، ِبلُغِة أهِل املدينِة:     والقَبوةُ
 .ضم عليه أصاِبعه:      وقَبا الشىَء قَبوا

 . دونَ زبيد)3(ة باليمِن:      وقُبا، بالضم
، وهـى غري الىت فـى )4(د قرب الشاش:      و

فَرغانةَ، منها أبو املكارِم ِرزق اهللا بن حممٍد 
، كتب عنـه ابـن )5(القُباِوى ، نزيـلُ خبـارا 

قُبا ىف ِشعر عبِد الرمحِن : وقال نصر. )6(السمعاِنى
 .ة لبىن عمِرو بِن عوٍف: ابِن عويِمر

                                                
 .3/1150التبصري ) 3(
 9391 رقـم  343،342/ 4) قُبا(معجم البلدان   ) 4(

 مدينة كبرية من ناحية فُرغانة قرب الشـاش         :قُباء: "وفيه
 ".إخل...

 .3/1150املرجع السابق، والتبصري ) 5(
، ومعجم البلدان السابق، وفيه أن    4/442األنساب  ) 6(

السرى بن عبد الرمحن بن عتبة بن عومير بن     : اسم الشاعر 
ساعدة األنصارى، وقُبا الىت ىف شعره هى موضع بني مكة        

رة الزبيدى إىل القرية الىت لبىن عمرو بن        أما إشا . والبصرة
عوف ففيها خلط بني مسجد بىن سامل بن عـوف بـن            
عمرو بن عوف بن اخلزرج الذى جمعت فيه أول مجعـة    

 .ىف اإلسالم، وبني املوضع بني مكة والبصرة

 فىي
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. )1(حفْص بن داود القَبائى البخارى:      وبالفتح
يه القَباِئىودمهِل بِن حس بن ٍر أمحد2(وأبو نص( ،

 .ذكرمها املاِليِنى هكذا
 .وقُبا، الذى ِبفَرغانةَ، سِمع فيه املد أيضا     

ِلنوٍع من الثِّياب سِمع فيه :      والقَباء، كسحاب
القصر أيضا، ويذكَّر ويؤنثُ، قيل فاِرسى، وقيـل 

إنه : عرىب، وأغرب بعض أهِل الغريِب فقال
 صار يصرف ويمنع ، وال يظْهر وجـه ِلمنِعه ولو

 .علَما إال أنْ يكونَ علم امرأٍَة، قاله شيخنا
إذا : )3(" انقَضت قابيةٌ من قوب: "     وىف املثل

انقَطع ما بني الرجلَني، أو وجبت بيعةٌ ال تستقال، 
عن األصمعى. 

غلط، " عباه: قَباه تقِْبيةً: "     وقولُ املصنِف
التهذيب عـن أىب والصواب بالتخفيِف ، ففـى 

عباها، : عبا الثِّياب يعباها، وقباها يقْباها: تراب
 .وهذا على لغة من يرى تلِْيني اهلَمزِة

، وهذا "عدا علَيه ىف أَمـِره: قَبا علَيه: "     وقوله
 .أيضا بالتخفيِف

ظاهـر سياِقه أنـه " قَبى قَوسين: "     وقولـه

                                                
 .3/1151التبصري ) 5(
 .املرجع السابق) 6(
انقضـب  : " وفيه2859 رقم  2/98جممع األمثال   ) 3(
 .يضرب عند انقضاء األمر والفراغ منه" وى من قاويةقُ

 . وهو ىف التكملة بالكسربالفتِح،
والذى ىف " وِقباُء قَوسيِن، كِكساء: "     وقولـه

 .)4(التكملة بالفَتِح مقْصورا
 ]ب/356[

 ]ق ت و[
استخدمه، شاذّ؛ ألن افتعل الزم :  اقْتواه     و

ألْبتةَ ، هكذا ذكره املصنف تبعا للزخمشرى وغِريه 
ِة، وفيه نهنيمن اَألِئممن وج فإنّ : األول: ظَر

افْتعلَ التاء فيه زائدة اتفاقًا، والتاء ىف اقتوى أصِلية، 
كونُ بناء افتعلَ : فكيف يكون على وزِنه؟ الثاىن

 هو أكْثَِرى، فقد يأِْتى متعديا ال أنّ اللزوم )5(الزم
الزم لـه ألبتةَ، فقـد صـرح به أبـو حيانَ ىف 

ألن : اف، فالصواب ىف السياِق أن يقـالَاالرِتش
افْعلل الزم ألبتةَ، وقد صرح ابن ِجنى بأن مقْتِوى 

، وكونُ بناِء افْعلل )6(وزنه مفْعِلل ونظَّره مبرعٍو
 ألبتةَ ال شـك فيـه باتفاِق أِئمِة )7(الزم

 .الصرف، وبه يرتِفع اإلشكالُ

                                                
 .ىف التكملة بالفتح والكسر مقصورا ضبط قلم) 1(
ألنـه خـرب      " الزما" هكذا باألصل، والصـواب    ) 2(

 .لكون
 ".مرعوى"ىف األصل بـ ) 3(
ألنـه خـرب    " الزمـا "والصواب  " الزم"ىف األصل   ) 7(

 .لكون

 قتو
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يونا     واقْتنيالذى ب منه الغالم ت : تيرتأى اش
ه، نقله الزخمشرىتِحص. 
 ]ق ث و[

أَكْلُ القَثَِد والكُزبرِة، كذا ىف نسخ :  القَثْو     و
ِرج، بتقدمي : الكتـاب، والصـوابِبز، كِزبالِْكر

املوحِدة على الزاى، كما هو نص التهذيِب، 
  )1(.الِقثَّاء الصغار: ار، والِكرِبزاِخلي: القَثَد: وقالَ

 ]ق ح و[ 
 .جعلت فيه اُألقْحوان:  قَحوت الدواَء قَحوا     و

ِت األرضه:      وأَقْحتتبأن. 
موانة، بالضبوع، عن :      واُألقْحرماٌء ببالد بىن ي

نصر، وقد مجعه عمريةُ بـن طارٍق الريبوعى مبـا 
 :ىف قولهحوله 

تحبت أصر ثُموب الزنِبج ترفَم       
  )2(             وقد جاوزت لُألقْحوانات مخِرما

بدا : بدا أُقْحوانُ الشيِب، كما يقال:      ويقال
 .ثَغام الشيِب

 ]ق خ ى[ 
حكايـةُ تنخـع الرجـِل، نقله :  التقِْخية     ى

                                                
. ، واملثبت من مطبوع التاج    "القتاء اخليار "ىف األصل   ) 1(

 ".القثاء الكبار"وىف القاموس واللسان وهامش التاج 
 863 رقـم      1/278) األقحوانة(معجم البلدان   ) 2(

 ".لألقحوانات"بدل " لألقحوانة"وفيه 

 ِثاألزهرىعن اللي. 
 ]ق خ و[

أمهله صاحب القاموِس، :  قَخا بطنه قَخوا     و
من داٍء، وهو مقلوب : وقال األزهرى دأى فَس

 .قاخ
 ]ق د و[

طاب :  قَدو الطعام، ككَرم، قَداةً وقَداوةً     و
: طعمه ورحيه، لغةٌ ىف قَِدى، كرِضى، يقال

أى طيبة :  قَِدية، كفَِرحةشممت قداةَ الِقدِر، فهى
 .الريِح شِهية، كما ىف الصحاح

أى ِطيبا، حكاه :      وإنى َألِجد هلذا الطعاِم قدا
 .كُراع

أى يسِرع، نقله :     ومر يقْدو به فَرسه
اجلوهرى. 

 .التقَدم، عِن األزهرى:      والقَدوة، بالفتح
 .من اخللفاِء، مشهور: اهللا     واملُقْتِدى ب

 ]ق د ى[ 
الِقدوةُ؛ قلبت الواو ياء :  الِقدية، بالكَسر     ى

 .للكسرِة القَِريبة منه وضعِف احلاِجِز
يتساقطون :     وهم ِقدى، بالكسر، وأقْداٌء للناِس

 .بالبلَِد فَيقيمونَ به ويهدؤون

 قخى ىدق
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كذا ىف النسخ ، )1("ِقدا رمٍح: "     وقولُ املصنِف
باأللف، والصواب : ى، بالياِء، كما هو نصِقد

 .كأنه مقلوب ِقيد: الصحاح، قال ابن سيده
 ]ق ذ و[ 

 قَذا يقْذو قَذْوا، أمهلَه صاحب القاموس،      و
 .أى مشى سيرا ضعيفًا: وقال الصاغاىنّ

 ]ق ذ ى[
 .السفْلَةُ من الناس:  اَألقْذاُء     ى
 .إذا ثَقُلَ علَيه: فالنٌ ىف عيِنه قَذاةٌ     و

سقَطَت ىف عينه :      ورجلٌ قَِذى العيِن، ككَِتف
 .قَذاةٌ

 .     والقَذاةُ كالقذَى أو الطائفةُ منه
ال يصيبك ِمنى ما يقذى عينك، ِبفَتح :      ويقالُ

 .الياِء
ةٌ  ومجاع)2(هدنةٌ على دخٍن:"     وىف احلديِث

اجتماعهم على فساٍد القلوِب، : يريد" على أقْذاء
 .قاله أبو عبيد

: هـو يغِضى على القَذاِء: "     وقولُُ املصنِف
، كـذا ىف النسخ، "يسكُت علـى الذُّلِّ والضيم

 .على القَذَى، بالقصِر: والصواب
 ]ق ر ى[

                                                
 ".ِقدى رمح"ىف القاموس ) 1(
، والكلمة غري واضحة ىف نسـخة     "صلح"ىف األصل   ) 2(

 .4/30املؤلف، واملثبت من النهاية 

 .تفجر: قَِرى اجلُرح كرِضى، يقْرى     ى 
 .أى تجتِمع:      واِملدةُ تقِْرى ىف اجلُرح

 .اجتمع:      واملاُء ىف احلَوض
 .)3(اسم لليمامِة كلِّها:      وقَرية

 .د بين الفلج ونجران:      أو
 .من أمساِء زمزم:      وقَريةُ النِمل
 .مكَّةُ، شرفَها اُهللا تعاىل:      وأُم القُرى

املَِدينةُ، على ساِكنها أفضلُ :      وأكَّالَةُ القُرى
 .الصالِة والسالِم

بيت املَقِْدِس، أو الشاِم      :      والقُرى املُباركَةُ
 ].أ/357[

 .)4(ة مبصر من األسيوطية:      والقُرى
 .ع ىف ِشعر:      والقَرى، بفتح فسكون

 .ة باليمِن:      وكسمية
 :     وأخرى باليمامة؛ قال امرؤ القيس

      تبيت لَبوىن بالقُريِة أُمنا
  )5(                    وأَسرحها ِغبا بأكْناف حاِئِل

 .املاء املْجموع ىف احلوض:      والِقرى، كِإلَى
لَِزم الِقرى، وقد ذكره املصنف ىف :      وأَقْرى

 .ضعهالذى يليه، وهذا مو

                                                
 .9590 رقم 4/386) القرية(معجم البلدان  )1(
 .1/95القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق ) 2(
 .، ومعجم البلدان ىف املوضع السابق95ديوانه) 3(

 قرى
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ى املياهقَرها:      وتعبتت. 
 .     والناقَةُ تقَرى ِببوِلها على فَخِذها من العطَِش

اجتمع : )1(]وِهى مقٍْر[     وأَقْرِت الناقَةُ تقِْرى 
قَرتِحِمها واساملاُء ىف ر. 

لَ التمرةُ، وبه فَسر ثَعلَب قو:      والقَرِويةُ
 :الشاعِر

       رمتِنى ِبسهٍم ِريشه قَرِويةٌ 
ِويقس ِضىوالن نمس 2(                     وفُوقاه(   

 .)3(د بين املدينِة والشام:      وواِد القُرى
 .تتبعه:      واقْترى فُالنا ِبقوِله

تِر سالِمى اقْ: قال ىل أعراىب:      وقالَ ابن شميل
أى كُن ىف سالٍم وىف خيٍر : حىت أَلْقاك، بال همٍز

 .وسعٍة
ِنىكغ ،ى:      وقَِرىجن ٍل، قال ابنجر ماس :

تحتمل المه أن تكونَ من الياِء ومن الواو ومن 
 .اهلمزة على التخفيف

 .سننه، عن ابِن األعراىب:      وقَِرى الطَِّريِق

                                                
 .زيادة من اللسان) 4(
 .، واللسان، والتاج6/307احملكم ) 5(
 رقـم  5/397) وادى القــرى  ( معجم البلدان  ) 3(

12346. 

أى أُمناؤه :   واملسلمون قَوارى اِهللا ىف األرض   
وشهداؤه املياِمني؛ شبهوا بالقواِرى من الطَّيِر، 

قاٍر، وهى أَحد ما جاء من فاِعٍل : واحدهم
فاِرٍس : للمذكر اآلدمى مكسرا على فَواِعلَ، حنو

اِرس، وناكٍس ونواِكسوفَو. 
 .خبأْتها:      وقَريت ىف ِشدِقى جوزةً

 .تتبعها:      وقَرى البالد قَريا
كلُّ مـا : املقْـرى واملقْراةُ: "     وقولُ املصنِف

ظاهر ِسياِقـه أمـا بالفَتـح، " اجتمع فيه املاُء 
 .والصواب بالكَسر، كما هو نص الصحاح

ِع أو سيلُه من التال: قَِرى املاِء، كغِنى: "     وقوله
أو مدفَعه، كما : كذا ىف النسخ، والصواب" موِقعه

 .هو نص اللحياىنِّ ىف النواِدر
كـذا ىف النسخ، " القُبور: املَقَاِرى: "     وقولـه

احملكِم، عن ابِن : والصواب كما هو نص ،القدور
األعراىب. 

ا ىف كذ" يجعلُ فيها رأْس عوِد البيِت: "     وقولُه
سخ، والصوابموِد البيت، كما هـو : النع رأس

 .نص الصحاِح، عن ابِن السكيت
الذى ىف " طاِئر: القاِريةُ، بالتشِديد: "     وقولـه

والعامةُ : الصحاح، هـى مخفَّفة، قـال يعقوب 
 :تشدده، وأنشد

مكْترٍة تِجيِع قاِريرت أَِمن       

 قرى قرى
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  )1(                سباياكُم وأُبتم بالعناق؟         
 ]ق ر و[

 .اهلاللُ املُستِوى: القَرو، بالفتح     و 
 ،لَى طريٍق واحٍد، كالقَِرىٍء عىوكُلُّ ش     

ما زالَ علَى قَرٍو واحٍد وقَِرى : كغِنى، يقالُ
 .واحٍد

ا تغطَّى إذَ:      وتركْت اَألرض قَروا واِحدا
 .وجهها باملاِء، والكَسر لُغةٌ عن الفَراء

 .جمرى املاِء إىل الرياِض:      والقَرا، كعصا
 .ظَهرها:      ومن اَألكَمِة

تورم ِشدقاها، لغة ىف :      وقَرِت الناقَةُ تقْرو
 .قَرت تقِْرى

وِقر ِت اِإلبلُ أيامِبستوذلك : ا، بالكسر     واح
 فإذا استبانَ ذهب ،تبنيسِمل حىت يحل ما تأو

 .عنها اسم الِقروة
رقْصوي دمى، يكْرى، كسوة، :      والقَرالعاد

 .نقله املُطَرز عن ثَعلب
أى إىل خلٍُق : رجع إلَى قَرواه:      وقال ابن والٍّد

 .كان تركَه
قَرو : طرائقُه وأنواعه، واِحدها: شعِر     وأَقْراُء ال

ىوقَر. 

                                                
 .اللسان، والتاجاألساس، و) 1(

تتبع أقْراَءها ِلمعِرفَِة أَحواِلها :     واستقْرى األشياَء
 .وخواصها

ِنـىالقصيدِة، كغ هـا، عـن :      وقَِرىِوير
الزخمشرى. 

 .الظَّهر:      والقَرورى
 . من الناِسالكَثْرةُ:      والقَيروانُ

 .     ومعظم اَألمِر
 .     أو موِضع الكَِتيبِة
، )2(اجلَيش: هو ِبفَتح الراء:      وقال ابن دريد

 . معظَم العسكَر: وقال اللَّيثُ
     والغبار، وهذه عن ابِن خالَويه، وهو غريب، 

ِدىت اجلَعيه بويشبه أن يكون شاِهد: 
 يٍة سوم اجلَراِد شِهدتها      وعاِد

نكِّبتلْفَها موانٌ خر3(                       لَها قَي(  
 :وقال ابن مفَرغ

      أَغَر يواِرى الشمس ِعند طُلوِعها
بوانُ املُكَتروالقَي 4(                         قَناِبلُه(  

ة :  كسكْـرىمقْـرى،: "     وقولُ املصنِف
حيثُ قـال)5(" بدمشق ِبىه الذَّهِبع شيخت  : أظُن

                                                
: القـريوان  "2/412اللسـان، والذى ىف اجلمهرة   ) 1(

 ".اجلماعة من الناس
 . اللسان، والتاج، ومل أهتد إليه ىف ديوانه) 3(
 .اللسان والتاج) 3(
 .11458 رقم 5/202معجم البلدان ) 4(

 قرو قرو
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 ِع بن احلاِرث، قال ابنيبى بِن سقْرنو مهلا بزن
ب إليه : الكَلْىبسقرى، بفتح امليم، والنبنو م

: مقْرى، وقال ابن ناِصٍر ىف حاِشية اِإلكمال
طأ، وقال يضمونه، وهو خ] ب/357[واحملدثون 

وأما الرشاِطى فنقل عن اهلَمداىنُّ أن : احلافظُ
القَبيلة بوزن معِطى، فإذا نسبت إليه شددت الياَء، 

احملدثون يكتبونه : وقال عبد الغِنى بن سعيد
باَألِلف، يعِنى بدلَ اهلمز، وجيوز أنْ يكون بعضهم 

 .سهلَ اهلمزة
نظَر من وجوٍه، " كَسكْرى:"صنف     وىف قول امل

 .يظْهر بالتأَمِل
 ]ق ز و[

 . وهو الذى ال يلْهو، الِعزهاةُ: بالفتح، القَزو     و
 ]ق س و[

 .الشىُء املَرذولُ:  القَِسى، كغِنى     و
 .أى شديدا:      وِسرنا سيرا قَِسيا

 قَِسى ج :- كما يقال –     وكالمرهوب زاِئف. 
 .صلْب:      وحجر قَاٍس

 .ال تنِبت شيئًا:      وأرض قاِسيةٌ
 .الشديدةُ:      والقَِسيةُ، كغِنية

 .باِردةٌ:      وعِشيةٌ قَِسيةٌ

وهى الىت : )1( ]وجعلْنا قلوبهم قَِسية[:      وقُِرئ
 .لَيست ِبخاِلصِة اإلمياِن

 .شديدةُ الظُّلْمِة: ليلةٌ قاِسية     و
     ورجلٌ قَسياوة، على فَعالوة، حكاه أبو حيان 

 .عن اللِّحياىنِّ
 عنـد ذات )2(جبـل:      وذو قُساء، بالضـم

 منـزل حلـاج البصـرِة بني ماويـة )3(العشراء
وعةَ، قال الفرزدقسنوالي: 

 )4(*مِطيِتىوقَفْت بأَعلَى ذى قُساَء *

 ىرح لُ بنشهوقال ن    : 
       تضمنها مشاِرف ذى قُساٍء

  )5(                  مكانَ النصِل من بدِن السالِح
 ]ق س ى[

                                                
وهى قراءة محزه والكسائى    . 13سورة املائدة، اآلية  ) 1(

 ).161املبسوط ( ]قاسية[ :من العشرة، وقرأ الباقون
" ِقساء"، وفيه   9602 رقم   4/392معجم البلدان   ) 1(

بالكسر واملد. 
 ".ذات العشر"معجم البلدان، وىف مطبوع التاج ) 2(
بفتح القـاف،   " قَساٍء"وفيه  ) الصاوى (186ديوانه) 4(

 :وعجزه
 *أمايلُ ىف مروانَ وابِن ِزياِد * 
 .واللسان، والتاج

 .والتاجاللسان، ) 4(

 قسى
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 الِقسـى، كِإىل، أمهله صاحب القاموس،      ى
 .)1(ع، عن ابن السيد، كذا ىف الياقوت: وهو

 ]ق ش و[
 :تقَشر؛ قال كُثَير عزةَ: شى الشىُءتقَ     و 

       دِع القوم ما احتلُّوا جنوب قُراِضٍم
فَلِّقه املُتضيى بقَشثُ تي2(                      ِبح(  

 .دوايةُ اللَّبِن، عامية:      والقَشوةُ
حى مـن العرب، عـن يونس، :      والقَشواُء 

ِلىشهوأنشد للن: 
       أَالَ ال يشغلُ القَشواَء من ِذكْر ذَوِدنا

اِرسود رماِء حوللقَش 3(                 قَالِئص(  
سوان، وبعري داِرسِد والقالئِص النأراد بالذَّو      :

بربه ج. 
                                                

قَسـا، بـالفتح    : "4/391الذى ىف معجم البلدان     ) 1(
، وىف معجم مـا اسـتعجم               "موضع بالعالية : والقصـر

قَسـا بفتح أوله مقصور، على وزن فَعل،        " 3/1072
 ".جبل ببالد باهلة: يكتب باأللف

 وعلّـق جامعـه بقولـه، وهـو         237ديوان كثري ) 2(
دان، والبيت ىف معجـم     لألحوص ىف األغاىن ومعجم البل    

ضمن ثالثة  ) قراضم (9477 رقم   4/359البلدان            
 ".ببطن قراِضم"أبيات منسوبة لألحوص، وفيه 

التاج، ومل أجده ىف شعر ضمرة بن ضمرة النهشلى،         ) 3(
وال ىف شعر األسود بن يعفر النهشلى ىف الصـبح املـنري           

293 – 310. 

مامهم:      ويوم قُشاوة، بالض4(من أي(. 
 ]ق ص و[

باعده، فهو مقْصى، :  أقْصاه يقْصيه إقْصاًء   و  
م، نقله اجلوهرىكْركَم. 

 . أى أينا أبعد من الشر: هلُم أقاِصيك:      ويقال
 .أى اَألبعد:      وهو باملكان األقْصى
معليهم أَقْصاه درهم:      ويدعأى أب . 
 بيت املقدِس، مسِجد:      واملسجد األقصى

 .)5(يكتب باأللف
ما حول العسكَِر، يمد :      والقصاُء، بالفتح
 .)6(ويقْصر، عن ابِن والّد

 .املُنفَِردةُ من القَطيِع:      والقاِصيةُ من الشاِء
 .البعد والناِحيةُ:      والقَصاةُ، كحصاة

ك القَصا وأل:      وقال الكسائىوطَنك َألحنوغْز
 .أى أَدعك فال أَقْربك: القَصا، كالمها بالقصر

أى ال : )7(نزلْنا منِزالً ال تقِْصيه اِإلِبلُ:      ويقال
 .تبلُغُ أقْصاه

                                                
 .201أيام العرب ىف اجلاهلية) 8(
، "هكذا ىف خطه  : "مصحح مطبوع التاج بقوله   علق  ) 5(

 .وهو كذلك خبطه ىف تكملة القاموس
 .87املقصور واملمدود ) 2(
، واملثبت من   "نزلنا منـزالً تقصيه اإلبل   : "ىف األصل ) 7(

 .التاج

 قصو وشق
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طَلَبهم واِحـدا : تقَصـاه وتقَصاهم:      ويقال
 .واِحدا من أقاِصيهم أو صار ىف أقْصاهم

هللا عليه وسلّم ناقةٌ تدعى      وكان له صلّى ا
، ومل تكـن مقطوعـةَ اُألذُِن، نقلـه )1(القصوى

بل كانت : اجلَوهرى؛ أى كانَ هذا لَقَبا هلا، وقيل
 .مقْطوعةَ اُألذُن

فيها قَصايا يِثق :      وإذا حِمدت ِإِبلُ الرجِل قيل
رهالد دتةٌ إذا اشِقيا، أى فيها ب. 

رميت : يقالُ ملن أبعد ىف ظَنه أو تأِْويله     و
ى القَِصىماملَر. 

 .، عن نصر)2(ع:      وقُصية، كسمية
ظاِهره " ثَِنيةٌ باليمِن: وكسمى:"     وقولُ املصنف

أنه بالتصغري، وليس كذلك، بل هـو بالضم 
مقصور، كمـا هـو نص التكملِة، هكذا ضبطه 

3(رنص(. 
، هـذا قد أَنكَره "والْجملُ أَقْصى: "     وقولـه

األصمعـى ومجاعةٌ مـن أِئمِة اللُّغِة، كمـا نقله 
اجلوهرى وغريه، ونِقلَ عن اللِّحياىنّ جوازه، وهو 

 .ناِدر كما نقله القاىلُّ
 ]ق ض ى[

                                                
 ".القصواء: "ىف الصحاح واللسان والتاج) 4(
 .3/1079معجم ما استعجم ) 5(
 .9645رقم  4/401) القصا(معجم البلدان ) 6(

فاقْض ما أنت [: العملُ، ومنه:  القَضاُء     ى
 .)4 (]قاٍض

ِله:      وقَضاهمغَ ِمن عِتى،فَرحاج تيومنه قَض . 
ه:      وعليه املوتمأَت. 

 .فَرغَ منها:      وفالنٌ صالته
 :أخرج كلَّ ما ىف رأْسه، قال أوس:      وعبرته

       أم هلْ كَِثري بكًى مل يقِْض عبرته
  )5(بِة يوم البيِن معذُور؟                    ِإثْر اَألِح

 ِلمأو أُع أو أُوِجب عملُه وأُِتم ِكموكُلُّ ما أُح     
قَضيت هذا : أو أُنِفذَ أو أُمِضى فقد قُِضى، تقولُ

الثوب صفيقًا، وقضيت دارا واسعةً، وقد جاءت 
 .هذه الوجوه كلُّها ىف األحاديث

ساد القُضاةَ ]:أ/358[     وقَضى الرجلُ 
 .وفَاقَهم، حكاه ابن خالويه

قَضى على، وقَضاىن، بإسقاط حرف :      ويقال
قال الِكالِبى ،اجلَر: 

       تِحن فَتبِدى ما ِبها من صبابٍة
  )6(             وأُخِفى الذى لوال اَألسى لقَضاِنى

ِنىكع ،راَألم إه:      وقُِضى الكُهمأُِتم. 
: ال أقِضى منه العجب، قال األصمعى:     وقوهلم

 .ال يستعملُ إال منفيا
                                                

 .72سورة طه، اآلية) 7(
 .، واللسان، والتاج"كبري بكى" وفيه 39ديوانه)  5(
 .اللسان، والتاج) 1(

 قضى قضى
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 أمحد بن بِن ] بن حممد[     وأبو جعفر حممد
ى بِن قَضاٍء اجلوهرىيح1(ي( ،راِنىمن شيوخ الطَّب 

 . )2(وعمه عبيد من شيوخ اخلراساىنّ
حممِد بن قَض بن اٍء، عن أىب مسلٍم      وجعفر

ى3(الكَج(. 
هو القاِطع لألموِر املُحِكم هلا، :      والقاِضى

 .القُضاة): ج(
 .أَقِْضية:      ومجع القَضاء
القَضايا، على فَعالَى، وأصلُه :      ومجع القَِضيِة

 .فعاِئل
 .دار اِإلمارِة:      ودار القَضاِء

 .)4(حمدث:      وسنقُر القاضى
 .طلبه ِللقَضاء:      واستقضاه السلطانُ

ل :      واملقاضاهفاعلَة من القَضاء، مبعىن الفَصم
 .واحلُكِْم

رافَعه إىل القاِضى:      وقاضاه. 
 .صالَحه عليه:      وعلَى ماٍل

مـات، عن ابِن برى، :      وقَضى الرجلُ تقِْضيةً
 :وأنشد لذى الرمة

                                                
، وما بني املعقوفتني زيادة مـن       3/1079التبصري  ) 1(

 .من التبصري" أ"النسخة املخطوطة 
 .املرجع السابق) 3(
 .3/1080املرجع السابق ) 4(
، كما ىف   "ر القضائى سنقُ"، وفيـه   2/698التبصري  ) 4(

 .التاج

 ا الشخص فيها هزه اآللُ أغْمضت      إذ
  )5(                عليِه كِإغماِض الْمقَضى هجولُها

 .لغة ىف قَضاها بالتخفيف:      وقَضى اللُّبانة
أكلَ القضا؛ وهو عجم الزبيب، عن :      وقضى

 .أىب عمرو
 . رىأنفَذوها، نقله اجلَوه:      وقضوا بينهم منايا

 . املنايا:      والقواِضى
أى طالبته فأعطاىن، :      وتقاضيته حقِّى فقضاىن

 .أو تجازيته فَجزانيه
الوجوب ى األمرضدلَّ عليه:      واقْت. 

 . أخذَه وقَبضه:      وماله عليه
 .أى الطَّلَِب:      وهو سهلُ االقِْتضاِء

 كانت فيه وقْعةُ ِتحالِق )6( ع:     والِقضةُ، كِعدة
تبعا البن " ق ض ض"اللِّمِم، واملصنف ذكره ىف 

 .دريد
لْت:      وذو ِقِضنيأىب الص ةُ بنيع، قال أُم: 

       عرفْت الدار قَد أَقْوت ِسنينا
  )1(                      ِلزينب إذْ تِحلُّ بذى ِقضينا

                                                
 .، واللسان، والتاج2/926ديوانه ) 6(
، وأيام  9729 رقم   4/418) قضة(معجم البلدان   ) 6(

 .142العرب ىف اجلاهلية

 قضى
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اسم : قَضياء، على ِمثال فَعالل: اِلى     وقال الق
قال الِكسائى ،تييفهو : من قَض القاف إذا فتحت

اسم، وإذا كسرتها فهو مصدر، وهو ِمثال آخر، 
باِرىاَألن ومل يفسره، وفسره القاىل فقال: قال ابن :

لها : أَصن، وأبقَون ياَءيياد؛ أبدلوا من الضتضقَض
ُألوىل الساكنةَ، فلما بنوا منـه فَعالالً صار الضاد ا

قَضيايا، فأبدلوا من الياء مهزةً لَما وقَعت طرفًا بعد 
 .ألف ساكنة فصارت قضاياء

 ]ق ض و[
أمهله اجلوهرى، وىف : قَضو الرجلُ، ككَرم     و 
 .أى حسن قَضاؤه، وهو ِبناء مشهور: اللسان

 ]ق ط و[
مجع القطاة، ملوضع : طَوات، حمركة القَ     و
 .الردف

فالنٌ من ثَطاِته ال يعرف لَطاته : "     وىف املثل
أى قُبلَه من دبره، يضرب لَألحمِق، : )2("من قَطاِته

 : ومنه قول الشاعر
       وأبوك مل يك عاِرفًا ِبلَطاِته

                                                                   
، ومعجـم   "تِحلُّ ا قطينا  "، والرواية فيه    84ديوانه) 1(

 .9731 رقم 4/420البلدان 
 رقم  2/302،  3765 رقم   2/265جممع األمثال   ) 2(

4029. 

  )3(لَطاِته                      ال فَرق بين قَطاِته و
أى لَيس : )4("ليس قَطًا ِمثْلَ قُطَى: "     وىف املثل

 :النبيلُ كالدِنىِء؛ ومنه قول الشاعر
       ليس قَطًا ِمثْلَ قُطَى وال الـ

  )5(                   ـمرِعى ىف اَألقْواِم كالراِعى
 .ليس األكابر كاألصاغِر: أى

لَ: "     وىف مثٍل آخر القَطا لَنام ِركت 6("و( ،
جيهإذا ت هيجي نِلم برضي. 

إنه َألدلُّ ِمن : " يقال ىف املثل:      وقال الفراء
 .؛ َألنها تِرد املاَء لَيالً من الفَالة البعيدِة"قَطاٍة

 :ع، ويروى قول الشاعر:      وقطاتان
 )7(*أصاب قَطاتين فَسالَ ِلواهما * 

                                                
 .اللسان، والتاج) 4(
 .3260 رقم 2/181جممع األمثال ) 5(
نسب البيت ىف جممع األمثـال إىل أىب قيس بــن          ) 5(

 املفضلية  285األسلت األنصارى، وهو له ىف املفضليات     
 .اللسان، والتاج: وانظر. 11 البيت 75رقم 

لو ترك  "، وفيه   3230 رقم   2/174جممع األمثال   ) 6(
 ".القطا ليالً لنام

، 9734 رقـم    4/420) قطاتان(معجم البلدان   ) 7(
تثنية القطاة موضع ىف شعر امرئ القـيس        : قطاتان: وفيه

 :حيث قال
       قَعدت له وصحبىت بني ضارٍج

                            وبني ِتالع يثْلٍَث فالعـِريِض

 ضوق قطو



 
 
 

 
 

- - 291 -265- 

 .أصاب قُطَياٍت:      واملشهور
 .)1(ع:      وذو القَطا

 .)2(ع بسمرقَند:      وقَطْوانُ، بالفتح ويحرك
 )3(لقب أمحد بِن على بِن صاٍحل:      وقَطْوةُ

 .)4(اِملصرى، مسع منه على بن احلسِن بِن قُديٍد
قّىةَ الرقَطْو متأخـر، له : )5(     وسليمانُ بـن

 .كرامات
خليفةُ بن أىب بكِر بِن :      وبتثقيل الواو وفتحات

أمحد البغدادى، عرف بابِن القَطَوة، روى عـن 
 .)6(595إمساعيلَ بن السمرقَنِدى مات سنة 

استدار وتجمع، قـال :      واقْطَوطَى ىف مشِيه
 :الشاعر

 *قْطَوا مِشى معمى يشا إذا م7(*ِطي( 

                                                                   
        أصاب قطاتين فسالَ ِلواهما

     فواِدى البِدى فانتحى لَألِريِض                        
 .اللسان، والتاج: ، وانظر73ومها ىف ديوانه

، 9732 رقـم    4/420) قطـا (معجم البلـدان    ) 1(
 .3/1081ومعجم ما استعجم 

 .9761 رقم 4/426) قطوان(معجم البلدان ) 3(
 .3/926التبصري ) 4(
 .1136، 3/926املرجع السابق ) 5(
 .3/1136املرجع السابق ) 6(
 .املرجع السابق) 7(
 .، واللسان، والتاج9/240التهذيب ) 8(

 :     وقول الزبِرقان
مهظاِلم اَألقْوام ِتمشا يقْطَوِطيم       

ه اجلَذَعأُم قيقَىر 8(               كالِعفِْو ساف(  
 ]ب/358[

لَبِطى:      قال ثَعه أو : املُقْطَوِتلُ جارخالذى ي
مراق البطْن، : اجلَحش، والرقيقاِن: صديقَه، والِعفْو

 .أى يريد أن ينزو على أُمه
ا داُء القَطَا يأْخذُ بني :      وشاةٌ قَطْواُء

 .، كذا ىف كتاب اِجليم ألىب عمرو)9(كَِتفَيها
 .مقاِربةُ الْمشِى:      وامرأة قَطوانةٌ وقَطَوطَاةٌ

 ]ق ع و[
القُعى، ): ج (أصلُ الفَِخذ،:  القَعوةُ، بالفَتح     و

عن ابِن األعراىب. 
 ]ق ف و[

 .البهتانُ:  القَفْو، بالفَتح     و
 كبـه التـرابرمث ي املَطَر تبالن صيبوأنْ ي     

 .فَيفْسد، عن أىب عمرو، وهمزه أبو زيد
: وهو ِقفْوِتى. ما اخترت من شىء:      والِقفْوةُ

نِتى ِمماأى ِخريه، وأيضه من :  أُوِثرِتى، وكأنمهت
 .ِقرفَىت: األضداد، وقال بعضهم

                                                
 .اللسان، والتاج) 9(
وما واالمهـا حـىت     " ، وزاد 3/126كتاب اجليم   ) 9(

 ".يحرق ِجلده

 قفو وطق
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 .مثلُ عفا:      وقَفَا اُهللا أَثَره
ومل : قَفَواِن، قال أبو اهلَيثَِم:      ويقال ىف تثِْنيِة قَفا

 .أَسمع قَفَيان
 .قُفَية:      والتصغري

لُّج على فَوضعوا ال: "     وىف حديث طَلْحة
ة )1("قَفَى؛ وهى لغة طاِئيعلى قَفَاى أى السيف 

 .يشددون ياَء املتكلم
 .أى ِبظَهِرها:      وهم قَفا اَألكَمِة وِبقَفَاها

 .أى وراَءه وخلْفَه:      ورِكبت قَفا اجلَبِل وقَاِفيته
 .     وجئت من قاِفيِة اجلَبِل

 .َألبياتالقصائد وا:      والقَواىف
ذَهب مولِّيا؛ أى أعطاه :      وقَفَّى الرجلُ تقِْفيةً

 .قَفاه
 .ماتوا:      وعليهم اخلبالُ

 :أتى، قال ابن مقْبل:      وعليه
       كَم دونها ِمن فَالٍة ذاِت مطَّرٍد

  )2(                قَفَّى عليها سراب راِسب جاِرى
 . وغَِشيهاأى أَتى عليها

األعراىب ذهب به، : قَفَّى عليه:      وقال ابن
 :وأنشد

                                                
 .4/94النهاية ) 1(
، واللسان،  "دوا"بدل  " دوم"، وفيه   115ديوانه) 2(

 .والتاج

*ِرمليِه العقَفَّى ع أِْرب3(*وم( 

 . ومنه الكالم املُقَفَّى،بالكسر ، الِقفْوةُ:     واالسم
من أمساء النىب صلى اهللا عليه :      وكمحدث
ى هـو حنو العاِقب، وهـو املُولِّ: وسلم، قال مشر

الذاهب، واملعىن أنـه آِخر األنِبياِء، أو معناه املُتِبع 
 .للنِبيني

 . جعلْت له قاِفيةً:      وقَفَّيت الشعر تقِْفيةً
ِنىوكغ      :القاِذف. 

 :اُألثْرةُ، ومنه قولُ الكميِت:      والقَفاوةُ
       وبات وليد احلى طَيانَ ساِغبا

    بغِة أَسالقَفاو هم ذات4(              وكاِعب(  
 .أو هو حسن الِغذاِء

 :أعطاه القَفاوةَ، قال الشاعر:      وأقْفاه
       ونقِْفى وليد احلَى إنْ كان جائعا

  )5(                   ونحِسبه إن كان ليس جبائِع
 .أى نعِطيه حىت يقول حسىب

                                                
زى ىف  ، واللسان، والتـاج، وع   9/327التهذيب  ) 3(

إىل األعشى وصدره فيه وىف الصبح         ) قفا(معجم البلدان   
 :34املنري

 *ففى ذاك للمؤتِسى إسوةٌ*
 .سهو" العرم"بدل " األرم"وىف األصل 

، "ذات الِعفـاوة "، وفيه 78شرح هامشيات الكميت ) 4(
 .واألساس ، واللسان، والتاج

 .األساس، واللسان، والتاج) 1(

 قفو قفو
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ة     وكغالقَِذيفَةُ: ِني. 
 :     والناِحيةُ، عن ابِن األعراىب وأنشد

       فأقْبلْت حىت كنت عند قَِفيٍة
  )1(               من اجلاِل واألََنفاس ِمنى أَصونها

 .أى ىف ناحية من اجلال
 .     والطعام يخص به الرجلُ

واملختار     . 
 . اختاره:     وتقَفَّاه

 .رِكب قَفَاها:      والثَِّنيةَ أو األكمةَ
قْفُوفهو م ،ِنىكع ،بشالع وقُِفى      . 

     وقد قَفاه السيلُ، ِمسعه األزهرى من بعض 
 .العرِب

 إذا )2(قَِفئِت اَألرض قَفًءا :      وقال أبو زيٍد
 ل املطرفجع ،تبوفيها ن تِطرم بارِت الغبعلى الن

 .فال تأْكُلُه املاِشيةُ حىت يجلُوه الندى
 .)3(ع:      وكعلَيان

                                                
 .للسان، والتاج، ا6/316احملكم ) 2(
، واملثبـت مـن     "قَِفيِت األرض قفًـا  : "ىف األصل ) 2(

 .التهذيب واللسان
، 9808 رقـم    4/436) القُفَنان(معجم البلدان   ) 4(

تصغري تثنية القَفَا، أو تصغري تثنية القُفْية وهى الزبية         "وفيه  
 :وهو موضع؛ قال: على الترخيم

 * ِشحرن ميمهاةٌ ترعى بالقُفَي* 

رب ساِمع ِعذْرِتـى مل يسمـع : "     وىف املثل 
؛ يضرب ملن ال يحفَظُ ِسره وال يعرف )4("ِقفْوِتى

 :وقولُ ابِن أمحر. عيبه
 م الشمالُ إذا      ال تقِْتفى ِبِه

ربوال آفاقُها الغ تب5(                          ه(  
تجاِوزهم إىل : أى ال تِقيم الشمال عليهم، يريـد

 .غريهم ِخلصِبهم وكثرِة خيِرهم
 ]ق ف ى[

 .العيب، عن كراع:  الِقفْية، بالكَسر     ى
 .رماه بالزناِء:      وقَفاه قَفْيا

 ]ل وق [
 .كلُّ شديِد السوِق:  الِقلْو، بالكسر     و

     وهذا الذى تغسل به الثياب وهو رماد الفَضى 
ِقدعنباملاِء فَي شرا ويطْبرق رحث يموهذا )6(والر ،

قد أشار إليه املصنف ىف آخر التركيب الذى يليه 
 .استطرادا

جعلُ ىف وسِطِه حبلٌ عـود ي:      والقُلَةُ، كَثُبة
] أ/359[َّة فيها  ويدفَن، ويجعلُ ِللْحبل ِكف

                                                                   
وبذا يتضح أن الصواب جانب الزبيدى حـني نظَّــر               

 ".عليان"بـ 
 .1575 رقم 1/298جممع األمثال ) 5(
 .، واللسان، والتاج94ديوانه) 6(
 ".فينعقد ِقلْيا" زاد ىف التاج ) 7(

 قلو وفق
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ِعيدان، فـإذا وِطـئَ الظَّبى عليها عضت علـى 
 .)1(أَطْراِف أكاِرِعه، نقله ابن ِسيده

): ج(الذى يضِرب القُلَةَ باِملقْلَى، :      والقاِلى
 :لقُالةٌ، وقالُون، قال ابن مقِْب

مهنيِفراِخ اهلاِم ب وزكَأَنَّ ن       
  )2(                   نزو القُالِة زهاها قالُ قاِلينا

ا فَقَلَبقَاِلين أراد قَلْو .ِعىمهو : القالُ: وقال اَألص
 .الذين يلْعبون ا: اِملقْالُء، والقالُون
 :فَراُءاملَقاِلى، وأنشد ال:      ومجع اِملقْلَى

 )3(*ِمثْل املَقاِلى ضِربت ِقِلينها * 

هنأُت ريا)4(     وقال العها؛ قال :  قَلْودلَّها وطَرش
 :ذو الرمة

       يقْلُو نحاِئص أَشباها محملَجةً
طَبراِبيِل ىف ألواِنها خالس قر5(               و(  

 .ه ِحمارهجاَء يقْلُو ِب:      ويقال
ذَهب، عن أىب عمرو، :      واقْلَولَى اقِْليالًَء

 :وأنشد للطِّرماح

                                                
 .6/346احملكم ) 1(
 .واللسان، والتاج" نزو القَالِت"، وفيه 407ديوانه) 2(
 .اللسان، والتاج) 3(
، واملثبت من الصحاح    "وقال األتن عريه  "ىف األصل   ) 4(

 .واللسان والتاج
، واللسان،  "يقلو"بدل  " حيدو"، وفيه   1/51ديوانه  ) 5(

 .والتاج، والصدر ىف الصحاح

      حوائم يتِخذْنَ الِغب ِرفْها
  )6(                      إذا اقْلَولَين بالقَرِب البطِني

 .أى ذَهبن
 .تقَدمت بصاِحبها:      والدابةُ
ـزا؛ وأنشد األمحر للفَرزدق يهجو ن:      وعليها

نون اُألتأْتهم يرميهم بأَنه يما وقَوِريرج: 
       ولَيس كُلَيِبى إذا جن ليلُه

                  إذا مل يِجـد ريـح اَألتاِن بناِئِم 
تدلَى عليها وأَقْرقُولُ إذا اقْلَوت       

  )7( هلْ أخو عيٍش لَذيٍذ بداِئِم                  أالَ
ا :      وقال ابن األعراىب ىنزهذا كان ي

تدِتها ، وأَقْروهقبل انقضاِء ش هتوهش تقَضوان :
ذَلَّت. 

القُلَةُ، والِقلَـى واِملقْلَـى، : "     وقولُ املصنِف
 ، كذا ىف"عوداِن يلْعب ما الصبيان: مكسورتين

واِملقْلى واِملقْالء، : النسخ، وهـو غلط، والصواب
 .)8(على ِمفْعل وِمفْعال، كما هو نص احملكِم

 ]ق ل ى[ 

                                                
، والتهذيب، واللسـان،  "للقرب"، وفيه  546ديوانه) 6(

 .والتاج
، والثـاىن ىف  7، 6 سطـر  753كتـاب النقائض ) 7(

 .، والتاج5/16 واملقاييسالصحاح، واللسان،
 .6/346احملكم ) 8(

 قلى قلو
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 قَلَى يقْلَى، كأبى يأْبى، حكاه ِسيبويه،      ى
 زِة، وله نظائرباهلَم وا األِلفهبوهو ناِدر، ش

 .تقدمت
 :رمةَتبغض، قال ابن ه:      وتقلَّى الشىُء

       فأَصبحت ال أَقِْلى احلياةَ وطُولَها
  )1(                     أِخريا وقد كانت ِإىلّ تقَلَِّت

 :     وأنشد اجلوهرى لكُثَير
       أِسيئى بنا أو أحِسىن ال ملومةٌ

  )2(                        لَدينا وال مقِْليةٌ ِإنْ تقَلَِّت

خاطَببمث غاي . 
      ويقالُ للرجِل إذا أقْلَقَه أمر مِهم فبات لَيلَه 

بات يتقلَّى؛ أى يتقَلَّب على ِفراِشِه كأَنه : ساِهرا
العصفور يتفَلَّى :" على اِملقْلَى؛ ومنه مثَلُ العامة

 ".والصياد يتقَلَّى
تخذُ من حلوم اجلَزوِر مرقَةٌ ت:      والقَِلية، كغِنية

 .وأكباِدها
ِشبـه الصومعِة تكونُ ىف كَنيسة :      وكالِعلِّية

القالِلى، وقـد جـاء ِذكرها ىف ): ج(النصارى، 

                                                
 .مل يرد بديوانه، وهو ىف اللسان والتاج) 1(
         101وىف التاج، وديوانـه   . الصحـاح، واللسـان ) 2(
 ".ال ملمومة"

احلديِث، وهى القَالَّية، كجبانة، وهى من بيوِت 
 .عباداِتهم

عب مجع القُلَِة الىت يلْ:      والقُلَى، بالضم مقصورا
 .ا

القصري من اجلَواِرى، كالمها عن :      وكربى
ابن األعراىب، وقال األزهرى ىف األخري هو فُعلَى 

 .من اَألقَلّ
 .اِملقْلَى: )3(     واِملقْالَءة

     وإبراهيم بن احلجاِج اِحلمصى القالّء، كان 
 .يقِْلى احلمص، ِثقَةٌ روى عن أَبيه

أبو عبِد اهللا حممد بن أمحد ابِن      وبالتخفيف 
 . )4(حممٍد األصبهاىنّ، يعرف بقَالَ، روى عن احلداد

 بِن أمحد بِن قَالَية )5(     ومكى بن أىب طالِب
 .البروجرِدى، كسحابة، عن أىب بكِر بِن خلٍف

 .)6(من نواِحى بغداد:      ونهر قُلَّى، كربى
 .)7(مِحلَّةٌ ببغداد، شرقى الكَرِخ:ِئني     ونهر القَالَّ

                                                
 ".اِملقْالةُ: "ىف الصحاح واللسان والتاج) 3(

 .3/1141التبصري ) 4(

       ، والتصويب مـن التبصـري     "بن طالب "ىف األصل   ) 5(

3/1141. 
 .12261 رقم  (5/372ر قالّ(معجم البلدان ) 6(

 رقـم    (5/372ـر القالئـى   (معجم البلـدان    ) 7(
12262. 

 قلى
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 .تباغَضوا:      وتقالَوا
منسوب إىل قاِلى قَال، من :      وأبو على الِقاىلِّ

شاعر أديب ه جعفرِة، وولدِة اللُّغأَِئم. 
 ]ق م و[

 قَما إلَى منـزِله يقْمو، أمهله صاحب      و

أى دخل؛ ومنه : ىبالقاموس، وقال ابن األعرا
 )1("كانَ يقْمو إىل منِزِل عاِئشةَ كثريا: "احلديثُ

 .أى يدخلُ
 .أى ِسمنها: ما أحسن قَمو هذه اِإلِبِل:     ويقالُ

 .املَقْنوة، ِزنةً ومعنى:      واملَقْموةُ

 ]ق م ى[
 .باتنظيف الدار من الِك: )2( القَمى، بالفتح     ى

ما أحسن قَمى : ِسمنها؛ يقال:      ومن اِإلِبِل
 .هذه اِإلِبِل

دخـل، عـن ابـِن :      وق ا إىل منـِزله قَميا
األعراىب. 

الذَّليلَةُ ىف نفْسها، عـن :      والقاِميةُ من النساِء 
 .الفراء

 .سِمن بعد هزال:      وأَقْمى الرجلُ

                                                
 .3/226الفائق ) 1(
 .ضبط ىف القاموس شكالً بضم القاف وفتح امليم) 2(

 .م البيت ِفرارا من الِفتن     ولَِز

هودب/359[كلُّ ذلك عن ابِن . أذَلَّه:      وع [
األعراىب. 

 .املَقْناةُ، ِزنةً ومعنى:      واملَقْماةُ

 ]ق ن و[
: وَألقْنونك ِقناوتك. جزاه:  قَناه يقْنوه ِقناوةً     و

زاَءك، وبه فُسك جنِزيِسأى َألجلَمقولُ املُت ر: 
       ألْقَيته بالثِّنى من جنِب كاِفٍر

  )3(                    كذلك أَقْنو كُلَّ ِقطٍّ مضلَِّل
أى أَحفَظُ وأَلْزم، : أَقْنو: أى أَجِزى وأُكَاِفئ، وقيل

 .أَرضى: وقيل
لُوا، كعوو قُنقْنِء يىنُ الشوقَنا لَو      :رماح .

 .شديد احلُمرِة تأكيد له: وهو أحمر قاٍن
األوصالُ؛ وهى :      والقَنا، بالفتح مقْصورا

الِعظام مبا عليها من اللّحِم، عن القاىل، وأنشد 
 :لِذى الرمة

       وىف العاِج منها والدماِليِج والبرى
ا مالئٌ ِللعقَن                       رهبانُ عيِن ر4(ي(  

ال والذى أنا من : قال بعضهم:      وقال اللحياىنُّ
 .أى من خلِْقه، نقله القاىلُّ: ِقناه، بالكَسر

                                                
 .والتاج". وألْقَيتها"، واللسان، وفيهما 65ديوانه) 3(
 .، والتاج2/622ديوانه ) 4(

 قمو قنو
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اسم جبل قرب احلاِجِر :      وقُنا، بالضم مقصورا
يكْتب باأللف؛ : ، قال القاىل)1(لبىن مرةَ بِن فَزارةَ

 .نوانألنه يقال ىف تثنيته قُ
 . )2(كورةٌ بسنجار:      والقَناةُ، كعصاٍة

 .الىت تنتِظم الفَقَار:      وقَناةُ الظَّهر
أى القَامِة، عن ابن :      وفالن صلْب القَناِة

 :دريد، وأنشد
       ِسباطُ البناِن والعراِنِني والقَنا

  )3(ماِل                ِلطَاف اخلُصوِر ىف تماٍم وِإكْ
 .القَاماِت: أراد بالقَنا

حفْرةٌ توضع فيها النخلَةُ، عـن أىب :      والقَناةُ 
 .عمرو

     والبقَرةُ الوحِشيةُ، لُغةٌ ىف الفاء، عـن ابـِن 
 :األعراىب، قال لبيد

       وقَناٍة تبِغى حبربة عهدا
  )4(ه اخلَبالُ                   من ضبوٍح قَفَّى علي

 .ناحيةٌ ىف ِديار بىن سليم:      وبال الم

                                                
، وفيه  9894 رقم   4/453) قنـا(معجم البلدان   ) 1(
 ".كَقلى"وكذلك ىف التاج وفيه " قَنا، بالفتح والقصر"
 .9910 رقم 4/455معجم البلدان ) 6(
اللسان، والتاج، ومل أقف عليه جبمهرة اللغة البـن        ) 3(

 .دريد
، واللسـان، والتـاج، وفيها مجيعـا      270ديوانه) 4(
 .تصحيف "  اجلَفال"، ورواية األصل"اخلبالُ"

، عليه )5(أحد أودية املدينة الثّالثة:      وواِدى قَناة
حرثٌ ومالٌ وزرع وقد جاء ِذكره ىف حديِث 

، قال البرج "فسالَ وادى قناة شهرا: " االستسقاء
 :ابن مسِهر الطَّائى

 املَروِت حتى تجاوزت      سرت من ِلوى 
  )6(                    ِإىلَّ ودوِنى من قَناةَ شجونها

 .لَِزمه:      وقَِنى مالَه، كرِضى، ِقنايةً
 .لَِزم حياَءه، عن الكسائى:      واستقْنى

 .ما اقْتِنى من شاٍة أو ناقٍة:      والقَِنيةُ، كغِنية
ِقناء، كجبل وِجبال، كذا :  للرمِح     ومجع القَنا،

ىف الصحاح، وىف بعض نسِخـه، أقْنـاء، كجبل 
 .وأجبال، وهو جمع اجلَمِع

 .عِملْتها:      وقَنيت قَناةً
 .حفَّار القَنى:      والقناء، كشداد

 بِن زيٍد القُشيرى )7(     وأبو على قرةُ بن حبيِب
وىحمركة، من رجاِل البخارى، مات سنة القَن ،
224. 

 .ادخره:      واقْتنى املالَ وغريه
 .القناةُ:      واالسم
 .املُدخر واملُختار:      واملُقْتنى

                                                
، 9910 رقـم    4/455) قنـاة (معجم البلـدان    ) 3(

 .3/1096ومعجم ما استعجم 
 .اللسان، والتاج) 4(
 .3/1061التبصري ) 5(

 قنو قنو
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، )1("ال تقْتِن من كَلِْب سوٍء جروا: "     وىف املثل
 :قال الشاعر

روأُس أَلْتِتى      وإنّ قَناِتى إنْ س 
  )2(                    ِمن الناس قوم يقْتنون املُزنما

عِملْت على أنه يكونُ :      واقْتنيت كذا وكذا
 .عندى ال أُخِرجه من يدى

 . طويلةٌ:      وشجرةٌ قَنواُء
ع، حكاه ابن دريد، :      وقَنونى على فَعوعل

ري مصروف، وقال وزنه فَعلْعل، غ: وقال القاىل
 :هو جبلٌ ىف بالد غَطَفان، وأنشد ابن دريد: نصر

      حلَفت على أنْ قد أجنتك حفْرةٌ
  )3(                    ِببطِْن قَنونى لو نعيش فَنلْتِقى

 .، وهذا موضع ذكره"ق ن ن"وذكره املصنف ىف 
، )4(ة مبصر من املزامحتني:     والقُِنى، بضم فكسر

ِقنواىن، بالكسر، على : كثريةُ الرمان، والنسبة إليها
 .غِري قياس

                                                
 .3555 رقم 2/226جممع األمثال ) 6(
وإن : " بروايـة    22البيت للمتلمس وهو ىف ديوانه    ) 2(

وىف ". قـوم "بدل  " حى"، و "وإن قناتى "بـدل  " نصاتى
، وفيهــا   8، البيت   92، األصمعية   245عيات  األصم

 .واللسان، والتاج". أسرتى"بدل " منصىب"
". قَنونـا "، وفيه   217البيت لكُثري، وهو ىف ديوانه    ) 3(

ومل أقف  . 9943 رقم   4/464معجم البلدان   : وانظر
 .عليه باجلمهرة

 .القصري:      واَألقْنى
 .الضخم التام:      والقَنوان، حمركة
قَناِنى احلياُء أن أَفْعل : يقال:      وقال ابن شميل

 :أى ردىن ووعظَِنى، وأنشد: كذا
 ِنى حياؤك كُلَّما      وِإنى لَيقِْني

  )5(                       لَِقيتك يوما أَنْ أبثَّك ماِبيا
 .ع بدمشق:      والقَنوات، حمركة

مجع املَقْنوة؛ للمضحاِة، عن أىب :      واملَقاِنى
 :عمرو، وأنشد للطِِّرماح
       ىف مقاٍن أُقٍَن بينها

رعاِم                        عوِم النِر كص6(ةُ الطَّي(  
" د بالروِم: قُنـوة، كفُتوة: "     وقول املصنف

 .)7(ضبطَه الصاغاىنّ بضم فسكون
" ماٌء]: أ/360[قُناء، كغراب : "     وقولـه

، كذا ذكره )1(قَناةٌ: كذا ىف النسخ، والصواب
 .هو ماٌء قرب سميراء: نصر ىف معجمه، وقال

                                                                   
وانظر القاموس اجلغـراىف  ". قـرب رشيد"ىف التاج   ) 4(

 .2/116جـ2للبالد املصرية ق 
 .التهذيب، واللسان، والتاج) 3(
ىف ديوانـه   " مقاىن"بـدل  " شناظى"التاج، وبرواية   ) 6(

 ).شنظ، أقن( واللسان 240،265، واملنجد395
 رقم   4/464وهى بضم فسكون ىف معجم البلدان       ) 5(

 ).رغْوة(، ونظَّر هلا بـ 9944

 قنو قنو
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هو " د بالصعيِد: ِقنا، كِإلَى: "    وقولُ املصنِف 
مرسوم باليـاء خبط الصاغاىنِّ ، ومثلُـه ىف كتب 

، وهكذا رمسه احلافظُ قطب الدين )2(الديوان
اخلَيضِرى ىف اللُّمـع األلْمعية، واعترضـه احلافظُ 

وكأنه : هو يرسم باأللف، قال: السخاوى، وقال
 .كِإلَى: صنِفاغتر بقوِل امل

وقوهلم ىف النسبة إليه الِقنائى، يدلُّ على :      قلت
 .أنه يمد، وال قائلَ به
 ]ق ن ى[

حيوانٌ على هيئِة األرنب :  الِقنية، بالكَسر     ى
وقد : باألندلُس تلْبس ِفراؤها، قـال ابـن سِعيٍد

   جِلب ىف هذه املدة إىل تونس حاضرِة إفريقية،
 .وهى أفخر من القاقُوِم وأبيض وأنفع: قال شيخنا

إذا كانت خالصة له ثابتة عليه، :      وله غنم ِقنية
مضوي. 

منالغ تيها ِللحلْب، عن اللِّحياىنِّ، :      وقَنذْتخات
 .)3(وال يعرف البصريون قَنيت: قال ابن سيده

 ِرضا زنةً ومعنى، عن مثل رِضى:      وقَِنى ِقنى
اِحىومنه قول الطَّم ىبر بيدةَ، قال ابنأىب ع: 

 *كَيف رأَيت احلَِمق الدلَنظَى * 

                                                                   
 قُناٌء؛ بالضم مث  : " 4/453الذى ىف معجم البلدان     ) 1(

 ".اسم ماء: املد ىف آخره
 .195التحفة السنية: انظر) 7(
 .6/314احملكم : انظر) 1(

 )4(*يعطَى الذى ينقُصه فَيقْنى * 

 .أى فَيرضى به
أى علِّموهم : )5("فاقْنوهم : "      وىف احلديث

يستغنون به إذا احتاجوا واجعلوا هلم ِقنيةً من الِعلم 
       .   إليه

وهو أن يقْتِنى ماالً، :      والِقنى، كِإىل، من الِقنيِة
 :قال أبو املُثَلَّم اهلُذَىلّ

 )6(*وجدتهم أَهلَ الِقنى فاقْتنيتهم * 

من أُعِطى ِمئَةً من املَعِز : ونقَل أبو زيد عن العرب
نى، ومن أُعِطى ِمئَةً من الضأِْن فقد فقد أُعِطى الِق

أُعِطى الِغنى، ومن أُعِطى مئةً من اِإلِبِل فقد أُعِطى 
 .املُنى

أعطاه ما يسكُن إليه، أو ما يقْتِنى :      وأَقْناه اُهللا
 ـدعب هِخردطاه مـا يِب، أو أَعشة والنيمن الِقن

 . اىبالِكفاية، عن ابن األعر
مواِفقَةٌ لكلِّ من نزهلا، قال :      وأرض مقْناةٌ

 :قيس بن الغيزاِرة اهلُذَىلّ
       مبا ِهى مقْناةٌ أَنيق نباتها

واِزعالن واها املَخاضهفَت ب1(                 ِمر(  

                                                
 .اللسان، والتاج) 2(
 .4/117النهاية ) 3(
 :، وعجزه فيه2/228ديوان اهلذليني ) 4(

 *وأَعفَفْت فيهم مستراِدى ومطْعِمى * 
 .والتاج

 قىن قىن
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ذيل: قال األصمعىفْناة، بالفاء: ولغةُ هم. 
خيـطٌ أبيض وخيطٌ :  ىف النسـِج     واملُقاناةُ،

خلْطُ الصوِف بالوبِر : أَسود، عن أىب عبيد، أو
وبالشعر مـن الغزل، يؤلَّف بني ذلك ويبرم، عن 

 .ابن بزرج
دام، عن األزهرى، :      وقَانى له الشـىُء

 :)2(وأنشد ىف ِصفة فرس
 اِرد      قانى له بالقَيِظ ِظلٌّ ب

قَعنم صحٍة ومناِعج ِصى3(                    ون(  
هم : مسعت احلُصيِبى يقولُ:      وقال أبو تراب

أى ما يقومونَ  : ال يقانونَ مالَهم وال يعانونه
 .عليه

مِنعت من :      وقُِنيِت اجلاريةُ، كعِنى، تقْنى ِقنيةً
 وسِترت ىف البيت، رواه اللِِّعِب مع الصبيان،

اجلوهرى عن أىب سعيٍد عن أىب بكر بن األزهر 
 .عن بندار عن ابِن السكِّيت

                                                                   
بـدل  " فترعاهـا "، وفيهـا    3/79ديوان اهلذليني   ) 1(

 .، واملثبت من األصل واللسان والتاج"اهافتهو"

وقال غـريه    : "9/317وىف التهذيب   . انظر التاج ) 2(

... وأنشـد   . قاىن لك عيش ناعم، أى دام     ] أى الليث [

 ... ".قانى "

كاألصل، واملثبت  " باعجة"اللسان، والتاج، وفيـه    ) 3(
 .عن الصحاح، واللسان" ناعجة"

فرس قُرابةَ الضبى، وفيه :      والقُنيانُ، بالضم
 :يقول

       إذا القُنيان أَلْحقَِنى ِبقَوٍم
  )4(بناِنى                       ومل أطْعن فَشلَّ ِإذًا 

 :، قال ِبشر بن أىب خاِزم)5(ع:      وقاِنيةُ
       فَْأليا ما قَصرت الطَّرف عنهم

هارالن لَع6(                            ِبقاِنيٍة وقد ت(  
     وكرم بن أمحد بِن عبِد الرمحن بِن قُنيةَ، 

ٍك، مات كسمية، روى عـن أىب املواهِب بِن ملُو
 .)7(574سنة 

 ]ق و و[
من أمساِء اهللا تعالَى، وهو : القَِوى، كغِنى     و 

 .الشديد ذو البطْش
     ولقب عمر بِن اخلطّاِب؛ كان على رضى اهللا 

 ".هو القَوى اَألِمني: "عنهما يقُولُ
 ،ِرىمِعيٍد الضِن بِن سياحلُس سأىب يون ولقب     

، وهو من مشايخ )8(احلسن بن يزيد: تكملِةوىف ال
 كَّةَ فصامم ٍر، قَِدميبى عن سعيِد بِن جرو ،ِرىالثَّو

                                                
 .ن، والتاج، واللسا239معجم أمساء اخليل) 2(
ماء لـبىن         : قانية"، وفيه   3/145معجم ما استعجم    ) 5(

 ".سليم
 .، واللسان، والتاج62ديوانه) 4(
 .3/1143التبصري ) 5(
 .3/1115هو هكذا ىف التبصري ) 6(

 قىن قوو
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حتى خِوى، وبكَى حتى عِمى، وطاف حىت 
فلُقِّب لذلك بالقَِوى ،أُقِْعد. 

 .ما مل يكن حرف ِلٍني:      ومن احلروِف
أى شديد أَسِر : م     ورجلٌ شديد القُوى، بالض

 .اخلَلْق ممره
 .هو ِجربيلُ عليه السالم:      وشديد القُوى

متعد قٍْو، الزمل، فهو مى احلَبوأَقْو     . 
نفَـد زاده وهـو بـأرٍض قَفْـٍر           :      والرجلُ 

، أو جاع فلم يكن معه شىء وإن ]ب/360[
 .وِمهكانَ ىف بيِتِه وسطَ قَ

والبلد      :طَرفيه م مل يكن. 
األرض املَلْساُء ليس ا :      واملُقِْويةُ، كمحِسنة

.    شىٌء، أو الىت مل يِصبها مطر وليس ـا كٌَأل
وإنّ معاِدنَ إحسـاِنك ال : "وىف حديث الدعاء

  )2(]به[أى ال تخلُو من اجلَوهِر؛ يريد : )1("تقْوى
 .)3(العطاَء واِإلفْضالَ

األرض الىت مل تمطَر، عن أىب :      والقَوايةُ
 .عمرو

                                                
 .4/127النهاية ) 1(
 .زيادة من النهاية) 2(
 .، واملثبت من النهاية"االتصال"ىف األصل ) 3(

 .الىت بني ممطورتين: )4(     وكِكساء
 .اَألقْواء:      ومجع القَواء، للقفْر

 .ليس به أحد:      وبلد قاٍو
يقولونَ للسقاِة إذا كَرعوا ىف :      وىف التهذيب

 .قد تقاووه: ماًء فشربوا ماَءهدلٍْو مآلنَ 
 .     وتقاوينا الدلْو تقَاِويا

انقَطَع قُوى ِمن : "من أمثاهلم:      وقال األصمعى
إذا انقطع ما بني الرجلني، أو وجبت : )5("قاِوية

انقَضت قَاِئبةٌ مـن : "بيعـةٌ ال تستقـال، ومثله
 . )6("قُوٍب

 ".قُوى من قاِويةَ: "لونَ للدِنىِء     ويقو
وإبلٌ قاِويات      :جائعات. 

 .بدله به:      واقْتوى شيئًا ِبشىٍء
 .تزايد الشركاِء:      واالقِْتواُء
البائع الذى باع، وال يكون اِإلقواء :      واملُقِْوى

كاء،  من الشر)7(]إال[إالَّ من الباِئع، وال التقاِوى 
 ممن يشترى ِمن الشركاء، )7(]إال[وال االقْتواء 

والذى يباع مـن العبِد أو اجلاِرية أو الدابة مـن 
                                                

ح بالفتح، وىف اللسان شكالً بفتح    ضبطت ىف الصحا  ) 4(
 .القاف كسحاب

انقَضت : "، ونصه2859 رقم 2/98جممع األمثال  ) 5(
 ".قُوى من قاويٍة 

 ".من قوا"اللسان، وجممع األمثال السابق، وفيه ) 6(
 .زيادة من اللسان، والنص فيه) 7(

 قوو قوو
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اللَّذَين تقاويا، فأمـا ىف غري الشركاء فليس اقتواًء 
ىبر ا وال ِإقْواًء، قال ابنقَاِويال يكونُ : وال ت

أَصلُه من : كاء، قيلاالقْتواُء ىف السلْعة إال بني الشر
القُوة؛ ألنه بلوغٌ بالسلعة أعلى مثِنها وأقواه، 

 :)1(ويروى بيت عمرو
 )2(*متى كُنا ُألمك مقْتِوينا * 

 أَى متى اقْتوتنا أُمك فاشترتنا؟
باج:      وقَوٍد والن3(ع بني فَي( أنشد اجلوهرى ،

 :المرئ القيس
 ك شوق بعدما كان أقْصرا      سما لَ

  )4(                وحلَّت سلَيمى بطْن قَو فَعرعرا

                                                
وهو سهو؛ إذ املعروف أن الشطرة      " مشر: "ىف األصل ) 1(

 :رو بن كلثوم املشهور وهومن بيت عم

 ددنا وتوعدنا رويدا       مىت كُنا ألمك مقْتوينا؟
 .113املعلقات العشر) 9(

 .9993 رقم 4/47معجم البلدان ) 10(
 .، واللسان، والعجز ىف الصحاح56ديوانه) 11(
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ة مـن ديار سلَيم :      وِقيا، بالكسـر مشددا
باِحلجاز، بينهـا وبني السواِرِقيِة ثالثةُ فراِسخ، 

 .، عن نصر)1(وماؤها أُجاج
، وقد تجمع )2(ة مبصر من البهنساوية:      وقاى

 .)3(قايات: مبا حولَها، فيقال
عد بِن      والفخر حممد بن حممِد بِن حممِد بِن أس

عبِد الكرِمي الثقفى القاياتى، عن اجلمال 
 .808األسيوطى، مات سنة 

 ]ق هـ ى[
 .تركَه:  قَِهى عن الشراِب، وأقْهى     ى

 .خصيب:      وعيش قاٍه
ارتدت شهوته عنه من :      واقْتهى عن الطعاِم

 .غِري مرٍض
 عنه، أو زهده كفَّه:      وأقهاه الشىُء عن الطعام

 .فيه
من أمساء النرِجس، عن  : )4(     والِقهةُ، كِعدة

على أنه يحتمل أن : أىب حنيفة، قال ابـن سيده 

                                                
 .10016 رقم 4/475) ِقيا(معجم البلدان ) 1(
، 3/162جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق ) 2(

245. 
 .170التحفة السنية) 3(
 .ضبطت ىف اللسان شكالً بفتح القاف) 4(

وقـول أىب الطَّمحان يذكر . يكونَ ذاهبها واوا
 :نساء

تعىن كما أَب نيأَقْه ن قَدحبفأص      
  )5(جانُ القواِمح                حياض اِألمداِن اهل

 .أى ذَهبت شهوتهن عىن

 ]ق هـ و[
 . )6(ة مبصر من الشرقية: مصورا قَها، بالفتح      و

 .)7(أخرى ا:      وقَهونةُ بىن ِزيد
 .رِفيه خصيب:     وعيش قاٍه، بين القَهِو والقَهوِة

ô ô ô 
 فصل الكاف مع الواو والياء

 ]ك ب و[
 .كَسحه وكَنسه:  كَبا البيت كَبوا   و  

 .وكذا الشمس. أظْلَم:      ولونُ الصبح

 .ربا وانتفَخ من غَيٍظ:      ووجهه
عن أىب :      والفرس ،قرعِنذَ باِجلالل فلم يح

عمرو، نقله اجلوهرى. 
                                                

 .األساس، واللسان، والتاج) 5(

 .1/47 جـ2 املصرية ق القاموس اجلغراىف للبالد) 6(

. 1/117جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق    ) 7(

 ".قهوية بىن زيد"والتصويب منه إذ األصل 

 قهى كبو
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ه:      والنارتحت رواجلَم مادغطَّاها الر. 

 .نثَره:      وما ىف الوعاِء
مهوالس      :ِصبمل ي. 

كَِمده متغيره؛ :      وهو كاِبى اللّوِن والوجِه
 .كأمنا عليه غَبرةٌ

 .يندب للخيِر فال ينتِدب لَه:      ورجلٌ كاٍب
: وهو كاِبى الزناد. ال يوِرى:      وزند كاٍب

 .نِقيض واِريه
 :ضخم، قال ربيعةُ األسدى:     وغُبار كاٍب 

       أهوى هلا حتت العجاِج ِبطْعنٍة
  )1(                 واخلَيلُ ترِدى ىف الغباِر الكاِبى

 ]أ/361[
خمدت ناره فكَبا؛ أى خال :      وفَحم كاٍب

 .)2("اهلاىب شر ِمن الكاىب: "عن النار، ومنه املثل
 .فيها لَبن عليها رغوةٌ:      وعلْبةٌ كاِبيةٌ

 .غطَّاها الرماد واجلمر حتتها:      ونار كاِبية
املَرةُ الواحدةُ من الكَسح، وتطلق :      والكَبوة
 .على الكُناسة

 .بخره:      وكبى الثوب تكِْبيةً
 .مل خترج نار زنده:      وأكْبى الرجلُ

                                                
 .اللسان، والتاج) 1(
 .4485 رقم 2/386جممع األمثال ) 2(

 .دخن ومل يوِر:      وأكْباه
النبت أذْواه:      واحلر. 

السيف تيه:      وكابتدأغْم. 
 .العود املُتبخر به عن اللِّحياىنِّ:      والكُبةُ، كَثُبة

): ج(لُغة ىف الضم، مبعىن الكُناسة، :      وكِعدة
. فِكبون وِكبني، ىف الرفع والنصب، بكسر الكا

جني، والواحدة: الكُِبني: وقال خالدركُبةٌ: الس. 
     والِكبة، بالكسر، عند ثعلب، واحد الِكبا، 

 .ولَيس ِبلُغٍة فيها، فيكون مبنـزلة ِلثٍة وِلثًا
الزبد املتكاِثف ىف جنبات :      والِكبى، كإلَى

 .هو القُماش: املاِء، عن القُتيبـى، وقال ابن والّد
كُبٍة، وهـو ) ج: (     والكُبا، بالضم مقصورا
 . )3(البعر، أو املَزبلَةُ، عن القاىلّ

 .د للسودان:      وكَبو، بضم الباء
 بني الكوفة والبصرِة، )4(ع:      وِكبوان، بالكسر

 .أو ىف ديار سلَيم

                                                
 .216املقصور واملمدود، للقاىل) 3(
 وقيدها بفتح  10109 رقم   4/493معجم البلدان   ) 4(

وهـو موضـع    :  فَعالن من كبا يكبو    الكاف والباء كأنه  
وىف معجم مـا اسـتعجم           . كان فيه يوم من أيام العرب     

موضع ىف ديـار    : الكَبوان، على وزن فَعالن   : 4/1112
 .بىن عامر

 كبو



 
 
 

 
 

- 305- 

ماَءةٌ لبىن سليم مث لبىن احلارث :      والكبوانة
 .صرمنهم، قاله ن

 ]ك ث و[
اسم رجـٍل، عـن ابـِن :  كُثْوة، بالضم     و

أراه سمى بكُثْوة  : األعراىب، قال ابن سيده
 .التراب

شاعر، يقال هى :      وأبو كُثْوةَ زيد بن كُثْوة
 .)1(أمه

اسم رجٍل، قيل اسم أىب :      وكَثْوى، كَسكْرى
 .مصاٍحل النىب، عليه السال
 ]ك د ى[

 .ِحرفَةُ الساِئل املُِلح:  الكُديةُ، بالضم     ى
 .     وِشدةُ البرد، كالِكادية

     وبلغَ النـاس كُديةَ فالٍن، إذا أعطَى مث منع 
ك، عن ابِن األعراىبسوأم. 

     وكَِدى اِجلرو، كرِضى، يكدى كَدى، وهو 
 قَىٌء )2(]منه[ خاصةً؛ يصيبها داٌء يأخذُ اِجلراَء

وسعال حىت يكْوى بني أَعيِنها، نقله اجلوهرى عن 
 .)3(يكتب بالياء: أىب زيد، قال القاىلُّ

                                                
 ".وقيل أبوه: "زاد ىف التاج) 1(
 .زيادة من الصحاح والتاج) 2(
 .59املقصور واملمدود، للقاىل) 3(

عيِقه، عن ابِن :      والغرابن ه عندرأس كرح
 .القُوِطيِة

مل يخرج منه شىٌء، عن ابِن :      واملَعِدنُ
 .القَطَّاع

 .كَلَّت ِمن احلْفِر، نقلَه اجلوهرى: وأصاِبعه     
كقال:      واِملسه، فيرحي بعد مـا : طاب كَِدى

قَِدى. 
إذا كانَ سريع : إنه لَسريع الكَدى:      ويقالُ

 . )4(الغضِب، عن أىب عمرو ىف كتاب اجليم
أحلّ ىف املسأَلَِة، وأمسك من العطية، :      وأكْدى

 . عن الفراءوقَطَع،
     ومنع، وقَطَع ، وانقَطع، وخـاب، عـن أىب 

 .عمرو

 .     وافتقَر بعد ِغنى
لْقُه، عن ابِن األعراىبوقَِمئَ خ     . 

واملطر      :ِكدقلَّ ون. 
والعام      :أجدب. 

ِد:      والنبترمن الب رقَص. 
 .رده عنه:      والرجلَ عن الشىِء

                                                
 ".إنه لقريب الكَدى : "يه، وف3/148كتاب اجليم ) 4(

 كدى دىك
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أكْدت :)1(]له[ ويقال للرجِل عند قَهر صاِحِبه     

كأظفار. 
املُكِْدى من الرجال من ال يثوب :      وقال ثعلب

 :له مالٌ وال ينِمى، وقد أكْدى، بالضم، وأنشد
       وأَصبحِت الزوار بعدك أَمحلوا

الس قَطَعِر وانباِغى اخلَي وأُكِْدى             2(فْر(  
 :وقولُ اخلنساِء

داهلَغوا مياِن ما بى الِفتفَت        
  )3(                     وال يكِْدى إذا بلَغت كُداها

 سك عنه إذا قَطع غريهقْطع عطاَءه وال ميأى ال ي
 .وأَمسك

، "وِضباب الكُدى؛ سميت به ِلولَِعها حبفِْرها     "
 وهذا موضعه)4(فيما يليهذكره املصنف ، . 

 ما جمع من  )5(كلُّ: الكُديةُ: "     وقول املصنف
أو : ، كذا ىف النسخ، والصواب"طعاٍم أو شراٍب

 .تراٍب
 ]ك د و[

                                                
 .زيادة من اللسان والتاج) 5(

 .اللسان، والتاج، ومل أجده مبجالس ثعلب) 6(

واملثبـت  ". كَداها  ... يكدى  "، وفيه   141ديواا) 1(
 .وانظر التاج. هو ضبط اللسان

 ).كدو(أى مادة ) 2(
 .مل ترد ىف القاموس، وهى للزبيدى" كل"لفظة ) 3(

 :املنع، قال الطِِّرماح:  الكَدى، كالفَىت     و
تيدس قاديرم ِلكممل ن لَى ثُمب       

  )6(ا من كَدا ِهنٍد على ِقلَِّة الثَّمِد                لن
األعراىب كا:      وقال ابنا إذا : دوكَد ،ِمنإذا س

قَطَع. 
، )8(]من املاء [)7(البطىُء اجلَرِى:      والكاِدى

 . عن أىب زيد، ولغة ىف الكاِذى
عر9(     وأصاب الز(فكداه ه ىف :  بـردأى رد

 .اَألرِض
، عن ابِن )10(ع، أو جبلٌ:كَدا، بالفَتح     و
 .سيده

اسم لعرفاٍت، :كداء، كسماء:"     وقولُ املصنِف
أو جبلٌ بأَعلَى مكةَ، ودخلَ النىب صلّى اهللا عليه 

 .وسلّم مكةَ منه
ىمكس ،ىرج منه:      وكُدلٌ بأسفَلها وخبج" ،

] ب/361[هكذا هو ىف كتاب اجلواهر البن 
، والذخرية للقَراِفى، ونازعه ابن دقيِق الِعيِد شاس

                                                
 .للسان، والتاج، وا176ديوانه) 4(
، واملثبت "اخلري"ىف األصل ونسخة املؤلف واللسان ) 5(

 .من التاج
 .زيادة من اللسان والتاج) 6(
 .، واملثبت من اللسان"األرض"ىف األصل ) 7(
 .10150 رقم 4/500) كدى(معجم البلدان ) 8(

 كدو كدو
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إن الثَِّنيةَ السفْلى الىت :  ىف شرح العمدة، وقال
خرج منها هى كُدى، بالضم مقصورا، وليس 
كُديا، كسمى، على ما هو املعروف، وقد سلّمه 

هو : ابن مرزوق ىف شرحه على العمدة، وقال
وقد وافقه على هذا التسليم كما قاله اإلمام ،

، فقولُ املصنِف )1(مجاعةٌ من أئمة اللّغة واحلديث
 .منظور فيه
جبلٌ مسفَلَةَ مكةَ : وكُدى، كقُرى: "     وقولُه

كُدى، : غلط، والصواب فيه" على طريق اليمن
كسمى، وقـد أبعد ىف سياِقه املَرمى وخالف أِئمةَ 

حيد عنه أنه احلديِث واللُّغالذى ال م ِة، والصواب
صلّى اهللا عليه وسلم دخل مكةَ عام الفَتح من ثَِنية 
كَداء، كسماء، وخرج من ثَِنية كُدى، كهدى، 
وأما كُدى، كسمى، فهى على طريِق اليمِن 

، واهللا )2(للخارِج إليه، وليس له ذكر ىف األحاديِث
 .أعلم

 ]ك ذ و[
 .البقَّم، عن ابِن األعراىب: اِذى الكَ     و

     ونخلَةٌ هلا طَلْع فإذا قُِلع قبل أن ينشق، فيلْقَى 
ىف الدهن أياما، فَتِطيب رائحته ، وله خوص على 
طرفَيه شوك، ويستخرج ماؤه فيكونُ أذْكى من 

                                                
 .10149 رقم 4/498) معجم البلدان(انظر ) 9(

 .املرجع السابق) 1(

  طيب)3(دهن أو نبت: "ماء الورِد، فقولُ املصنِف
 .فيه تسامح" الرائحِة

 . احمر:      وأكْذَى الشىُء
امحر لَونه مـن خجٍل أو فَزٍع، عن :      والرجلُ
ابِن األعراىب. 

 ]ك ر ى[
. الذى أكريته بعريك:  الكَِرى، كغِنى     ى

واجلمع كاجلمع، ال يكسر على غري ذلك، وأنا 
 :جزكريك وأنت كريى، قال الرا

 *كَـِريه مـا يطِْعم الكَِريا * 
 )4(* باللَّيِل إال ِجرِجرا مقِْليا * 

فَناُء الزاد، عـن ابِن :      والكَرى، كالرمِى
 .خالويه

 .     واكْتريت منه دابته واستكْريتها مبعنى
 .استكْرى وتكارى مبعنى:      ويقالُ

الذى يكْرو بيِده ىف مشِيه؛ وبه :      واملُكارى
 :فُسر قولُ جرير

       لَِحقْت وأصحاِبى عل كُلِّ جسرٍة
    )5(               مروٍح تباِرى األحمِشى املُكاِريا

                                                
 ".دهن ونبت" موسىف القا) 2(
 .اللسان، والتاج) 3(
، بروايـة   5/172، واللسان، واملقاييس  604ديوانه) 5(
بـدل  " وخـود "، وىف الديــوان  "جسرة"بدل  " حرة"

 كذو كرى
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األحمِسى؛ : وفُسر اَألحمِشى بِظلّ الناقَِة، ويروى
ملُكاِرى منسوب إىل أحمس، رجلٌ من بجيلةَ، وا

 .على هذا احلاِدى، نقله ابن برى
 .طالَ، وقَصر، الزم متعد:      وأكْرى
أطالَه، وقَصره، ِضد، عـن ابِن :      وأكراه

 .القطَّاع
وأكْرى الزاد      :عن الزخمشرى ،هقَصن. 

ا:      والكأسوأيض ،ا، عن     : أبطأت َأبطأ
 .ابن القَطّاع

 .ذهب مالُه، عن ابِن القَطّاع: لرجلُ     وا
منهلٌ على طريِق حاج ِمصر، ماؤه :      وأكْرى

 .أُجاج، بينه وبني الوجِه ثالثُ مراِحلَ
 :جمع كَرى؛ ِللنوم، قال الراجز:      واألكَراُء

 )1(*هاتكْته حتى انجلَت أَكْراؤه * 

 . الكَرىهو طويلُ:       ويقال للغاِفل
اللَّين السيِر :       واملُكَرى من اِإلبِل، كمحدث

 :ُّ، وأنشد للقَطامى البطىُء، نقلَه اجلوهرى
تفَعوكُلُّ ذلك منها كُلَّما ر      

  )2(               ِمنها املُكَرى ومنها اللين الساِدى

                                                                   
بــدل  " األمحسـى "، وىف اللسـان واملقاييس   "مروح"
 .، والتاج"األمحشى"
 .، واللسان، والتاج7/80احملكم ) 1(

يـر اللَّين الس: املُكَـرى:      ونص أىب عبيدة
 .)3(البِطىُء

ةً:      وقال األصمعىكِْريى تكَرةٌ تإذا : هذه داب
 .كانَ كأنه يتلقَّف ِبيِده إذا مشى

عـدا : )4(وكـرى الرجلُ: "     وقولُ املصنِف
، ظاهر سياِقه أنه كرِضى فيه وىف اللَّذَين "شديدا

وابىف الثَّالثةبعده، وليس كذلك، بـِل الص  :
 .كَرى، كرمى كما هو نص املُحكَِم

، "أَكِْرياُء ومكارونَ: ومجع املكاِرى: "     وقولُه
كذا ىف النسخ، وهو غَلطٌ، ولعل ىف العبارة سقطًا 

أكِْرياُء : ومجع الكَِرى واملُكاِرى: صوابه
 .ومكارون

 ]ك ر و[
أن يخِبطَ بيِده ىف :  الكَرو، بالفَتح، ىف اخلَيل     و

استقامٍة ال يقِبلُها حنو بطِْنه، وهو عيب، يكون 
ِخلقةً، نقله اجلوهرى. 

                                                                   
لتـاج، وفيـه كاألصـل      ، واللسان، وا  82ديوانه) 2(
ــت" ــدل " دفع ــت"ب ــب "رفع ــز ىف الغري ، والعج

 .7/80، والصحاح، واحملكم 868املصنف
  .868الغريب: انظر) 3(
مل يرد ىف القاموس وإمنا هو للزبيـدى     " الرجل"لفظ  ) 4(

 .كما ىف التاج

 روك
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القُبور، مجع كُروة، وجتمع :      والكُرى، كهدى
 .الكُرةُ على أُكٍَر

 بفَرغانةَ، وهى غَير الىت )1(ة:     وكَروان، بالفتح
 حممد بن سليمانَ ذكرها املصنف، منها أبو عمر

ابِن بكٍر الكَرواىنُّ اخلطيب، سكَن أخسيكت، 
روى عنه أبو املَظفَّر املُشطَّب بن حممِد بِن أُسامةَ 

 .الفَرغاىنُّ
كَريا ديك، نقله :      ويقال ىف زجر الديك

 .الصاغاىنُّ
وان: "     وقول املصنفأ/362[ة : الكَر [

بطَرسوس، كذا :، والصوابكذا ىف النسخ" بطُوس
 وهى كَروان، بال الم، ففيه )2(ذَكره ابن السمعاىنِّ

 ".سلْع"حبثُه املعروف ىف 
، مقتضى "احلَجلُ، والقَبج: والكَروان: "     وقوله

 ،سياِقه أنه بالفتح، وهـو غَلط، والصـواب
بالتحريك، ويدلّ له قول الراجز، أنشده 

اجلوهرى: 
 *روانا صك فاكْبأَنا يـا كَ* 
 *فَشـن بالسلِْح فلما شنا * 

                                                
: 10239 رقـم   4/520الذى ىف معجم البلدان     ) 1(
ـ    " ره نـون بلفـظ   كَروان، بفتح أوله وثانيه مث واو وآخ

 ".هى قرية بطوس: الكَروان من الطري
 .5/60األنساب ) 6(

  )3(* بلَّ الذُّنابى عبسا مِبنا * 
: ، قيل فيه)4("أَطِْرق كَرا: "     واملثل الذى ذكره

إنه يضرب ملن يتكَلَّم عنده بكالٍم فيظُن أنه هو 
يد من هو أنبلُ املراد بالكالِم؛ أى اسكت فِإىن أر

يضرب : منك وأرفع منـزلةً، وقاله أمحد بن عبيد
للرجل احلَِقري إذا تكلّم ىف املوِضع الذى ال يشِبهه 

اُسكُت يا حِقري، فإنَّ : وأمثالَه الكالم فيه، فيقال له
: اَألِجالّء أَولَى ذا الكالم منك، وقال ابن هانٍئ

، وهو نكرة، وجِعلَ الواو ألفًا، وهو رخم الكروانُ
 .ناِدر

ع يضاف إليـه : كَراُء، كسماٍء: "     وقولـه 
: ، وهم، والصواب"عقبةٌ شاقَّةٌ ِبطَِريق الطائِف
واٍد يدفَع سيلُه إىل : كَراء، ممدود غري مصروف

أرض ببيشةَ كثريةُ اُألسِد، وأما الثَِّنية : تربة، وقيل
لىت بني مكةَ والطاِئف فمقصور، صرح به أبو ا

 .)5(على القاىل ونصر وغريمها
 ]ك س و[

 .ككَسوته:  اكْتسيته ثوبا     و

                                                
 .الصحاح، واللسان، والتاج) 1(
: ، ونصه فيـه   2273 رقم   1/431جممع األمثال   ) 4(
 رقـم   1/432،  "أطرق كَرا إنَّ النعامـةَ ىف القُـرى         "

 ".أَطِْرق كَرا يحلَب لَك : " ونصه2274
 .10165 رقم 4/402) كراء(معجم البلدان ) 3(

 سوك كرو
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لَِبسه، عـن أىب :      واكْتسـى النِصى بالورِق
 .حنيفةَ

ه:     واألرضتها لَِبسحىت كأن ،فها والتنبات مت. 
 .)1(لَِبسه: سى بالِكساِء     وتكَ

 الثِّيـاب لٍة، إذا لَِبسصى مـن بوهو أكْس     
 .الكثريةَ، وهو من النواِدر

شرف، :      وكَِسى، كرِضى، كَساء، كسحاب
 . عِن ابِن القطَّاع

 .مدحه به، عنه أيضا:      وكساه ِشعرا
قولُ ىف تثِْنية ومن العرِب من ي:      قال الفراء

 .ِكساوان: الِكساِء
املشهور اإلمام ،هو :      وأبو احلسن الِكسائى

على بن حمزةَ، مولَى بىن أسٍد، ولَقَّبه بذلك 
أين صاحب : شيخه حمزةُ، كان إذا غاب يقولُ

مات بالرى، هو . الِكساء؟ أو ألنه أحرم ىف ِكساٍء
احلَس بن ِن ىف يوٍم واحٍدوحممد. 

ـَن يبيـع الِكساء :      والِكسائى أيضا  ِنسبةُ م
 ىي الكساِئىحي بـن ه، فمـن ذلك حممدِسجنوي

 .الصغري، قرأ عليه ابن شنبوذ

                                                
كذا باألصل واللسان والتاج، وعبـارة األسـاس        ) 1(
 ".تغطّت به: اكتست األرض بالنبات"

     وإمساعيلُ بن سِعيٍد الِكسائى اجلُرجاىنُّ، 
 .وآخرون" البيان"مؤلف كتاِب 

 :  بِن األهتِم     وقول عمِرو
       فبات له دونَ الصبا وهى قُرةٌ

قيققولُ الِكساء رصوم 2(                 ِلحاف(  
     ضمري لـه للضيِف، وأراد مبصقـوِل الِكساِء 

هرىقَله اجلَوةُ، نايولوه الدعت ناللَّب. 
عمِرو جد أَىب عثمانَ :      وكَسويه، بفتح فضم

ابِن أمحد بِن كَسويه الكسوئى البغداِدى، روى 
مبصر سيون عنه ابن. 

عليه السالم ةُ آدموكُس ى الظُّفْرمسوي     . 
ُّ، بالضم،       وحممد بن أمحد بِن كُسا الواِسطى

اٍر، وعنه اإلمساِعيِلى3(عن ِهشاِم بِن عم(. 
 ]ك س ى[

 . النواحى، نقله األزهرى: األكْساُء     ى
سقَطَ على : رِكب أكْساَءه: "     وقولُ املُصنِف

قَفاه"خ، والصوابساَءه، كما : ، كذا ىف النكَس
 .هو نص احملكم عن ثَعلب

 ]ك ش ى[
 . مجع الكُشيِة:  الكُشى، كهدى     ى

                                                
 بروايـة  19 البيت   23 املفضلية   127/املفضليات) 2(
وبـدون عزو ىف الصـحاح     . ، واللسان والتاج  "وبات"

 .، واألساس5/175واملقاييس 
 .3/1195التبصري ) 2(

 كسو ىشك
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 :لفَراُءلغة ىف الكُشيِة، وأنشد ا:     والكُشة، كثُبة
 * ى باَألكْبـادالكُش ذُقْت ك لَوإن* 
 * و بالواددعي بالض كْتر1(*ملا ت(  

 ]ك ع و[
العقَد، نقَله ابن سيده عن ابِن :  األكْعاُء     و

األعراىب. 

 ]ك ف ى[
 .من أمساِء اهللا احلُسنى:  الكاىف     ى

 . اهصرفَه إي:      وكَفَى عنه الشىَء
 .فات، عن ابِن القَطَّاع:      والشىُء

 .أحد اخللفاِء:      واملُستكِفى باهللا
 .كَفاه ذلك:      واستكْفَى به

 .كاٍف، عن ثعلب:      ورجلٌ كُفًى، كهدى
 .املساواةُ بين الشيئَني:      واملكافاةُ
 .     واازاة

ككافاتم توجور      :تِكفايك. 
أكفاٌء، ):ج(بطْن الوادى، :      والِكفْى، بالكسر

نقله األزهرى. 

                                                
، والتاج،  5/183ملقاييس  اللسـان، واألساس، وا  ) 1(

 ".وأنت لو ذقت"والصحاح وفيه 

اَألعراىب كَفاك ِبفالن، : يقال:      وقال ابن
: وِكفَاك به، بكسر وقصر، وكُفاك، بضم وقَصر

أى حسبك، ال يثَنـى وال يجمـع وال يؤنـث          
 .ومثله البِن والَّد] ب/362[

 ]ك ف و[
د بالروم، والنسبةُ :  كَفا، بالفتح مقصورا     و

 .كَفَِوى: إليه
 ]ك ل و[

تأَخر، عن ابِن :  كَالَ الدين كُلُوا، كسمو     و
 .القَطَّاع

ة مبصر من جزيرِة قُوسينيا، وتعرف :      وكَالَ
، منها اإلمام أبو عبد اهللا )2(بكَال الباِب

 . )4(موع ىف الفرائض، صاحب ا)3(الكالِئى
، منه أبو احلسِن )5(ع بالبصرِه:      والكَال أيضا

، ذكره )6(أمحد بن عبِد اِهللا بِن جعفَر الكَالئى
 .السمعاىنُّ

                                                
 .1/398القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 1(
أبـو عبـد اهللا حممـد       :" وفيـه  3/1224التبصري) 3(

 . ، بتشديد الالم ضبط قلم"الكالّئى
 ".من القرن التاسع: "زاد ىف مطبوع التاج) 3(
  رقـم  536/الكالء؛ هكذا ورد مبعجـم البلـدان      ) 5(

10330. 
 . املرجعان السابقان، والتبصري) 5(

 ىفك كفو



 
 
 

 
 

- 312- 

مة، نقَلها :      والكُلْوة، بالضلغة ىف الِكلْيةَ، مياني
وال تقلْ : صاحب اِملصباح، قال ابـن السكِّيت

) : ج( بالكَسر ، نقلـه اجلَوهرى ، ِكلْوة؛ أى
 .الكَالِوى

     وِكال وِكلتـا، بكسرمها، ال يتكلم منهما 
ِكلٌ وِكلْت، وأما قول : بواحٍد، ولو تكُلِّم به ِلقيلَ

 :الراجز يصف نعامةً
 * ى واِحدهالمها سلَيىف ِكلِْت ِرج* 
 * قْرونـةٌ بزائـده1(* ِكلْتامهـا م( 

حذَف أَِلفَها ضرورةً، وأَلف كلتا للتأنيِث، فإمنا 
والتاء بـدلٌ مـن الِم الِفعل، وهى واو، واألصل 
ِكلْوا، وِإنما أُبِدلَت تاًء؛ ألنّ ىف التاِء علَم التأْنيث، 
واأللف ىف ِكلتا قد تصري ياًء مع املُضمِر، فتخرج 

اًء  ت)2(عن علَم التأْنيث، فصار ىف إبدال الواو
 تأكيد للتأنيث، هذا قول سيبويه على ما نقله

التاُء : وقال أبو عمر اجلَرمى: اجلوهرى، قال
ملحقةٌ، واأللف الم الِفعل، وتقديرها عنده ِفعتلٌ، 
ولو كان األمر كما زعم لقالوا ىف النسبِة إليه 
ِكلْتِوى، وملّا قالوا ِكلَِوى، وأسقطوا التاء، دلَّ على 

                                                
 .الصحاح واللسان، والتاج) 6(
، واملثبت مـن  "إبدال الياء تاء "كذا باألصل كالتاج    ) 2(

 .الصحاح واللسان

أجروها مجرى التاء الىت ىف أُخٍت، الىت إذا أم 
 .أخِوى: نسبت إليها قلت

ِكلَِوى قياس من :      وقد رد عليه ابن برى فقال
النحويني إذا مسيـت ـا رجـالً ، وليس ذلك 

ِكال : مسموعا فيحتج به على اجلَرمى، وىف احملكم
لة علـى اثنني، كما أن كُال كلمةٌ مصوغَة للدال

مصوغَةٌ للداللَة على جِميع، وليست ِكال من لفظ 
كُلٍّ، كُلٌّ صحيحةٌ، وِكال معتلَّةٌ، ويقال لالثْنيِن 
ِكلْتا، وذه التاء حِكم على أن ألف ِكال منقلبةٌ 
عن واو، َألنّ بدلَ التاِء من الواو أكثر من بدِلها 

جعلوا ِكالَ كَِمعى، مل :  ِسيبويِهمن الياء، وقولُ
يِرد أنّ أَِلف كال منقَلبةٌ عن ياٍء، كأَِلِف ِمعى، 

ىأن أَِلفها كأَِلِفها ىف )3(بدليِل قوهلم ِمع وإمنا أراد ،
 ،مفافْه ،ما واحدعنه أِلفَاه اللَّفظ، ال أنّ ما انقلبت

ها منِليلَ لك ىف إمالَِتها على أنهم وال دالياء؛ ألن 
ناِت الواو، وقال األزهرىميلونَ بقد ي : العرب

تقول إذا أضافت كُال إىل اثْنين لَينت المها، 
وجعلت معها ألف التثنيِة، مث سوت بينهما ىف 
الرفع والنصب واخلَفِْض، فجعلت ِإعرابها باَألِلِف، 

: حٍد، فقالتوأَضافَتها إىل اثنني، وأخربت عن وا

                                                
معى، ضبطه خبطّـه    : قوله: "امش مطبوع التـاج  ) 3(

 ".ِمعيان: وىف اللسان" بكسر امليم وسكون العني

 كلو
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 املرأتني )1(ِكال أَخويك كان قائما، ال كانا، وِكلْتا
 )2(كانت جِميلةً، ال كانتا جِميلتين، ومررت ِبِكال

 الرجلَني، يستوى )3(الرجلَيٍن، وجاءىن كـال
، الرفع والنصب )4(فيها؛ إذا أضفْتها إىل ظاهر

جروها مبا واخلفض، فإذا كَنوا عن خمفوِضها أ
أخواك مررت : يصيبها من اِإلعراب، فقالوا

. بكليهما، جيعلون نصبها وخفضها بالياء
 أَخواى جاءىن كالمها، جعلوا رفْع )5(]قالوا[و

 :االثنني باأللف، قال األعشى ىف موضع الرفع
 )6(*ِكالَ أَبويكم كانَ فرعا ِدعامةً * 

 ِكال الرجلني :أى كلُّ واحٍد منهما، وكذا تقول
 .قائم وِكلتا املرأتني قائمةٌ

 ]ك ل ى[

                                                
 .ثبت من مطبوع التاج، وامل"وكلىت: " ىف األصل)1(
 .، واملثبت من مطبوع التاج"كلى: "ىف األصل) 2(
 .، واملثبت من مطبوع التاج"كلى: "ىف األصل) 3(
، واملثبـت مـن     "ظـاهرين :  "ىف األصل واللسان  ) 4(

 .مطبوع التاج

 .زيادة من اللسان، والنص منه) 5(

 :، وعجزه فيه100ديوانه) 6(
 *صا ولكنهم زادوا وأصبحت ناِق*

بـدل  " فردا"وصدره ىف اللسان، والتاج وفيه وىف األصل        
 ".فَرعا"

أصابه وجع الكُلَى، :  كُِلى الرجلُ، كعِنى     ى
 .عن ابِن القَطَّاع

مهم :      والكُلْيتان، بالضِل السصميني ن نمـا ع
وِشماِله، نقلَه اجلوهرى. 

لْيتِى السهِم فُالنٌ ال يفَرق بني كُ:      وىف األساس
 .وكُلْيتِى القَوِس

ىف كُاله البعري ِبره:      وديتأى ىف خاِصر. 
ريشات أربع ىف آِخِر جناِح الطَّاِئر، :      والكُلَى

 .يلني جنبه، عن أىب على القاىلّ
أصاب كُلْيته، عن الزخمشرى، فهو :      واكتاله
متعد الزم. 

، عن )7(ع ىف دياِر تميم: لْيـة، بالضـم     وكُ
 ].أ/363. [نصر

ة النمريىوقول أىب حي     : 
تجعه وبليع تِربى إذَا شتح       

  )8(                       وطْفاُء ساِريةٌ كُِلى مزاِد
يحتملُ كونه جمع كُلْية على :      قال ابن سيده

ِحلْية وحِلى، ىف قول بعضهم، : جاءكُِلى، كما 
ِلتقَارِب الِبناَءين، ويحتملُ كونه جمعه على اعتقاِد 

 .حذْف اهلاِء، كَبرٍد وبرودٍِ

                                                
 .10373 رقم 4/543معجم البلدان ) 7(
 .اللسان، والتاج) 8(

 كلى



 
 
 

 
 

- 314- 

كَلَيته، كَرميته، فَكَِلـى، : "     وقولُ املصنِف
: كذا ىف النسخ، والصواب" كَرِضى، واكْتلَى

ا هو نص الصحاِح فَكَلَى من حد رمى، كم
 .واحملكِم، فهو يتعدى وال يتعدى

 ]ك م ى[
 .استخفَى:  انكَمى الرجلُ     ى

 .استتر:      واكْتمى
 .قَصده:      وتكَمى ِقرنه

نم الِفتهتوتكَم      :هم، نقلَه اجلوهرىتغَِشي. 
 .كُماِةِفعل ال:      والكَمايةُ، كسحابة

 .تقَدمت:      وكَميت إليه
ِنىكغ ،ه، يقال:      والكَِمىما : احلاِفظُ ِلِسر

فالنٌ ِبكَِمى وال نِكى؛ أى ال يكِْمى ِسره وال 
ه، نقله اجلوهرىودِكى عني. 

سترها بالدرِع : كَمى نفْسه: "     وقولُ املصنِف
، ظاهر سياقـه أنـه كرمى، والصواب "والبيضِة

 .بالتشديد، كما هو نص الصحاح
 ]ك ن ى[

هـى األمثالُ الىت :  كُنى الرؤيا، كهدى     ى
يضِربها ملَك الرؤيا، يكْنى ا عن أَعياِن اُألموِر، 

كقوهلم ىف تعبري : نقله اجلوهرى، قال ابن األثري
ِرجالٌ ذوو أحساٍب من العرِب، وىف إنها : النخل
 .إا ِرجالٌ من العجم: اجلَوِز

 . )1(]مبعنى[     واكتنى فالن بكذا وتكنى 
 .تستر، وذكر كُنيته ليعرف ا:      وتكنى

 .جمعا كان:      وقوم كُناةٌ وكانونَ
رف بكلٍّ من له كُنى كثريةٌ، يع:      وذو الكُنى

 .منها
 ]ك و ى[

 .       أحد النظر إليه:  كَواه ِبعينه     ى
 ا[     والعقربكالمها عن : )2(]فالن ،هغَتلَد

اجلوهرى. 
 .لَسعه ِبِلساِنه:      وأكْواه

قد يضرطُ : "اِملكْواةُ؛ وىف املثِل:      واِملكْوى
، يضرب ملتوقٍع أمرا قبلَ )3("العير واِملكْواةُ ىف النار

يضرب للبخيل إذا : وقال ابن برى. )4(]به[حلوله 
 .أَعطَى شيئًا خمافةً مما هو أشد منه

تابعى، كثري السؤاِل :      وابن الكَواء، كشداد
 .عن املتشاات، عن على رضى اهللا عنه

                                                
 .زيادة من التاج) 1(
 .زيادة للتوضيح)  1(
 رقم  2/95، وجممع األمثال    309األمثال ألىب عبيد  ) 3(

 ، والتصويب من املـرجعني    "البعري"، وىف األصل    2850
 .السابقني والتاج

 .زيادة من التاج) 3(

 كوى ىنك
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رقية، ة مبصر من الش:     وكَوى، بالفتح مقصورا
 . )1(من حقوِق كباد

املُصطَكَى، نقلـه صاحب :      والكَيـا، بالفتح
 .إنه دخيل: املصباح، وقال
لقب مجاعٍة من الفقهاء واملُحدثني، :      وبالكسر

 .الِكيا اهلراسى، وهى عجمية معناها األمري: منهم
وهو :      وقال اجلوهرى ،فإنه خمفَّف أما كَى

كذا؟ فتقول:  لقولكجواب فعلت يكونَ :ِلم كَى
كذا، وهو للعاِقبة، كالالّم، وتنِصب الِفعلَ 

 . املستقبلَ
 .     وأما كيت فقد ذكر ىف التاء

 ]ك و و[
 .عِملَها:  كَوى ىف البيِت، بالتشديِد، كَوه     و

اتات:      والكَوبة وحبة، كحمجع كَو. 
الكَوةُ، ويضم، والكَـو، : "املصنِف     وقولُ 

مل يضبطْه، وهو ىف النسخ، "  وكُواٌء)2(كُوا): ج(
مجع الكَوة، : كهدى وغُراب، والذى ىف الصحاح

ِكواء ممدودا، وِكوى أيضا، مقْصور، مثال : بالفتح
: ِكوى، قلت: بدرة، وِبدر، ومجع الكُوة، بالضم

 الذى اقْتصر عليه الفراُء، واستغنى وهذا األخري هو
: مجع كَوة: به عن جمع املفتوِح، وىف احملكم

                                                
 .1/399القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 4(
 ".كُوى: "ىف القاموس) 5(

 والكاف ،ِر ناِدر، وِكواء، باملـدى، بالقَصِكو
من فَتح كَوة، : وقال اللِّحياىنُّ. مكْسورةٌ فيهما

فِكوى، مكسور : ِكواء باملد، ومن ضمها: فجمعه
 وال أدرى كيف هذا؟ :قال ابن سيده. مقْصور

 .وبه تعلَم ما ىف سياِق املُصنِف من القصور
، هى "جِزيرةٌ ىف بحِر الْبصرِة: كَاوانُ: "     وقوله

: ، وكافُهـا مشوبـة، وتفسريها)3(عجمية
جزيرة البقَر، والنون عالمةٌ للجمِع عندهم، 

 .واملناِسب ذكرها ىف النون
 ]ك هـ ى[

 . هضبةٌ: ى أكْه     ى
 .)4(جبلٌ: صخرةُ أكْهى:      وىف الصحاح
كَِهـى، كرِضى، كُهى، : "     وقولُ املصنِف

 .كَهى بالفَتح: ، والذى ىف التكملِة"كَهدى
كذا ىف " أُشاِفهك: أكْتهيك مبسأَلٍَة: "     وقَولُه

اكْتهاه أنْ : النسخ، وهو غَلط، والذى ىف التكملة
هيشاِفه : ه املصنفوالذى ذكر ،لَّهوأَج هظَمأى أع

قطعةٌ من حديث ذكره ابن األثِري ىف النهاية، أن 
ىف نفِْسى مسأَلَةٌ، وأنا : ابن عباس أتته امرأَةٌ فقالت

: أكْتِهيك أنْ أُشاِفهك ـا، فقـالَ] ب/363[
                                                

، وىف مطبوع التـاج     "هى فارسية "ىف مطبوع التاج    ) 6(
 ".وكافها فارسية: "أيضا

 .916 رقم 1/287) أكهى(معجم البلدان ) 1(

 كهى كوو



 
 
 

 
 

- 316- 

، مـن اكْتِبيها ىف بطاقـٍة، أى أُِجلُّك وأحتِشمك
أكْهى، وقد كَِهى يكْهى واكْتهى؛ : قوهلم للجبان

ألنّ املُحتِشم تمنعه اهلَيبةُ عـن الكالِم، فانظر هذا 
مع ِسياق املصنِف، وقد أجحف به حتى أخرجه 

 . عن معناه، والظاهر أنه من تالعِب النساِخ
 :ىوأما قولُ الشنفَر:      قالَ الصاغاىنُّ

       فإنْ يك من ِجن فأَبرح طاِرقًا
  )1(              وإنْ يك إنسا ماكَها اِإلنس تفْعلُ

 .ما هكذا، فترك ذا، وقدم الكاف:      فإنه يريد
ô ô ô 

 فصل الالم مع الواو والياء
 ]ل أ ى[

 .تعسرت:  التأَت على احلاجةُ     ى

 .أى أبطَأْت: ، بالتشديد     وألَّيت ىف حاجىت
ْألى بن عصم ىف فَزارة :      وىف أمساء العرب

، وْألى بن )2(وولده مخاِشن، عن ابِن حِبيب
، من ولده )4(، وْألى بن دلٍَف الِعجلى)3(شماٍس

                                                
هو ىف التـاج    ، و "َألبرح"، وفيـه   47المية العرب ) 1(

 .وعجزه ىف اللسان
 .327خمتلف القبائل ) 3(

 .3/1225التبصري ) 4(
 .املرجع السابق) 5(

حرب بن عمِرو بِن عويةَ بِن عمِرو بِن ْألٍى الذى 

 :يقول له عمري بن املهتجن

  ال توِعدوا حربا فإنَّ وِعيده     

كَرنم ل ال أبا لكىف آِل ِعج                       

       ِمن دوِن حرٍب أَسره ولَِفيه

رعمت جوهجوِه إذا الوالو ِبيض                      
 بن لٍَف، من ولده مشريحارثةَ بِن د بن وْألى     

 .ل مع على بصفنيجابٍر، قُِت
 .، مل يعقب)5(     وْألى بن قحطانَ

     ولُؤى، قيل هو تصغري ْألى، بفتح فسكون، 
: أو تصغري َألى، كقَفا، وقـال على بـن حمزةَ

العرب ىف ذلك مختلفون؛ من جعلَه من الّْألِى 
 .همزه، ومن جعلَه من ِلوى الرمِل مل يهِمزه

يشري " ومنه لُؤى بن غالٍب: " املصنف     وقول
إىل أن النقْلَ عـن االسم أولَى مـن اسِم اِجلنِس، 
هكذا ذكروه وأقَروه، وفيه حبثٌ، نبه عليه شيخنا، 

أن اَألعالم ال تنقَلُ من اَألعالم، وإمنا : حاصله
 .تنقَل من النِكرات

 ]ل ب ى[

                                                
 .املرجع السابق) 5(

 لىب ألى
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أَنضجتها، حكاه :  لَبيت اخلُبزةَ ىف الناِر لَبيا     ى

 .أبو لَيلَى
البِقيةُ من النبِت عامةً، ومن :      واللُّبايةُ، كثُمامة

احلَمِض خاصةً، أو هـو رقيق احلَمض، كذا ىف 
 .احملْكِم

أى : بينهـم املُلْتِبيةُ، غري مهمـوز:      ويقال
ال يكتم بعضهم بعضا إنكارا، نقله متفاِوضون 

اجلوهرى عن األمحِر، ونقله األزهرى ومل يقلْ 
 .إنكارا، وأورده املصنف ىف اهلمزة

بنو فالٍن ال يلْتبون فتاهم :     ويقالُ
 شيخهم، املعىن ال يزوجون الغالم )1(واليتغريون

صغريا وال الشيخ كبريا طلبا للنسل، نقله 
 .ألزهرىا

ماءاِن : مثنـى لُبى، كسمى:      ولُبيان، كعلَيانَ
 من متيم بني قِرب الِعباِدى والثَّعلَبية على )2(لبىن العنرب

 .يساِر احلاج من الكوفِة، عن نصر
 .)3(جبل نجِدى عن نصر أيضا:      ولُبى، مماالً

                                                
" يتعيرون "15/384كذا ىف التاج، وىف التهذيب      ) 1(

 .بالعني املهملة

 . 10582 رقم 5/14) اللُّبيين(معجم البلدان ) 2(

، وفيه  10570 رقم   5/12) لىب(معجم البلدان   ) 3(
 ".اسم جبل: لىب"

، ولُبى )4(عِد بِن شطٍنلُبى بن س:      وعلى فُعلَى
بطناِن من بىن سامةَ بِن : )5(ابن صِبرةَ بـِن عتبةَ

 . النسابة)6(لُؤى، ذكره األمري عن سياٍر
لَِبى من الطعاِم، كرِضى، : "     وقولُ املصنف

كرمى، : كذا ىف النسخ، والصواب" أكثر منه: لَبيا
 .كما هو نص الصاغاىن

ولُبى، مصغرا، كسمى، ابن لَبى، : "ه     وقولـ
، كذا ىف "صحابيان: كعلَى، والَِبى بن ثَوٍر

النسخ، ولو اقتصر على قوله كسمى كان كافيا، 
وهكذا ضبطه غري واحٍد من املُحدثني، وقال ابن 

هو لُبى، باَأللف على وزن فُعلَى، وقد وهمه : قاِنع
أمـا والده فَعلَى وزن علَى، كما ابن الدباغ، و

ذكره املصنف، وهكذا ضبطَه ابن الدباغ، وهو 
صحاىب من بنـى أسٍد ، وأما الِبى بـن ثوٍر فلم 

الىب بن ثوِر بِن : يذكروا له صحبةً؛ ففى التكملة
شقيٍق السدوِسى، ومل يذكر فيه أَنه صحاىب، وىف 

 بِن ثوٍر السدوسى الىب بن شقيِق: التبصري للحافظ
، وىف كتاب األمِري قال )7(من أعراب احلُجاِج

                                                
 .3/1127التبصري ) 4(

لبى بـن   : "املرجع السابق واملثبت منه، وىف األصل     ) 5(
 ".هبرية بن عتيبة

 ".عن شبل النسابة: "ىف التبصري) 6(
وىف ". من أعوان احلجاج  " وفيه   3/1225التبصري  ) 7(

 ".ىف أيام احلجاج من أعوانه"إحدى نسخه 

 لىب
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: سليمانُ بن أىب شيخ عن حممِد بِن احلكِم قال
ِبِخلَِع ابِن ] أ/364[أولُ من قَِدم على احلجاج 

اَألشعِث الىب بن شقيِق بِن ثوٍر السدوسى، وإذا 
علمت ذلك ففى سياق املصنف من النظر ما ال 

فىيخ. 
، "موضع: لَبى، كحتى، ويثَلَّثُ: "     وقولـه

دير لَبى، كحىت، مثلّثة : وتقدم له ىف املُوحدة
موضع باملوصل، وأعاده هنا، كأنه يشري : الالم

 .بقولـه موضع إىل الذى باملوصل وهو غريب
 ]ل ب و[

وهو أبو قبيلة من املَعاِفر، :  لَبوانُ، كسحبان     و
ابن مالِك بِن احلارِث، منهم عقْبةُ بن نافٍع اللَّبواىنُّ 

 .196احملدث، مات سنة 
 .أجرى من اللَّبوة:      ويقال

 ]ل ت ى[
 للموِضع، عن ابِن )1(املُالَزِم:  اللَِّتى، كغِنى     ى

ىبأو هو املَر ،األعراىب. 
تخفيف لغة ىف اللَِّتى، ب:      وبضم الياء وكسرها

 . الياء، كالَِّذى ىف الَِّذى، نقله شيخنا
     والَُّأل، غري ممدود وال مهموز، لغة ىف املمدود 

أحد مجوِع الىت، أشار إليه اجلوهرى، : واملهموز
 :ومنه قولُ الكميت

                                                
 ."الالزم"ىف اللسان ) 2(

       وكانت من الَّْأل ال يعيرها ابنها
األمحق المرا                  إذا ما الغيع 2( اُألم(  

اللُّؤيا واللُّويا، وتصغري :      وتصغري الّالِء والَّالِئى
اللُّتيات واللُّويات، وإذا ثَنيت املُصغر أو : )3(الالتى

مجعت حذفت األلف وقلت اللُّتيان واللُّتيات، 
وحكى ابن السكيت ىف تصغِري اللَّت، بالسكون، 

يتاللُّت وخمتار الفراء اللُّتيِت، بالكسر، وقال ابن ،
رأيت كُثَيرا الشاعر استعملَ الالِئى جلماعِة : سيده

 :الرجال فقال
كُمفُوتروا ونقْسأنْ ت ى لكُمأَب       

  )4(                 ِبسيٍل من الالَِّئى تعادونَ شاملُ
ولُ وأما ق): ل و ى(     وقال اجلوهرى ىف 

 :الشاعر
مِإذا ه فَِر الالِّئى الّذينمن الن       

  )1(                يهاب اللِّئام حلْقةَ الباب قَعقَعوا

                                                
... يغريهـا  : " والتاج، وبروايـة   10/206احملكم  ) 2(

به، وهى إحدى روايـىت     ) لوى(ىف اللسان ومادة    " وغيرا
 .احملكم

 ".اللواتى"ىف اللسان ) 4(
مل أقف عليه بديوان كثري، وهو ىف التاج، وقد ورد          ) 5(

 :ىف اللسان برواية
        أىب لَكُم أن تقْصروا ويفوتكم  

                    بتبل من الالئى تعادون تابلُ            

 لىت لىت
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فإمنّا جاز اجلمع بينهما الختالف اللّفظني أو إللغاء 
 .أحِدمها

 ]ل ث ى[
ابتلَّ من :  لَِثى الثَّوب، كرِضى، يلْثَى لَثًى     ى
 . واتسخالعرِق

تلَطَّخت بـه، نقلَـه :      والرجلُ مـن الطِِّني 
األزهرى. 

 لَمةُ عن :      والكلبلَغَ ىف اِإلنـاء ، حكاه سو
 .الفراء عن الدبيريِة

 .واٍد، عن نصر:      وذات اللَّثَى، كعلَى
 .وسخه:      ولَثَى الثَّوِب

 .      وكذا لَثَى الوطِْب
ما لَِصق منه، عن أىب عمرو ىف :      ولَثَى البوِل

كتاب اجليم وأنشد: 
       يحاِبى بنا ىف احلَق كُلَّ حبلٍَّق

فقَرتِنينِه يِل عن ِعرو2(                   لَثَى الب(  
يقه به الربشاللَّثَى: فيقالُ،     واللَّثَى ي ذْبهو ع . 

                                                                   
، وهو ىف اللسان    "الالئى"بدل  " الالِء: "التاج وفيـه ) 1(
: منسوبا ألىب الربيس عبادة بن طهفة املازىن وقيل       ) لوى(

 .عباد بن عباس: امسه عباد بن طهفة، وقيل
 برواية 3/216ِ، وهو ىف اجليم   "يتفرق"التاج براوية   ) 2(
"تيفب"، وهو ما أثبتناه، وىف األصل "قَريتقر." 

إذا ابتلَّ من العرِق، : وب لٍَث، على فَِعل     وثَ
زاد األخفش ،ِذر  : نقله اجلوهرىوالٍث مثل ح

 .وحاِذر
جرلَثَّى الشسالَ منه اللَّثَى:      وت. 

ندتـه، وىف :      وأَلْثَِت الشجرةُ مـا حولَهـا 
 .إذا كانَ يقْطُر منها ماٌء: الصحاِح

عموِر األسناِن، على لُِثى،      وجيمع اللّثَة، ِل
 .كعِتى عن الفراء

 ]ل ج ى[
): ج(هو الضفْدع، وهى لَجاةٌ :  اللَّجا     ى

 وإنما جئْنا ذا اجلمع :لَجوات، قال ابن سيده
وإن كان مجع سالمٍة لَيتبين لك أن أِلف اللَّجاة 
ا منقَِلبةٌ عن واو، وإالّ فجمع السالمة ىف هذ

طَِّردم. 

 ]ل ح و[
قَشره، لغة ىف :  لَحى العود يلحاه لَحوا     و

 .يلْحوه، حكاه أبو عبيد
قَور منه سيرا للسوِط، :      والْتحى ِجرانَ البِعِري

وصحفه الليثُ باخلـاِء املعجمـِة ، نبـه عليـه 
 .)3(الصاغاىنّ

                                                
 .بالتكملة) ل خ و(ىف مادة ) 3(

 حلو
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 ]ل ح ى[
لغةٌ ىف الكسر، عن :  اللَّحية، بالفتح     ى

ال تأْخذْ [:الزخمشرى، وقال إنه قُِرئ به قولُه تعاىل
 .، وهو غريب)1(]ِبلَحيِتى

 .ة باليمِن:      وكسمية
بطن من العرب، والنسبة :     وبنو ِلحية، بالكسر

، على حـد النسب إىل اللِّحية، )2(ِلحِوى: إليهم 
ىرب يةالق: وقال ابنِة إىل اللِّحبسىف الن ياس :

ِيىلَح. 
ِلحى، بالكسر، ولُِحى، كعِتى، :      ومجع اللِّحية

 .وبكسر الثالثة عن ابِن األعراىب، وِلحاء، كَِكساء
ع ]: ب/364[     وذُو ِلحا، بالكسر مقصورا 

 .بني البصرِة والكوفِة، عن نصر
ع بني احلرمين، أو : بالفتح      ولَحى جمٍل،

 .)3(عقَبةٌ، أو ماٌء
 .ما يقْشر به اللِّحاُء:      واِمللْحاةُ، ِكمحراب

ىلُح و بن4(     وعمر(ىمكس ، : بأولُ من سي
 .السواِئب ىف اجلاهلية، جاء ذكره ىف احلديث

                                                
وقرأ بفتح الالم عيسـى بـن       . 94سورة طه اآلية    ) 1(

 ).89خمتصر ىف شواذ القرآن(سليمان 

 .عن اللسان، والتاج) 2(
 .10599 رقم 5/16معجم البلدان ) 3(
 .4/1411التبصري ) 4(

 .تابعى:      وعبد اهللا بن لُحى أبو عامٍر اهلوزىن
 عن سليم من خثرم     ومسرح ىلُح بن. 

المحى الغه:      والْتتيِلح تتبلُ. نجصار : والر
 .ذا ِلحيٍة، وقد كَرهها بعضهم

     وأبو احلسِن على بن خازٍم اللّحياىنّ، ليس من 
 .بىن ِلحيان، وإمنا كانَ عظيم اللحيِة فَلُقِّب به

 منها حتت )5(رةُ كَورٍة إدا:      والتلَحى بالعمامِة
ِك، وقال اجلوهرىاحلَن : العمامِة حتت هو تطويق

 .احلَنِك، وقد جاء ذكره ىف احلديِث
 .التنازع، نقله اجلوهرى:      والتالِحى
 . )6(العذَّال:      واللَّواِحى

إنها لكثريةُ اللِّحاء، كِكساء، :      ويقالُ للثَّمرِة
 .سا النواةَوهو ما كَ

 .اللَّعن والسباب:      واللِّحاُء
دافَعه ومانعه والومه، :      والحاه مالحاةً

 .واستقضيا عليه
 .تشاتما وتالوما وتباغَضا:      وتالحيا

 :جاِنباه؛ قال الراعى:      ولَحيا الغديِر
غَمام بوِن صيقْرلِلص نحبٍة      وص 

يا غَِديٍر وخاِفقُهها لَحنمض7(                    ت(  

                                                
 ".ركو"ىف اللسان والتاج ) 5(
 ".العواذل"كذا ىف األصل كالصحاح، وىف اللسان ) 6(
 .، واللسان، والتاج"بالصقرين" برواية 185ديوانه) 7(

 حلى حلى
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لغةٌ ىف املمدود، :      واللِّحا، بالكسر مقصورا
ِر، عِن اللَّيِث، قال األزهرىجر الشهو : ِلِقش واملد

ال تدخـلْ بني العصـا : "املعروف، وىف املثـل
 .)1("وِلحاِئها

من الحاك : "وىف مثل آخر. هقَشر:      ولَحاه اهللا
عاداك 2("فقد(. 

 :أتت ما تلْحى عليه؛ قال رؤبةُ:      وألْحِت املرأةُ
 )3(*فابتكَرت عاذلةٌ ال تلِْحى * 

، "واٍد باملدينة:لُحى، كهدى: "     وقولُ املصنف
هكذا هو ىف التكْملِة، والذى ىف معجم نصر 

ٍد باملدينة، واملمدود واٍد من التفصيل؛ فاملقصور وا
 . فيه نخلٌ وقرى لبىن يشكر)4(أعراض اليمامِة

                                                
 .3593 رقم 2/231جممع األمثال ) 1(
، وفيه أنه مـن     4075 رقم   2/312جممع األمثال   ) 2(

 .قول أكثم بن صيفى
  وبعده171ديوانه) 3(

 *قالت ومل تلِْح وكانت تلِْحى*
 .لسان، والتاجوال
 وفيه       10593 رقم   15/ 5) لُحاء(معجم البلدان   ) 4(

أن املقصور واٍد من أودية اليمامة كثري الزرع والنخـل          " 
 ".لعنـزة وال خيالطهم فيه أحد

كذا ىف " واِدياِن: لُحيانُ، بالضم: "     وقولـه
 .، والصواب، بالفَتح والنونُ مكسورة)5(النسخ

، ظاهر "أسعد بن عوٍف: ذُو لَحيانَ: "     وقولُه
ِح، والصوابه ِسياِقه أنه بالفَتدوكذا قَي ،مبالض 

هو ىف نسِب أبيض بِن حماٍل : اهلَمداىن وقال
، وكذا قيده الصاغاىنّ )6(املَأِْرِبى، نقله احلافظُ

 .أيضا
، ومل يبين، "رجـالِن: ذو اللِّحيِة: "     وقولـه

. فلقبوه بذلك) 7(فأحدمها ِحميرى، وكان أثَطَ
ه شريح بن عامِر بِن عوِف بِن والثاىن كالىب وامس

 .كَعٍب
 ]ل خ ى[

أَنْ يكونَ إحدى :  اللَّخى، بالفتح مقصورا     ى
خاِصرتِى الرجِل أعظـم مـن اُألخرى، عـن 

هو : األصمعى، نقله األزهرى، وقالَ القاىل
رجلٌ ألْخى :] يقال[ استرخاُء أحِد ِشقَِّى البطِْن، 

 .، وهن لُخووهى لَخواء

                                                
رقـم  )اللحيـان (هكذا هى ىف معجـم البلـدان        ) 5(

تثنية اللُّحى، خمفف من لُحى مجع      : اللُّحيان: "10601
 ".يان بضم أولههو واد: ِلحية

 .3/1227التبصري ) 6(
 .، ومها مبعىن"ثطا"ىف التاج ) 7(

 حلى خلى



 
 
 

 
 

- 322- 

ميلٌ ىف الفَِم : وقال ابن األعراىب.      وغار الفَِم
 .ميل ىف العلْبة واجلَفْنِة: وىف احملكِم

 .، عن اجلوهرى)1(املُعوج الفَِم:      واَأللْخى
 .سِعطَ:      والْتخى يلْتِخى

رابعط، عن اللحياىنّ:      واِمللْخاء، كِمحاملُس. 
 .الىت ىف فَرِجها ميلٌ، عن ابِن سيده:      واللَّخواء

     والعلْبةُ، عن أىب عمرو ىف كتاب اجليم، 
 :وأنشد للسلَيِك

       ولَخواَء أعياها اِإلطار دميمٍة
قَلَّمها ال تفارأش ن2(                      ِبها لَخ(  

قَد منه : ى صدر البعِريالْتخ: "     وقولُ املصنِف
هكذا هو ىف احملكِم، وهو قولُ اللَّيِث، وقد " سيرا

نبه األزهرى والصاغاىنُّ أنه تصحيف من اللَّيث، 
 .والصواب باحلاء

 ]ل د ى[
ظرفا مكان مبعىن ِعند، إالّ :  لَدى، ولَدن     ى

أما ال يستعمالن إالّ ىف احلاضِر، وقد يستعمل 
صاله لَدمان، كذا ىف اِملصباح، واتى ىف الز

باملضمرات كاتصال عليك وإليك، وقد أغرى به 
 :الشاعر ىف قوله

                                                
 .ىف الصحاح واللسان والتاج" الفم"مل ترد كلمة ) 8(
 .، والتاج"ذميمة" وفيه 3/151اجليم ) 1(

       فَدع عنك الصبا ولَديك هما
  )3(                      توقَّش ىف فُؤاِدك واخِتياالَ

 ]ل ذ ى[
خفَّف، ىف لغة ىف املُ: اللّذانّ، بتشديد النون     ى 

تثنية الذى، نقلَه اجلوهرى. 
اللُّيِذ بتشديد الياء :      وتصغري اللَِّذ، بكسر الذال

وكسر الذال ، ومـن قال مها اللّذا قال مها اللُّيذا     
 .قاله ابن السكِّيت] أ/365[

اللُّذَيا، بالتشديد، فإذا ثنيت :      وتصغري الذى
اللُّذَيان : ته حذفت األلف فقلتاملُصغر أو مجع

 .واللَّذَيون
 ]ل ذ و[

فَعلَى، من اللَّذَّة؛ وهو األكلُ : اللَّذْوى     و 
ليس من : والشرب بنعمٍة وكفايٍة، قال ابن سيده

 .لفظها، وإمنا هو من باب ِسبطْر
 ]ل س ى[

الكثري اَألكِْل من احليواِن، :  اللَِّسى، كغِنى     ى
 .ن ابِن األعراىبع

 ]ل ش ى[

                                                
التاج ونسب البيت ىف اللسان لذى الرمة، وهـو ىف        ) 3(

 : برواية3/1523ديوانه 
ما وعليك هبعن الص دِتياالفَعىف فُؤاِدك واح قَّشوا    ت 

 لدى شىل
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 ِلشـى، كإىل، أمهلـه صاحب القاموِس،      ى
 .)1(د بالسوداِن: وهو

اضمحلَّ وذَهب، وقد ذُِكر :      وتالشى الشىُء
 .ىف الشني

 ]ل ص و[
عابه، لُغـة ىف يلْصوه، : لَصاه يلْصاه لَصوا     و 

 .نادر: قال ابن سيده
 ]ل ص ى[

 .عابه: صاه يلِْصيه لَصيا لَ     ى
ِمـىركَم ،لِْصىوالْم      : ،يوبواملَع املقْـذوف

 .اللّصاةُ: واالسم
أنْ ترِمى اإلنسانَ مبا فيه ومبا :      واللَّصا واللّصاةُ

 .لَيس فيه
ِضىكر ،عن أىب عمرو، وأنشد :      ولَِصى ،أَِثم
 :للراجِز من بىن قُشير

 *وِبى ِمن اِخلطْء فَقد لَِصيِت ت* 
 )2(*ثُم اذْكُِرى اَهللا ِإذا نِسيِت * 

لَواٍص، قال أُميةُ ): ج(العسلُ، :      والالِّصى
 :اهلُذَِلى

       أيام أسأَلُها النوالَ ووعدها

                                                
، وهو من زيـادات التكملـة       "للسودان"ىف األصل   ) 1(

 .على التاج
 .اللسان، والتاج) 1(

  )3(                 كالراِح مخلوطًا ِبطعِم لَواِصى
الم الالِّصى ياٌء، لقوهلم لَصاه :      قال ابن ِجنى

إذا عابه فكأم سموه به لتعلُِّقه بالشىِء وتدِنيِسه 
 .ذهب به إىل الشراِب": مخلُوطًا: "له، وقال

 ]ل ط ى[
اللَّطَى، ): ج(الثِّقَـلُ، : اللَّطاةُ، كحصاة     ى 

 أى ِثقَلَه أو نفْسه، )4("أَلْقَى عليه لَطاتة: "يقال
 . أى متاعه وما معه: وقال أبو عمٍرو

إذا قام فلم يبرح، كألْقَى :      أو ألْقَى لَطاته
فالنٌ من رطاِته ال : "أَرواقَه وجراِميزه، وىف املثل

أى مقَدمه من : )5("يعِرف قَطاته من لَطاِته
 . مؤخره، أو أعالَه من أسفَِله

ِضىكر ،ِض، عن مشر، :      ولَِطىلَِزق باَألر
 . ويهمز

لُغة ىف اِمللْطاة، كاِمللْطَى، :      واِمللْطَاُء، كِمحراب
بيد عن الواِقدىعن أىب ع ر، نقله اجلوهرىبكِمن. 

                                                
، 8/240، واحملكم   2/491شرح أشعار اهلذليني    ) 3(

 .واللسان، والتاج
 .3402 رقم 2/199جممع األمثال ) 3(
 رقم  2/65، و 4029 رقم   2/302جممع األمثال   ) 5(

3765. 

 لصى ىطل
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ما قُِشر ِمن وجه :      واللَّطَى، بالفتح مقصورا
ح بالَ فَمس: "اَألرِض من املَدِر، وبه فُسر احلديثُ

 .)2(هو قَلْب ِليٍط:  قال ابن اَألِثري)1("ذَكَره ِبلَطًى
 .ع ىف ِشعٍر، عن نصر:      وبال الم

 ]ل ظ ى[
أَسلَتها وطَرفُها، قال ابن : لَظَى احلديدِة     ى 
 . هو من نواِدر الكالم: السكِّيت

توقَّد حىت صـار كالْجمر، :      وتلَظَّى غَضبا
 . ىكالْتظَ

 . اشتد لَهبها:      واملفازةُ
ظَِت اِحلرابقال الشاعر:      والت ،تقَدات: 

 *وهو ِإذا احلَرب هفا عقابه * 
 * هِظى ِحرابلْتاللِّقاِء ت ه3(*كَر( 

، كذا ىف "موضع: ذُو لَظَى: "     وقولُ املصنف
لقاىل، النسخ، واملعروف ذات لَظَى، كما هو عند ا

 :وأنشد
 )4(* بذاِت اللَّظَى خشب تجر إىل خشِب*

                                                
 .3/316الفائق ) 5(
 ".مجع ليطة"زاد ىف مطبوع التاج ) 6(
 . ، واللسان، والتاج11/38احملكم ) 1(
، وصدره 4/1155)ذات اللظى(معجم ما استعجم   ) 4(

ونسبه إىل مالك   ". فما ذر قَرنُ الشمِس حىت كَأَنهم     : "فيه
بن خالد اخلُناعى. 

 من حرة النار، )5(ع: ذات اللّظى:      وقال نصر
 . بني خيرب وتيماء

     وروى عبد الرزاِق عن معمٍر عن رجٍل عن 
ما امسك؟ : أن رجالً أتى عمر فقالَ: "ابن املُسيب

ابن ِشهاٍب، : ؟ قالابن من: جمرة، فقال: قال
أين تسكن؟ : من احلُرقَة، قال: ِممن؟ قال: فقالَ
بذاِت اللَّظَى، : بأيها؟ قال: حرةَ الناِر، قال: قال
أَنّ : "، وىف رواية"أَدِرِك احلى ال يحترقوا: قال

الرجلَ عاد إىل أهله فوجد النار قد أحاطَت م 
 هذه القصِة هو ِضرام بن صاحب: ، قلت"فأطفأَها

ةَ، وفيه قال عمررمى : "مالِك بِن شهاِب بِن جإن
 .)6("َألظُن قومك قد احترقُوا 

 ]ل ع و[
 .ِحدته: لَعوةُ اجلوِع     و 

 .)7(قوم من العرِب:      وبنو لَعوةَ
 .مجع اللَّعوة ِللْحِريص:      ولَعوات، بالتحريك

دعاٌء له بأن : لَعا لك عاِليا: ال للعاِثر     ويق
 :ينتِعش من سقْطَِته، وأنشد اجلوهرى لألعشى

تثَرناٍة إذا عفَرٍث عبذاِت لَو       
                                                

، 10622 رقـم    5/20) لظـى (معجم البلدان   ) 5(
 .4/1155) ذات اللظى(ومعجم ما استعجم 

. 437،  2/436) حرة النـار  (معجم ما استعجم    ) 6(
 .والتاج

 .مل أقف عليهم ىف االشتقاق والتبصري) 5(

 لظى لعو
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  )1(                فالتعس أدىن هلا ِمن أَن أقولَ لَعا
، وأنشد )2(ومثله دع دعا:      زاد ابن سيده

 :لرؤبة
 *إنْ هوى العاِثر قُلْنا دع دعا و* 
 )3(*لـه وعالَينا بتنِعيِش لَعـا * 

 :وقال آخر] ب/365[
       فقُلْت ومل أمِلك لَعا لَك عاِليا

 )4(وقَد يعثُر الساِعى إذا كان مسِرعا
: ويقالُ. أى ال أَقامه اهللا: الَ لَعا لفالٍن:      ويقال
، يروى بالعيِن )5(]به[أى يتولَّع : بههو يلْعى 

 .وبالغيِن
، عن ابِن )6(أى أحد: ما ا الِعى قَرٍو:      ويقال
األعراىب . 

 . تغير ِللْحمِل، عن ابِن القَطَّاع:      وألْعى ثَديها
واألرض      :عن اجلوهرى ،ِت اللُّعاعأنبت . 

انٌ خروع، عن ابِن جب:      ورجلٌ عاٍع الٍع
األعراىب. 

 ]ل غ و[
                                                

 .، والصحاح، واللسان، والتاج107ديوانه) 6(
 ".دع دع: "ىف اللسان) 7(
 .متصلة" دعدعا"، وفيه 92ديوانه) 8(
 .79 املقصور واملمدود للقاىل البيت بال نسبة ىف) 9(
 .زيادة من اللسان) 10(
 ".اإلناء الصغري: والقَرو: "زاد ىف اللسان) 1(

قال باِطالً، : الباِطلُ، وقد لَغا لغواً:  اللَّغو     و
: كذا ىف الصحاح، وبه فسر البخارى قَولَه تعاىل

 .)7 (]وإذا مروا باللَّغو[
 .     وصوت الطّاِئر

ى      وكُلُّ صوٍت مختِلٍط كاللَّغا، أنشد اجلوهر
دىعِللج: 

       كأََنَّ قَطَا العيِن الذى خلْف ضارج
  )8(                جالب لَغا أَصواا حني تقْرب

 .الذى َألنه أراد املاَء:      قالَ
مجع لُغة، كَبرٍة وبرى، وقد :      واللُّغى، كهدى

 .ااستعملَه املصنف ىف خطبِة كتاِبه وأمهلَه هن
الصوت، وقال أبو عمرو :      واللَّغاةُ، كحصاة

اإللْغاء، يريد أنه مبعىن : اللَّغا: ىف كتاب اجليم
 . ألْغيته فهو لَغا: ، يقال)9(املُلْغى

لُغـِوى، بضم فَفَتح، وال :      والنسبةُ إىل اللُّغة 
 .لَغِوى، كما ىف الصحاح: تقُلْ

 .لَِزمه فلم يفَاِرقْه: ِغى ِبشىٍء، كرِضى     ولَ
 .أى تنغم:      والطَّير تلْغى بأَصواِتها

الصوت، كالوغَى، نقله اجلوهرى، :      واللَّغى
وهى لُغة : )1(]ىف كتاب اجليم[قال أبو عمرو 

 .)2(اِحلجاز
                                                

 .72سورة الفرقان، اآلية ) 2(
 .الصحاح، ومل أجده ىف ديوان النابغة اجلعدى) 3(
 .3/194كتاب اجليم ) 4(

 لغو لغو
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رآها باِطالً وفَضالً، :      وألْغى هذه الكلمةَ
 .ذا ما يلْغى من اِحلساِبوك

قَطَه، وألْقاه:      وألْغاهطَلَه وأسأب. 
لْغاهتو، قال الشاعر:      واسه على اللَّغأراد: 

       وِإنى إذا استلْغاِنى القوم ىف السرى
  )3(               بِرمت فأَلْفَوِنى على السر أَعجما

 .ملُهازلَةُ، وهو يالِغى صاحبها:      واملُالغاةُ
إنّ فَرسك ملُالِغى اجلَرِى؛ إذا كانَ :      ويقال

قال الشاعر ،ى ِجدره غري جيرج: 
 )4(*جد فال يلْهو وال يالِغى * 

 .مالَ، وكذا عن الصواِب:      ولَغا عن الطريِق
ر، هو مفْعلة يراد به السه:      وملْغاةُ أوِل الَّليل
 .من اللَّغو مبعنى الباِطل

                                                                   
 .زيادة من التاج يقتضيها السياق) 5(
 .3/194كتاب اجليم ) 6(
 .؛ والتاج"على السر"بدل " ِبِسرك"للسان، وفيه ا) 7(
 .،  والتاج"فال يلهو"بدل " فما يلهو"اللسان، وفيه ) 8(
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 ]ل ف و[
الشـىُء املتروك، كذا ىف :  اللَّفا، بالفتح     و
 .احملكم

 .     والنقْصانُ، عن ابِن األثري
 .اَألحمق، واهلاء للمبالغة:      واللَّفاةُ

بخسه، كذا ىف الصحاح، وىف :      ولفَّاه حقَّه
ه أعطاه كلَّه، ولفَّا: لَفَّاه حقَّـه ولَطَّـاه: التهذيب

أعطاه أقلّ منه، قالَه أبو سعيد، وقال أبو : حقَّه
   .أحسبه من األضداد: تراب

 .ضربه:      ولَفاه بالعصا لفًا
 .قَشره:      واللَّحم عن العظِْم
 ]ل ف ى[

 .وجده كذلك:  ألْفاه كاِذبا     ى
الفاهوت      :هقَدافْت. 
 الثَّأِْر، عـن ابِن األعراىب، إدراك:      والتالِفى

 :     وأنشد
       يخبرىن أَنى به ذو قَرابٍة

  )1(                           وأَنبأْته أَنى به متالِفى
     هكذا ذكر ابن سيده األلفاء والتالِفى ىف 

 .الياء، واملصنف ذكرمها ىف الواو

                                                
 .، واللسان، والتاج12/80احملكم ) 1(

): ج. (الِبضعةُ من اللَّحم: يـة     واللَِّفيـةُ، كغِن
 .لَفايا

 ]ل ق ى[
املَنبوذُ ال يعرف أمه وأَبوه، :  اللَّقَى، كفَتى     ى

 :قال جرير يهجو البعيث
 )2(*لَقًى حملَته أمه وهى ضيفَةٌ * 

     وثَوب املُحِرم يلِْقيه إذا طاف بالبيِت ىف 
 .أَلْقاء): ج(اجلاهلية، 

 كاللَّقاة، حكاه ابن ،ِضىكر ،لَِقـى ومصدر     
مها كقَذًى وقَذاٍة، مصدر قَِذيت : درستويه، وقال

إا مولَّدة : تقْذَى، وقال األزهرى ىف اَألخريِة
 .ليست بفَصيحة

 . لُغةٌ ىف اللِّقاِء ممدودا: بالكَسر مقصورا،     واللِّقا
 لَقَـى، نقلَـه )3(مصـدر: ، بالفتح      واللَّقْيةُ

األزهرى، كاللُّقاة، بالضم، نقله ابن سيده عن ابن 
هى : واستضعفها ودفَعها يعقوب فقالَ: ِجنى، قالَ

 .كالمهم] أ/366[مولَّدةٌ لَيست من 
 :لغة طائية، قال شاعرهم:      ولَقاه يلْقاه

                                                
تقدم ىف غري موضـع مـن    : "جاء ىف هامش اللسان   ) 2(

بأنه يهجو  " رشم"اللسان أنه للبعيث، وصرح ىف مـادة       
 :وعجزه. نزز، ضيف، رشم، ينت: وانظر اللسان" جريرا

 *فجاءت بنز للضيافَة أَرمشا * 
 .، واملثبت من اللسان والتاج"مصدرا"ىف األصل ) 3(

 لفو لقى
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  لَقَت     ملْ تلْق خيلٌ قَبلَها ما قد
   )1(                   ِمن ِغب هاِجرٍة وسيٍر مسأَِد

طَرحه حيثُ يلْقَاه، هذا هو اَألصلُ، :      وأَلْقاه
مث صار ىف التعارف امسـا لكلّ طَـرح، قـال 

ِدك، : تقول: اجلوهرىِدك، وألِْق به ِمن يأَلِْقه من ي
 .دِةوألْقَيت إليه املودةَ وباملو

 .اصطَنعه عنده: أَلْقَى إليه خريا:      ويقال
 .تسمع:      وإليه سمعه
 .أَنزلَه:      والقُرآنَ

 .قَذَفه:      واُهللا الشىَء ىف القلوب
لَقَب أىب احلَسن يوسف بِن إسحاق :      واملُلِْقى

ىب اجلرجاىنّ الفقيه؛ ألنه كان يلِْقى الدروس عند أ
على بِن أىب هريرةَ، مسع منه احلاكم، قال 

 )3(وقد عِرف بعض النساخني: )2(احلافظ
 .باإلسكندرية ذا

، وقد عرف به )4(     قلت وهو أيضا مبعىن املُنبز
 . مجاعةٌ ِبحلَب
نهى عن : "استقبله، ومنه احلديث:      وتلَقَّاه

 . )5("تلَقِّى الركْباِن

                                                
 .والتاج، واللسان، 6/312احملكم ) 4(
 .4/1391التبصري ) 1(
" النسـاجني : "كذا ىف األصل كالتاج، وىف التبصري     ) 2(

 .باجليم
 . هكذا باألصل) 3(

 .أَخذَه:      ومنه
 .قَِبلته وأَرتجت عليه:      والرحم ماَء الفحِل

 .املُحاذاةُ:      وااللِْتقاُء
 .مثل حتاجوا:      وتالقَوا

 فَـىبني فـالٍن وفـالٍن، وبني طَر توالقَي     
 . حنيته حىت تالقَيا، والتقيا، ولُوِقى بينهما: قَِضيٍب

 . أى حرب: ِلقاٌء، ِككتاب     وِلقاُء فُالٍن 
الَِقىقَاِبلى:      وهو جاِرى مأى م . 
السريعات اللَّقْح من مجيع :      واللُّقَى، كهدى

 .احليواناِت
 .مجع لُقْية، بالضم:      ولَِقيته لُقًى كثريةً
 .واحدة اَألالِقى للشدائد:      واُأللِْقية، كأُثِْفية

لَحم باِطِن حياِئها، ومن : ِقى من الناقَِة     واملَال
 .)6(لَحم باِطِن طَبييها: الفَرِس

 .حيثُ تلْتِقى:      ومالِقى األجفان
 .هو ملْقَى الكُناسات، كمكْرم:      ويقال

 .     وفناؤه ملْقَى الرحال
بقالُ ىف السكب:      ويل الرحلْقَى أَرانيا ابن م :
 .أى يا ابن الفاجرِة

 .الطَّريق:      ورِكب متن املَلْقى، كمقْعد
املالُ يوجد تحت األرِض :      واللَِّقية، كغِنية

 .لَقايا): ج(عفْوا، 
                                                                   

 .4/266النهاية ) 4(
 ".ظبيتها:" هكذا باألصل، وبالتاج، وىف اللسان) 5(

 لقى
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 ]ل ق و[
اسم من قَوهلم رجل ملْقُو، :  اللُّقاُء، كغراب     و

 وحكاه ابن حكاه ابن األنبارى، كَذا نقلَه القاىل
لَِّبىعن املُه ىرب. 
لَينةٌ ال تنبِسطُ سريعا ِلِلينها، قال :      ودلْو لَقْوةٌ

 :الراجز
 *شر الدالِء اللَّقْـوةُ املُالِزمـه * 
 * هاِئمالص نهرش كَرات1(* والب( 

 .)2(الولْغة : هكذا رِوى، والصحيح
: وىف املثل. واِسعةُ األشداِق: وةٌ     وامرأةٌ لَقْ

 يضرب ِلسرعِة اتفاق )3("لَقْوةٌ صادفَت قَبيسا"
 .اَألخويِن ىف التحابِب واملودِة
لُغةٌ ىف لُِقى كعِنى، عن :      ولَِقى، كرِضى لَقْوةً

 .ابن القطّاع
 ]ل ك و[

لقاموس، أمهله صاحب ا:  لَكاه حقَّه لَكْوا     و
 .أى أعطاه كُلَّه، كذا ىف التهذيب: وقال أبو سعيٍد

 ]ل ك ى[

                                                
 .5/260اللسان، والتاج، وصدره ىف املقاييس ) 1(
 ):ولغ(ىف اللسان ) 2(

 *الء الوالد رةُ املالزمه شلْغ* 
 .اللسان، والتاج) 3(

أقام، كذا ىف :  لَِكى باملكاِن، كرِضى     ى
 .احملكم

 ]ل م و[
ما يجر به الثَّور :  اللُّمةُ، كثُبة ىف اِملحراِث     و

 .يِثري به األرض، لُغة ىف اللُّؤمة، عن الصاغاىنّ
األتراب، كاللُّمى، عن ابِن : ات، بالضم     واللُّم
األعراىب. 

 .     واملُتواِفقون من الرجاِل، واَألمثاِل
 :ذَهِب به، قال الشاعر:      وألْمى على الشىِء

 * هلِْميٍج منص واتىن أصرسام* 
 * هينغٍة منقَي ىنحص تو4(*وص( 

 ]ل م ى[
ابن سلمةَ بِن سلَيٍم، من : مى لُمى، كس     ى

 . )5(فرسان بىن ِكالٍب، نقله احلاِفظ
 .قَليلَةُ الدِم أو اللَّحِم:      وِلثَةٌ لَمياُء

 .أى تسود:      وإا لَتلَمى شفَتيها تلِْميةً
 .استأْثَر وغَلَب علَيه:      والْتمى به

جزيرةٌ بالروِم، ويقال هى :      وِليِمياء، بالكسر
 .إقليميا

 ]ل ن و[

                                                
 .اللسان، والتاج) 4(
 .1227التبصري ) 5(

 لنو لكو
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أمهله صاحب القاموس، وقال :  اللُّنةُ، كَثُبة     و
ىبر ة، : ابنِة ىف اجلاهليى اآلِخرمادهو اسم ج
 :وأنشد

 * هواِفيها لُنى تٍة حت1(*من لُن( 

 ]ل و ى[
عصره حىت يخِرج :  لَوى الثوب يلْويه لَيا     ى

 .ما فيه من املاء
كألْوت، عـن :      ولوِت الناقَةُ ِبذَنِبهـا تلِْويةً

ِزيِدىى برأِسه. اليه وأَلْوى رأسأمالَ : وكذلك لو
: تعاىلَ] ب/366[وأَعرض، كلَوى لَيا ومنه قوله 

 بواوين، وقد قُِرئ بواٍو )2 (]وإنْ تلْووا أو تعِرضوا[
 .  من ولَيت)3(الالمواِحدٍة مضمومِة 
لَـواه يلِْوِيه لَيـا ولُِويـا، : "     وقول املصنف

، أى كعِتى، هكذا ىف النسخ، وهو غلط، "بالضم
: لَويا، بالفَتح، كما هو نص احملكِم، قال: وصوابه

ومل حيِك ِسيبويه : وهو ناِدر جاء على األصل، قال
 .)4(لَويا فيما شذَّ

 ]و ول [

                                                
 . اللسان، والتاج) 6(
  .135سورة النساء، اآلية ) 1(
بضم الالم وسكون الواو محزة وابن عامر ) تلُو(قرأ ) 2(

 ).159املبسوط(من العشرة 
 .12/111احملكم ) 3(

: العالمة، ومنه احلديث:  اللِّواُء، كِكساء     و
أى عالمةٌ يشهر : )5("ِلكُلِّ غاِدٍر لواٌء يوم القيامِة"
 .))6ا

أى بكلِّ شىٍء، ذكره :      وجاء باهلواِء واللِّواِء
 ".هـ ى ا"املُصنف ىف 

مما اختص به حممد صلّى اهللا :      ِلواُء الْحمِد
ه وسلم يوم القيامة، يحمده فيه اَألولون علي

 .واآلخرون
املَطاِرد، وهى دونَ اَألعالِم والبنوِد، :      واَأللِْويةُ
نقلَه اجلوهرى. 

لغةٌ ىف املمدود، وقد جاء ىف :      واللِّوا، بالقصر
 :شعر حسان

 )7(* أصحاِب اللِّوا الصيِد* 
نقلَه اخلطاىب. 
ة وجديلة، على : ى، كإلَى     واللِّوِريع بني ض

 .طريق حاج البصرة
قُوبعى، وريام:      وقال يٍر : اللِّوصواِدياِن لن

 :وجشٍم، وأَنشد للحقَيِق
                                                

 .4/279النهاية ) 4(
 ".ىف الناس"هاية زاد ىف الن) 5(
 :، ومتام البيت فيه344ديوانه) 6(

       لو كنت من هاشٍم أو بىن أسٍد
                      أو عبد مشٍس أو أصحاب اللِّوا الصيِد

 ".يريد بىن عبد الدار: "قال شارح الديوان

 لوو لوو



 
 
 

 
 

-331- 

       وإنى من بغِضى مسوالَء واللّوى
ِد ناِزعِجلُ القَيحِرياٍم م 1(                وبطن(  

 .ملْتِوى: ٍو     وعود لَ
ِت األرضا:      وأَلْوقْلُها لَِويب صار. 
ذَهبت ا وصاحبها ينظر :      واحلرب بالسواِم

 .إليها
 .رمى به:      وألْوى باحلَجِر
 .عقَده:      واألمري له ِلواًء

 .عطَف على مستغيٍث:      والرجلُ
 .نطَوتا:      وتلَوِت احليةُ

 .انطَوى انِطواَء احلَيِة:      والرجلُ من اجلُوِع
: الثَّنايا املُلْتِويةُ الىت ال تستِقيم، يقال:      واملَالِوى
لَكُوا املالِوىس. 

 .)2(د بصعيد مصر:      وملَّوة، بتشديد الالّم
 .د باملغرِب:      وملِْوية، كمرِمية

 .الكثري املَالِوى، والشديد االلِْتواء: َأللْوى     وا
عوصه، كما ىف :      ولَوى عليه األمر تلِْويةً

 .عوصه عليه: التهذيب، وىف األساس
 .اتخذَها، كالْتواها:      ولَوى لَِويةً

عِملَها، نقله اللحياىنُّ عِن : الءًَ حسنةً] ولَوى     [
ئى، ومد الء؛ ألنه قد صيرها اسما، واالسم الكسا

                                                
 .التاج) 7(
 .4/68 جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 1(

وإذا نسبت إليها . ال يكون على حرفَين وضعا
 .لَوِوى: قُلْت

هِويها ال:      وقصيدةٌ لَوقاِفيت. 
اةٌ:      قال الِكسائىلَوة: وهذه الٌء موبكْتأى م. 

 هو من ولَد: اسم أعجِمى؛ قيل:      والوى
 .يعقوب عليه السالم
 .خالَفَه:      والوى فالنا

تيوهذه :      والو ،تلَيكلَو ال، فأنا الَِوى قلت
عن ابِن األعراىب. 

 .     وكبش أَلْوى وشاةٌ لَياُء من شاٍء لَيني
، )3( قُِرئ بشد وخف]ملَووا رؤوسه[     و

 .والتشديد للكثرة
والْت     ى عليه األمرتاص: واع. 

 .تعسرت:      واحلاجةُ
 .منحناه:      وملْتوى الواِدى

أى ال : ما يلْوى ظهره:      ويقالُ للرجِل الشديِد
ه أحدرعصي. 

أى يغِلبهم ىف :      وهو يلِْوى أعناق الرجال
 .اِجلداِل

، )1(رض عنه وتأَخرثَناه وأَع:      ولَوى عنه ِعطْفَه
ددشوي. 

                                                
خمففة الواو، وقرأها الباقون مـن السـبعة        قرأ نافع   ) 3(

 ).371املبسوط(مشددة الواو 

 لوو لوو
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مصغر اللِّوى، قال :      ولُوى بن غالٍب، بال مهز
ة: األزهرىلغة العام. 
ةُ:      واللَّىالبوالص ددشالت. 

م الدهر ىلْوتكأَلْوى:      واس. 
ِضىلُ، كرجالر لُه:      ولَِوىخب دتاش. 

 :الْتوى عنه، قال الشاعر:  األمِر     وعِن
لَِويت أو رى ِبى اَألموإذا الت       

  )2(                   ِمن أَين آِتى اَألمر إذا أُِتيت؟
 . عقَبةٌ بين مكةَ والطاِئف:      واللَّواء، كشداد
 .ع ىف شعر، كالمها عن نصٍر:      واللّياء، بالياء

 :احلَبس، عن ابن برى، وأنشد: للَّيان     وا
ِتكمرسمن غِري ع كُملْقَى غَِرميي      

  )3(                    بالبذِْل مطْالً وبالتسريِح لَيانا
 .معطوف ِخلْقَةً كذَنِب العنـِز:      وذَنب ألْوى
يا وِليانا، لواه ِبدينه لَيا وِل: "     وقولُ املصنِف

، كذا ىف النسِخ، والذى ىف احملكِم "مطَلَه:بكسرمها
، واقتصر اجلوهرى )4(بالكسـِر والفتِح فيهما معا

                                                                   
 ".أو تأخر"اللسان، والتاج وفيه ) 3(
 . ضبط قلم12/112احملكم ) 4(
التاج، واللسان، ونسبه مصححه إىل جرير، وهو ىف ) 1(

 : برواية594ديوانه
      يلقى غرميكم من غري عسرِتكُم

 لبذل بخالً وباإلحسان ِحرمانا                         با
 ".ولَيانا"بعده ىف هامش القاموس عن إحدى نسخه ) 2(

على الفَتح ىف لَيان وهى اللغة املشهورة، وحكى 
ِليانٌ، بالكَسر، لُغية، : ابن برى عن أىب زيد قال 

 .ىففى سياِق املصنِف قصور اليخفَ
واٍد لثقيٍف، أو جبلٌ : ِليةُ، بالكَسر: "     وقولـه
األول بالتخفيف، : ، والذى ىف التكملة"بالطائف

 ]أ/367. [)5(والثاىن بالتشديد
 ]ل هـ و[

 .الولَد، ىف لُغة حضرموت:  اللَّهو     و
 :     واجلاِريةُ، وبه فُسر قولُ العجاج

 *لَهٍو ِللمِلله ارالْ د6(*ى ِمكْس( 

 .أراد باملُلَهى رجالً يعلِّل ا؛ أى ملن يلَهى ا
وإذا رأوا [:      والطَّبلُ، وبه فُسر قولُه تعاىل

 .نقله ابن سيده) 7(]ِتجارةً أَو لَهوا
 ،ِن اِجلماِع، نقله اجلوهرىو عى باللَّهكْنوي     

 طَلع الدلْو انسلَّ الِعفْو إذا: "ومنه سجع العرب
اِخللو واللَّه طَلَبو." 

                                                
تكملة الصاغاىن، وفرق ياقوت بينـهما ىف مـادتني     ) 5(

ــالتخفيف جـــ ــتقلتني األوىل ب ـــم 5/35مس  رق
، 35، والثانيـة بالتشديد بنفس اجلزء صفحة       10709

 .10710 رقم 36
جاج، وهـو ىف اللسـان      مل أقف عليـه بديوان الع    ) 6(

 .والتاج
 .11سورة اجلمعة، اآلية ) 5(

 ولو هلو
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الِغناُء؛ َألنه يلِْهى عن ذكِر اهللا :      ولَهو احلديِث
وِمن الناِس  [ :والشرك، وما فسرت اآليةُ. تعاىل

 .)1(]من يشتِرى لَهو احلديِث 
 .نىاملَلْعب، ِزنةً ومع:      والْملْهى

 .موِضع إقامِتهم:      وملَهى القَوِم
 .مكانها:      وملْهى اَألثاِفى

 .ملْهى، كمعطًى:      وسموا
 .الشواِغلُ، مجع الِهيٍة:      واللَّواِهى

جمع لَهاة، يكْتب باأللف، :      واللَّها، بالفتح
 :قال أبو النجم

ـَِل تلِْقيِه ىف طُـرٍق أَ*   *تتها مـن ع
 )2(*قَذْف لَها جوٍف وِشدٍق أَهدِل * 

 .نقله اجلوهرى والقاىلُّ
مة العطية، :      وبالضوى، ولُهحة الروـع لُهمج

، "اللُّهى تفْتح اللَّها: "ويكتب بالياء، ومنـه قوهلم
 .أى العطايا تفْتح اللَّهوات

إذا كانَ جوادا : ِمعطَاٌء ِللُّهى     ويقالُ إنه لَ
 .يعِطى الشىَء الكثري

 الدفعـةُ من رأٍْى أو حلٍْم، :      واللُّهوة أيضـا 

                                                
 .6سورة لقمان، اآلية ) 6(
، واللسـان،   77، واملقصور واملمـدود  196ديوانه) 2(

 .والتاج

، ويكتب باأللف، أنشد القاىل )3(واجلمع كاجلمع
 :لعبدةَ بِن الطبيِب

نيكُمغِب الذى يا من الكَسولُه      
ر النضا إذا احتيوم                املَطْمع 4(فوس(  

ألْقَيت فيها لُهوةً، كذا :      وأَلْهيت ىف الرحى
ألْهيت : ونقل القاىلُّ عـن أىب زيٍد . ىف الصحاح

 . )5(أَلْقَيت فيها قَبضةً من بر: الرحى فهى ملْهاةٌ
أَلْهى الرحى وِللرحى وىف الرحى :      وىف احملكم

 .مبعنى
 .أجزلَ العِطيةَ؛ عن ابِن القَطَّاع:      وأَلْهى

فَمها، عن ابِن :      وقيل لُهوةُ الرحى، بالضم
 .القطَّاع

أى اصنع معه : الْه لَه كما يلْهى بك:      ويقالُ
 .كما يصنع بك
رضقالُ:      وقال الناك يا فالنُ: يأى : الَِه أخ

ه حنو ما فَعل معك من املعروِف والِْهِه، افْعلْ ب
 . الْه عنه وِمنه مبعنى: وقال األصمعى. )6(سواء

 .     وهو لَهو عن اخلري، على فَعول

                                                
 ".واجلمع هلًا: "لفظ التاج) 2(
، والتاج، واملفضلية   219املقصور واملمـدود للقاىل  ) 4(

 ".احتضر"بدل " احتصر" وفيها 146 البيت27
 .218 املقصور واملمدود للقاىل)4(
 .، واملثبت من اللسان والتاج"سواك"ىف األصل ) 6(

 هلو هلو
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 .لَها بعضهم ِببعٍض، نقلَه اجلوهرى:      وتالهوا
 . علَّلَه:      وهلّاه تلِْهيةً

 . كَِرهه: ى     ولَِهى عنه وبه، كَرِض
 . أعرض:      والْتهى عنه
لْهاهتواس      :هظَرتوان قَفَهوتاس. 
 .استكْثَر منه:      والشىَء

تعلَّلَ بـه وأَقام علَيه ومل :      وتلَهى بالشـىِء
 .يفاِرقْه، ومنه تلَهِت اإلبلُ باملَرعى

 . تعلَّلَ ِبسيرها:     وتلَهى ِبناقَِته
تصغري لَهوى؛ فَعلَـى مـن :      واللُّهيا، كثُريا 
 :اللَّهِو، قال العجاج

 )1(*دار لُهيا قَلِْبك املُتيِم * 

، وقد ذكر ىف )2(جبلٌ بالفَيوم:      والالَّهون
 .لنون

 ]ل هـ ى[
 اللُّهوة، على العِطيةُ، لُغة ىف:  اللُّهيةُ، بالضم     ى

 .املعاقبة، ذكره املصنف ىف الواو

                                                
وراد ىف اللسان بعد . ، واللسان، والتاج 291ديوانه) 6(

 ".يعىن لَهو قلِبه: "الشطرة قوله
: الهون: " وفيه 10554 رقم   5/9معجم البلدان   ) 1(

بلد بصعيد مصر بـه مسجد يوسف الصديق والسـكْر         
 ".بناه لرد املاء إىل الفيومالذى 

، ذكـره )3(ع بِدمشق:      وبيت لَهيـا، بالفتح
 بكّاِر بِن يزيد بن ىف الواو ، ومنـه حممد املصنف

ذكره املاِلِيىن ،اللَّهىي كِْسِكى4(الس(. 
ô ô ô 

 فصل امليم مع الواو والياء
 ]م أ و[

إذا ضربت بعضهم ببعٍض، :  بينهممأَوت     و 
 .عن اللَّيث

 .     وِهرة مؤوءة، كمعوٍع
 .صاح ِصياح السنوِر:      وأَموى الرجلُ

 .مبعىن الشدِة:      واملَأْواُء، باملَد، لُغةٌ ىف القَصِر
 ]م أ ى [

 . مددته:  مأَيت اِجللْد مأْيا     ى
 .اتسع، نقلَه األزهرى:   وتماَءى، على تفاعل   

 :نمام، أنشد اللَّيث:      ورجلٌ مأَّاٌء، كشداد
       ومأَى بينهم أَخو نكُراٍت

  )5(                            لَم يزلْ ذا نِميمٍة مأََّء
ية، وماءة، ِزنة ماِئية، ِزنةَ ماِع:      ويقالُ للسنور

 .ماعة
 ]م ت و[

                                                
 .10694 رقم 5/33معجم البلدان ) 2(
 .3/1236التبصري ) 3(
، واللسـان،   15/618، والتهذيب   8/423العني  ) 5(

 .5/292واألساس، والتاج، وصدره ىف املقاييس 

 هلى وتم
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 .ضربه ا، نقلَه األزهرى:  متاه بالعصا     و
 .طالَ عمره، عن ابِن األعراىب:      وأَمتى الرجلُ

 .     وتمتى، كَتمطَّى، على البدِل
أى ِبحذاِئهـا        : داِره داِرى ِبِميتـاِء:      ويقالُ

 ].ب/367[
 ] ج وم[

 . وهو علَم:  مجا، أمهلَه صاحب القاموِسو     
     وِميجا، بالكسر ىف أجداِد النعمان بن مقَرن 

 ".و ج ى"الصحاِبى، وذكره املصنف ىف 
 ]م ح و[

اسم ما يرقَـى بـه املَعيـونُ أو         :  الْمحو      و
سقَاه، لغةٌ ميانيباملاِء في ِحىورمبا م ،ةاملصاب . 

 .ذُو محو: وكتاب ماٍح     
  حابالس يحِت الرحه، وكـذلك   :      ومتبأذْه

ـلَ، ومنـه قوله تعاىل      الصاللَّي حنا آيةَ    [: بفمحو
 .)1(]اللَّيِل

 .انفَعلَ، من املَحِو، نقلَه اجلوهرى:      وانمحى
إذا : تركت اَألرض محوةً واحدةً:      ويقالُ

أصبحِت األرض : طَبقَها املطـر، وفـى التهذيب
 .إذا تغطَّى وجهها باملاِء: محوةً

                                                
 .12سورة اإلسراء، اآلية ) 5(

أى تحلَّلْ؛ أى : تمح منهم يا فُالن:      ويقالُ
اطْلُب منهم أنْ يمحوا عنك ما جنيت عليهم، 

نقله الزخمشرى. 
هكذا ، "موضـع: محوة: "      وقـولُ املصنِف

قتضى ِسياِقه، والصوابو بال هاء، كما هو : محم
حاح، قال يعقوباحملكِم والص أنشدىن أبو : نص

 :عمرو للخنساء
      ِلتجِر املنيةُ بعد الفَتى الْـ

  )2(                       ـمغادِر بالْمحِو أَذْالَلَها
، والذى ىف "اسم الدبوِر: محوة: "     وقولُه

الصحاح واحملكم أنـه اسـم للشمال، ومثلُه ىف 
اإلصالِح البن السكِّيت، وبه جزم التبِريِزى ىف 
ذيبه لإلصالح، ومثلُه ىف كفاية املُتحفِّظ وغريه، 

ىرب وقال ابن : محزةَ اختصاص بن أنكر على
ب وتذْهب      بالشمال؛ لكوا تقْشع السحا" حموةَ"

وهذا موجود ىف اجلَنوب، وأنشد : به، قال
 :لَألعشى

       ثُم فاُءوا علَى الكريهِة والصبـ

  )3(               ـِر كما تقْشع اجلَنوب اجلَهاما

                                                
ــدان 124ديواــا) 2( ــم 5/79، ومعجــم البل  رق

، التـاج،   4/1194 ، معجم مـا اسـتعجم     10904
 ".لتجر احلوادث: "وفيه. واللسان

 :، والرواية فيه203ديوانه) 2(

 حمو مدى
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 ]م د ى[
 .أمضيت:  أَمديت له     ى

دماِديِه أَحجاِر:      وفالنٌ ال ييه إىل أى ال ي
 .مدى

 .لَج فيه:      ومتادى ىف غَيه
 .متاد فيه إىل الغايِة:      وىف األساس
روبه اَألم      :رأَخلَ وتطَاوت. 

ِنىكغ ،قاِم :      واملَِدىمن املاِء ىف م عمتما اج
 ،دملِْو ما دام ياِقى، أو ما سالَ مـن فُروِغ الدالس

 .أَمِديةٌ): ج(ستقَر وأَنتن فهو غَرب، فإذا ا
د باملغرِب، بينه وبني جزائر :      واملَِدية، كغِنية
 .بىن زغناى ثالثةُ أياٍم
أَبعدهم غَايةً : أمدى الْعرِب: "     وقولُ املصنِف

م عزميةً : كذا ىف النسخ، والصواب" ىف الِعزهدعأب
ما هو نص احملكِم عن اهلَجِرى، قال ىف الغزِو، ك

أحنِك : " تقُولُه فـإن صح فهو مـن باب: عقَيل
 ".الشاتيِن

 ]م ذ ى[ 

                                                                   
         مث ولّوا عند احلفيظة والصبـ

                            ـِر كما يطحر اجلنوب اجلهاما

خـرج منـه :  مذَى الرجلُ يمِذى مذْيا     ى

املَذْى، كأَمذَى، ومذَّى تمِذيةً، واُألوىل الفُصحى، 
 . ونقل اجلوهرى اَألوِلييِن

كُلُّ ذَكٍَر يمِذى، وكُلُّ أُنثَى     :      يقالُ
 .تقِْذى

 .الرجلُ الكَِثري املَذِْى:      واملَذَّاُء، كشداد
 .اللِّني والرخاوةُ:      وكسماء
تِجر ىف اِملذاِء؛ ِللْمرايا، عن ابِن :      وأَمذَى

األعراىب. 
ِنىسيلُ امل:     وكَغم ،ىرض، عن ابِن باِء من احلَو
 :وأنشد للراجز

 *لَمـا رآهــا ترشف املَـِذيا * 
 )1(* ضج العِسيف واشتكَى الْوِنيا* 

العبها حىت خرج      :      وماذاها مماذَاةً
املَذْى. 

 .ماِذيِىن وساِفحيىن:      ويقُولُ الرجلُ للمرأِة
جمع الرجاِل : املَذاُء، كسماٍء:"ملصنِف     وقولُ ا
كذا ىف سائر النسخ، واملعروف ىف ..." والنسـاِء

ضبطه،كِكساء ىف املعىن األول، وهو باملعىن الثاىن، 
 .ضبطَه أبو عبيد، كما هنا

                                                
  .اللسان، والتاج )1(

 مذى
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 ]م ر و[
، )1(د باحلجاز، قُرب واِدى القُرى:  مروة     و
، ذكره )2(بِد اِهللا املَروىأبو غَسان حممد بن ع: منه

 .ابن األثِري
ع من أعراِض املَدينِة، كانَ :      وذُو الْمروِة

حاىبٍد الصيةَ بِن أُسبتر عيصأَِبى ن كَنس. 
ة من أعماِل مكَّةَ، منها حرملَةُ بن     :      و

 .عبِد العزيِز اجلُهِنى
: ، قال نصر)3(بذَِةع بأكْناِف الر:      ومروان
 . أحسب ذلك

 .     وِحصن باليمِن
هو الشلَيل جد جريِر بِن     :      ورب مروان

الصحاىب لىج4(عبِد اِهللا الْب(. 
بلَداِن :      ومرو الروذ، ومرو الشاهجان

 .، ومها غري الذى ذكره املصنف)5(ِبفاِرس

                                                
، 11169 رقـم      5/136) املروة(معجم البلدان   ) 1(

 ".ة بوادى القرىقري: وذو املروة"وفيه 
 .4/1360التبصري ) 3(
 .11160 رقم 5/130) مروان(معجم البلدان ) 4(
 .انظر املرجع السابق) 5(
)        مـرو الروذ، ومـرو الشـاهجان     (معجم البلدان   ) 5(
ــا 136، 5/132 ــى 11168، 11167 رقم  عل

 .التواىل

، "أصلُ اِحلجارة: أو املَرو":      وقول املصنف
ِخ، والصوابساِحلجارة:"كذا ىف الن لَبكما "أص ،

 ]أ/368. [هو نص احملكِم عن أىب حِنيفَةَ
 ]م رى[

 .شك:  مرى ىف اَألمر، كرمى     ى
والبعري      :ظَلَع. 

 .أسرعت، وهن مواٍر:      والناقةُ ىف سيِرها
وفالن     رِط: ا فما دعةَ فلم يِطيمنه الع لَبجتاس. 

 .نقَده إياها:      ومراه ِمئةَ ِدرهٍم
 .أسالَه:      والدم بالسيف

 حابالس يحمنـه املـاَء، :      والر تجرخاست
 .كامترته

 .حلَبها:      وامترى الناقةَ
 .امتراها: خالفَها     واستمرى أَ

ما استخِرج من جرِيه :      وِمريةُ الفَرِس، بالكسر
ِنىكغ ،قَه، كاملَِرىرلذلك ع رفَد. 

ِرىأَةٌ مروام      :وررد. 
داٌء يصيب النخلَ، : )6(     واملُرا، بالضم مقصورا

 .عن ابِن األثِري
، )1(ىب زكريا النوِوىجد أل:      وِمرا، بالكسر
 .رمحه اهللا تعاىل

                                                
 ".املُراء : "4/323ىف النهاية ) 1(

 مرى مرو
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 .هى قباُء: )2(     وأحجار اِملرا
عبد اِهللا بن عمِرو :      وأبو مراية، كثُمامة

 .الِعجِلى، تابعى روى عنه قَتادةُ
 .التجادل والتخاصم:      والتماِرى

طاةُ، عن البقَرةُ، والقَ:      واملاِريةُ، بتخفيف الياء
ابِن األعرىب. 
ماِريةُ الِقبِطية أم إبراهيم عليه :      وبال الم

السالم، ابـِن رسـوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
 ،تفِّيوة، تاإلسكندري صاحب قَسداها لَه املقَوأه

 .زمن عمر
 .     وثالث صحابيات أُخر
ى أم شنؤةَ واحلارِث      وماِريةُ بنت اجلُعيد، ه

 .وجِذميةَ، بىن عامِر بِن حنيفةَ بِن لُجيٍم
 هى أم ،ىند الشيعمِرو بِن اجلُع ةُ بنتوماِري     
 ٍم، ذكرها ابنيل بن لُجِد بِن ِعجبيعةَ بِن سعر

الكَلْىب. 
 .)3(ة مبصر من البحيرة:      ومِحلَّةُ ماِريةَ

                                                                   
اجلد األعلى  :" مطبوع التاج ، وىف   11/294احملكم  ) 1(

 ".لإلمام أىب زكريا النووى
: ، وىف التـاج   "أحجار اِملراء : "4/323ىف النهايـة   ) 2(
 ".أحجار اِملرى"
، 2، ق1/407القاموس اجلغراىف للبالد املصـرية ق     ) 3(

 .2/274جـ

هه من      ونجرخِة، موالنعماني دادغماِرى بني ب ر
 .)4(الفراِت، وعليه قُرى كثريةٌ، عن ياقوت

ِنىاحلُلْقوم، كغ ِرىلُغة ىف اهلمز، رواه :      وم
 .املُنِذِرى عن أىب اهلَيثَِم
 .الناقَةُ الغزيرةُ الدر:      واملِريةُ، كغِنيٍة

 ]م ز و[
الطَّعام يخص به الرجلُ، عن : ملَِزيةُ، كغِنية ا     و
 .ثعلب

أى تفَضلْت؛ أى :      وتمزيت علينا يـا فُالن
 .رأيت لك الفَضل علينا
 .قَرظْته وفَضلْته:      ومزيت فالنا تمِزيةً

     ومزيت متاعه حتـى نفَّقْتـه لَـه، كما ىف 
ألساِس، وهذا يدلُّ على أنه قد يبنى منه ِفعلٌ ا

ل: خالفًا ملا قاله اجلوهرىىن منه ِفعبةَ ال يإن املَِزي. 
ىبر ه عليه:      وقال ابنتيزه، ونقله : أملْتأى فَض

 .وأباها ثَعلب: ابن سيده عن ابِن األعراىب، قالَ
:  ابِن األعراىب     وىف التهذيِب روى ثعلب عـن

إذا كانت منـِزلته ليست : له عندى قَِفيةٌ ومِزيةٌ
 .)5(أَقْفَيته وأَمزيته: ويقال. ِلغيره

ى القوممازلُوا:      وتفَاضت. 

                                                
 رقــم   (5/373ــر مــارى(معجــم البلــدان ) 4(

12268. 
 ".قْفَيته، وال يقالُ أَمزيتهويقال أَ: "ىف اللسان والتاج) 1(

 مزو مرى
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: املَِزى، كغِنى، ىف كلِّ شىٍء:      وقال الليثُ
 . متام وكَمالٌ

املزى، بالفَتح والكَسِر :     ووقَع ىف نسِخ املُحكِم
 .معا، كاملَزو

 ]م س و[
كلُّه إذا وعدك :  مسا، وأَمسى، ومسى مسا     و

طَأَ عنك، عن ابِن األعراىبٍر مث أَببأم. 
 .ِصرنا ىف وقِْت املَساِء:      وأَمسينا

أعانه ِبشىٍء، عن ابِن :      وأَمسى فُالنٌ فُالنا
 .ىباألعرا

إذا : رِكب فالنٌ مساَء الطَّريق:      وقال أبو زيد
طَهسو ِكبر. 

 .سِخر منه، عن ابِن األعراىب:      وماساه مماساةً
، نقله )1(جاَء به مساًء:      ومسى به اللَّيلَ تمِسيةً

الزخمشرى. 
     وقد يكون املُمسى، كمكْرم، موضعا، أنشد 

 :وهرى المِرئ القَيِس يصف جاريةًاجل
       تِضىُء الظالم بالِعشاِء كَأَنها

  )2(                      منارةُ ممسى راِهٍب متبتِل
 .     يريد صومعته حيث يمسى فيها

 .)3(ة باملغرِب، عن ياقوت:      وممسى، كمقْعد

                                                
 ".جاَء مساًء : " ىف األساس، وكذلك التاج) 2(
 .، والصحاح، واللسان، والتاج17ديوانه ) 3(

ا الناقةَ، والفرسسهما:     وملَيطَا عس  . 
 .رِحمها كذلك:      ومسا

     وأتيته مسيانا، وهو تصغري مساء، كما ىف 
 .الصحاح، وهو ناِدر، وال يستعمل إال ظَرفًا

 ]م س ى[
ساَء : مسى يمِسى مسيا، مـن حد رمى      ى 

ٍن، عن ابِن األعراىبسلُقُه بعد حخ. 
جلٌ ماٍس     ور :ِفيفخ . 

ساهوما أم      :فَّه، قال األزهرىهو : مـا أَخ
 .مقلوب

 .     وسموا ماِسيا
، له جزٌء، )4(محدثٌ مشهور:      وابن ماِسـى

 ]ب/368. [وقع لنا عاِليا
 ]م ش ى[

 .ِخالف الركْباِن:  املُشاةُ، بالضم     ى
كثري : املساِجِد، كشداد     ورجلٌ مشاٌء إلَى 

 .املَشِى إليها
ِفرقةٌ من احلُكَماِء، كانوا يمشونَ :      واملشاِئيون

 .ىف ِركاب أَفالطون
 :مشى، قال احلطيئةُ:      وتمشى الرجلُ

 * هآِذره وجى به ِظلْمانشم1(*ت( 

                                                                   
 .11558 رقم 5/229) ممسى(معجم البلدان ) 4(
 .4/1245التبصري ) 1(

 مشى ومس
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 .دبت:      وفيه حميا الكأِْس
ى     وأَماه مبعنششاه هو، وم. 

أتيته مشيا، جاءوا باملصدر :      وحكى سيبويه
على غِري ِفعله، وليس ىف كلِّ شىء يقال ذلك، 

 .وإمنا يحكَى منه ما سِمع
     وكُلُّ مستِمر ماٍش، وإنْ ملْ يكن ِمن احليواِن؛ 

رى هذا اَألمشم فيقالُ قد. 
مجع ِمشيٍة، بالكسر، للحالة، : لَى     واِملشى، كِإ

 .)2(نقلَه القاىلُّ
 .موِضع املروِر على املَحلِّ:      واملَمشى
مشى بعضهـم إىل بعٍض، ومنـه :      ومتاشوا

 .التماشا، ملا يتفَرج عليه
، )3(اسم ملا يِجىُء من شاِربه:     واملَشى، كالرمى

راجِزعن ابِن بللر وأنشد ،ى: 
 *شِربت مـرا ِمن دواِء املَشِى * 
 )4(*ِمن وجٍع ِبحثْلَِتى وحقِْوى * 

                                                                   
 :، وصدره فيه19ديوانه) 2(

 * هخاِمرى مملَيس نالَنُ عحسفَا مع* 
 .والضبط منه، واللسان، والتاج

 .190املقصور واملمدود: انظر) 3(
الدواُء، : املَِشى، مشددة : قال ابن برى  : "عبارة التاج ) 3(

؛ .هـ. أ" اسم ملا جيىء مـن شاربه    : واملَشى بياء واحدة  
 .أى من شارب الدواء

 .، والتاج"خبثلىت"اللسان، وفيه ) 5(

 ]م ش و[
 .استطْلَق:  مشا بطنه مشوا     و

 .اسم الداوِء:      واملَِشيةُ، كغِنية
طَلَب املَشى الذى يعِرض عنـد :      واستمشى 

ِب الدرىششتواء، كام. 
ع عن ابـِن سيـده، وأنشـد :      وذات املَشا

 :لألخطل
       أَجدوا نجاًء غَيبتهم عِشيةً

  )5(                 خماِئلُ من ذاِت املَشا وهجولُ
ارتِجى : أُمِشى الرجـلُ: "     وقولُ املصنِف

 ابِن األعراىب، كذا ىف النسخ، وهو قولُ" دواؤه
: وقد وقَع ىف سياِقه خالف، ففى كتاِب األرموى

إذا أَنجـى دواؤه، كذا هـو ىف : مشـى يمِشى
مسودِته خبطه ىف ذيب التهذيِب، ووقع ىف كتاِب 

إذا أَنجى دواؤه، والذى :  أمشى يمِشى: اللّسان
 .لِةذكره املصنف هو نص الصاغاىنّ ىف التكم

 ]م ص و[
قـلّ لَحم :  مِصيِت املـرأةُ، كرِضى، مصا     و

 .فَِخذَيها، عن ابِن القطّاِع
 ]م ض ى[

                                                
، 116ور واملمـدود للقـاىل   ، واملقص 298ديوانه  ) 5(

 .واللسان، والتاج

 ضىم ىمش
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تقَدم، كتمضى، قال عمرو : مضى الرجلُ     ى
 :ابن شأٍْس

       تمضت ِإلَينا مل يِرب عينها القَذَى
  )1(رياٍن وظَلْماَء ِحنِدس                   بكَثْرِة ِن

 .     ويقال مضيت باملكاِن ومضيت عليه
 مِن املاضى، وهو خالفوكان ذلك ىف الز     

 .املستقْبِل
 .من كُناهم:      وأَبو ماضى

تركْته ىف قليِل اخلَطَأ حىت يبلغَ :      وأمضيت له 
احِب به أقْصاه فيعاقَب ىف موضع ال يكونُ لص

نقله األزهرى ،ذْراخلطأ فيه ع. 
 .اِإلمضاُء:      والتمِضيةُ ىف اَألمِر

تفَعل من املَضاء، أنشد اجلوهرى :      والتمضى 
 :للراجز

 )2(*وقَربوا ِللْبين والتمضى * 

 .حمدث: ، كسماء)3(     واملَضاُء بن حامت
لةَ     واملضاُء بـن أىب نيرجـلٌ، وفيه يقول : خ

 :أَبوه
 *يا رب من عاب املَضاَء أَبدا * 
 )4(*فاحِرمه أمثالَ املَضاِء ولَدا * 

                                                
 .8/160، واللسان، والتاج، واحملكم  188اجليم ) 1(
 .الصحاح، واللسان، والتاج) 2(
 .3/1080التبصري ) 3(

كذا " تاِبِعى: املَضاُء الفَاِشى: "     وقولُ املصنِف
 .)5(الفاِيشى: ىف النسخ، والصواب
 .)6(قبيلة:      وبنو فايش

كذا ىف النسِخ باِجليم "  أَجزته:أَمضيته: "     وقولُه
ه : والزاى، ووقع ىف نسخ التهذيِب لألزهرىترأخ
 .من التأِْخري، وهو تصحيف نبه عليه الصاغاىنُّ

 ]م ض و[
مثل :  مضوت علـى اَألمـِر مضوا ومضوا     و

الوقُوِد والصعـوِد، نقله اجلوهرى، وهى لغة ىف 
تيضم. 

 ]م ط و[
أمطاء ): ج(الصـاِحب، :  املَطَا، كقَفًا     و
ِطىللجمع، قال أبو ذؤيب)7(وم األخريةُ اسم ،: 

      لقد ألقى املَِطى بنجِد عفٍْر
ِجيبله ع تِجبديثٌ إنْ ع8(                  ح(  

                                                                   
 .، واللسان، والتاج 8/160احملكم ) 4(
  .3/1096التبصري ) 5(
 .املرجع السابق) 6(
اللفـظ ىف   سهو، ومل يرد    " كعِتى: "بعده ىف األصل  ) 7(

 .واللسان والتاج وفيهما العبارة. 9/203احملكم 
 : برواية1/92ديوان اهلذليني ) 2(

        لقد القَى املَطى جبنب عفٍْر  
له عِجيب تِجبحديثٌ لو ع                               

  .9/204احملكم : وانظر. الق، والتاج: واللسان، وفيه

 مطو مضو
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 .االسم من التمطِّى: [     واملَطاةُ
 .الشمراخ: )1(]     والتمطِّى

ِعذْق النخلَِة، عن على بِن :      واملُطْو، بالضم
محزةَ البصرى، عن أىب زياٍد الِكالىب، كذا وجده 
صاحب اللسان خبطِّ الشيخ رضى الدين الشاطىب، 

 .قلت فهو إذًا مثلث
التبختر، ومد اليدين ىف املَشِى، :      والتمطِّى

، أى )2(]مث ذَهب إىل أهِله يتمطَّى[: عاىلوقوله ت
رتخبتأو ي مطاه دمأ/369. [ي.[ 

سار سيرا طويالً ممدودا، قال :      وتمطَّى
 :رؤبةُ

 *ِبه تمطَّت غَـولَ كلِّ ِميلَِه  * 
 )3(*ِبنا حراِجيج املَهاِرى النفَِّه* 

 :وقوله، أنشده ثعلب
مفاِس      تىف الن هِبه أُم طَّت 

  )4(                             فليس بيتٍن وال توأَِم

                                                
 .انظر اللسانزيادة من التاج، و) 3(
 .33سورة القيامة، اآلية ) 4(
، "املهـاِرى "بـدل   " املطـى "، وفيه   167ديوانه  ) 3(

 – مهـر    – غـول    –نفه  (والصحاح، والتاج، واللسان    

 ).وله
 .اللسان، والتاج) 6(

يريد أَنها زادت على ِتسعِة أَشهٍر حىت : فسره فقال
وقد :"نضجته وجرت حملَه ، وىف حديث بـالل

 ِطىِس] به[مم5(" ىف الش( :ِطحوب دأى م. 
 .)6(ة مبصر من البهنساوية: اى     ومطَ

 ]م ع و[
صـار تمرها معـوا، نقله :  أمعِت النخلَةُ     و

عِن اليزيدى اجلوهرى. 
رسعن ابِن القَطَّاع:      والب ،طاب. 

 .ثَمرها إذا أدركَت:      ومعوةُ السمرِة
 ]م ع ى[

قاىل، وأنشد لذى ع، عن ال:  اِملعى، كِإلَى     ى
 :الرمِة

       علَى ِذروِة الصلِْب الذى واجه اِملعى
  )7(                سواِخطَ من بعد الرضا للمراِتع

: اِملعى: موضعان، وقال نصر: الصلْب واِملعى: قال
أرض ىف بالد الرباب، وهـو رمل بني اجلباِل، 

 واِملعى ىف قول ذى تكرر ِذكْر الصلِْب: قلت
 بأن )8(الرمة، وقـد فسر األزهرى ىف بعض ذلك

                                                
 . والزيادة منه3/372الفائق ) 7(

 .171التحفة) 8(
، 5/177) اِملعا(، ومعجم البلدان    2/799ديوانه  ) 7(

 .11362رقم  178
 :وهو قول ذى الرمة) 2(

 معى طوم
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ما صلُب من : سهلٌ بني صلْبين، والصلْب: اِملعى
 .اَألرض، فتأَمل

 .واحد اَألمعاِء، عِن اللَّيث:      واِملعيان، بالكسر
أى مجيعا، : جاءوا معا، وجاءا معا:      وقالوا

معا هذا اسم، وألفه منقلبةٌ عن : قال أبو احلسن
ياٍء، كرحى؛ ألن انقالب اَألِلِف ىف هذا املوضِع 

 أكثر من الواو، وهو قول يونس، وقد )1(عن الياء
 .تقدم ىف حرف العني

 . )3("ع و ى"، كسمية، ذكر ىف )2(     وابن معية
كُلُّ ِمذْنٍب باحلضيض يناِدى : "     وقولُ املصنِف

: ، كـذا ىف النسخ، والصـواب"ذْنبا بالسنِدِم
 .كما هو نص احملكِم" يناِصى"

 ]م غ و[
 .مبعنى نغى، عِن ابِن األعراىب:  مغا يمغو     و

ِصياح السنوِر، كاملَغو، :      واملُغاء، كغراب
ومكس ،وبالفَتح، واملُغ . 

                                                                   
         تراِقب بين الصلِْب عن جانِب اِملعى

                           ِمعى واِحٍف شمسا بطيئًا نزوهلا
 )934ديوانه (

، واملثبـث مـن     "عن اليـاء  "بدل  " ياء"ىف األصل   ) 1(
 .      اللسان، والتاج

 .4/1298التبصري ) 4(
 ".عوى"ذلك ىف التاج وك) 5(

ع:      وقال األزهرىومغما يغو، ومعما ي :
 أحدمها يقْرب من اآلخِر وهو أرفَع من )4(صوتان
ِئىالص . 

 ]م غ ى[
لُغة ىف مغا يمغو، إذا :  مغى يمِغى، كرمى     ى
 .نغى

 ]م ق و[
غَسلَه، ومنـه قولُ :  الطَّست مقْوا)5( مقَا     و

وتموه مقْو مقَ: "عائشةَ وقـد ذكـرت عثمـانَ
وهملْتِت، مث قَتالطَّس"توه علـى : ؛ أرادبتهم عأن

أَشيـاء فأَعتبهم، وأزالَ شكْواهم، وخرج نِقيا من 
 .العتِب، مث قَتلوه بعد ذلك

 ]م ك و[
مثَنى مكٍْو ِلجحِر :  املَكَواِن، محركةً     و

 .و للطَّاِئر واحلَيِةالضب، وقد يكونُ املَكْ
تطَهر : تمكَّى الغالم:      وقال أبو عمرو

 :للصالِة، وأنشد لعنترة الطائى
 *ِإنك واجلَور علَى سِبيِل * 

                                                
، واملثبت من التـاج ونسـخة       "لونان: "ىف األصل ) 6(

 .املؤلف
من بيت ذى الرمـة ىف مـادة        " سليلها"من هنا إىل    ) 5(
وهو مبقدار صفحتني وضعتا سهوا بعـد صـفحة         ) مىن(

 .406،407 ورقمتا بالتاىل خطأ بالرقمني 405

 مكو ومغ
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 )1(*كاملُتمكِّى ِبدِم القَِتيِل * 

 .كاملُتوضى واملُتمسح: يريد
" ر عمانَجبلٌ ىف حب: مكْوة: "     وقولُ املصنِف
مكُـو، بفتح فضـم والواو : والذى ىف التكملة

جبلٌ أسود ىف حبر عمانَ قرب كمزاِد، : )2(ساكنة
 . هكذا ضبطَه بقَلَِمه

 ]م ل و[
مـدةُ العيش، كاِملال، :  املالوة، بالتثليث     و

بالكسر، وكإلَى، وغَِنى. 
شيلَّى العموقد ت     . 

 . الرماد احلار: لى، كهدى     واملُ
هر، عن ابِن األعراىبوالزمانُ من الد     . 

ع، وبه فسر ثعلب قولَ قَيِس :      واملَالَ، بالفتح
 :ابِن ذَريٍح

      أتبِكى على لُبنى وأنت تركْتها
  )3(                 وكُنت عليها باملَال أنت أقْدر؟

شد ياقوت ِلذى الرمة، وقيـل المـرأٍَة،      وأن
 :تهجو مية

                                                
 .اللسان، والتاج) 1(
تح امليم وسكون الكاف    ضبط بالقلم ىف التكملة بف    ) 2(
)كْوم.( 
،    "تبكِّــى : "، واللسان، وفيهــا   12/99احملكم) 3(

 .والتاج

       أال حبذَا أهلُ املَال غري أَنه
  )4(                    إذا ذُِكرت مى فال حبذا ِهيا

موِضع بعينه ىف : املَالَ:      وقال ابن السكيت
 :قوِل كُثَير

 فرعياِر تالد ها      ورسومِمن 
  )5(                         باملَال بين تغلَميِن فَِريِم

 :وقال ىف تفسري قوِل عدى بِن الرقاع
       يقُود ِإلينا ابنى ِنزاٍر من املَالَ

  )6(                    وأهلَ العراِق ساميا متعظِّما
 من هى قَريةٌ: مسعت الطائى يقولُ] ب/369[

: ضواِحى الرمل متِصلةٌ إىل طَرِف أجأ، وقيل املَالَ
 . مداِفع السبعان ِلطَيئ، أعاله املال وأسفلُه اُألجيِفر
:      ومر مِلى من اللَّيل، كغِنى، ومالً ِمن الَّليل

هو قطعةٌ منه مل : وهو ما بين أَوِله إىل ثُلُِثه، وقيل
 .أَمالُء: جلمعتحد، وا

وقال األصمعى      :نملَى عليه الزأى طالَ : أَم
 .عليه

                                                
، وعزى إىل كنـزة    )امللحق (760ديوان ذى الرمة  ) 4(

، 542أم مشلة املنقرية ىف ديـوان احلماسـة للمرزوقـى      
 .11499 رقم 5/218والتاج، ومعجم البلدان 

 رقم  5/218ان  ، والتاج، ومعجم البلد   475ديوانه) 5(
11499. 

 .، والتاج، ومعجم البلدان السابق193ديوانه) 6(

 ملو
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 أبو بكٍر حممد بن أبانَ )1(]اشتهر باملُستوِلى[     و
ابِن وزيٍر البلْخى، أحد احلُفّاظ الْمتِقنني؛ ألنه 

 .استملَى على وكيٍع
 يسع ِمكْيالٌ صغري ألهاِلى ِمصر:      واملَلْوةُ

 .قَدحين
د بصعيِد مصر، وقد ذكر :      وملَّوة، بالتشديِد

 ".ل و ى"ىف 
 ]م ن ى[

نزل ِمىن، كَمنى :  منى يمِنى، كرمى     ى
 .تمِنيةً، لُغتان ىف أمنى وامتنى، نقلهما الصاغاىنُّ

 واالسم اِملناوة، بالكسر،. جزاه:      ومناه يمنيه
أى َألجِزينك جزاَءك، : َألمِنينك ِمناوتك: يقالُ

ِعيٍد، نقله اجلوهرىعن أىب س. 
طَلَهوم     . 

 .اختلَقْته:      وامتنيت الشىَء
إذا كانت ىف :      وامتنِت الناقَةَ، فَِهـى ممتِنية 

ِرئ عليه قُ: منيِتها، رواه أبو اهلْيثم عن نصير، قال
ذلك وأنا حاِضر. 

 ،م، نقله اجلوهرىل، بالضِللْفَح ِنىتوام     
 :وأنشد لذى الرمة يصف بيضةً

       نتوٍج ومل تقْرف مبا يمتنى له
  )2(                 إذا نِتجت ماتت وحى سِليلُها

                                                
 ).التاج: انظر(زيادة يقتضيها السياق ) 1(

ِر بـِن     لقب عاِم:      واملُتمِنى، بكسر النـون
عبِد اِهللا بـِن الشجِب بِن عبِد ود؛ لُقِّب به لكوِنه 
تمنى رقاِش، امرأةً من عاِمر اَألجداِد، وأَسر بداء 

 .ابِن احلارِث، فنالَهما
نصر بـن حجاج السلَِمى، :      وبفتح النـون 

فُريعةُ وكان وِسيما تفْتتن به النساُء، وفيه تقولُ ال
 :بنت مهَّام

       هلْ ِمن سبيٍل إىل خمٍر فَأَشربها
  )3(            أم هلْ سِبيلٌ إىل نصِر ِبن حجاٍج

 فنفاه ،فاج بِن يوساحلج ةُ، وهى أمينموهى املُت
ال تتمناك النساُء، وكتب عبد املَِلِك : عمر قاِئالً
 .ا ابن املُتمنية؛ أراد أمه هذهي: إىل احلجاج
واألحاديثُ الىت  :      واألماِنى ،األكاذيب

 .تتمنى
املكافأةُ، نقله اجلوهرى عن أىب :      واملُماناةُ

 :زيد، وأنشد ابن برى لسبرةَ بِن عمٍرو
       نماِنى ا أكْفاءنا ونِهينها

ون                     قاِمرىف أثْماِنها ون بر4(ش(  

                                                                   
إىل هنا ينتهى ما نقل من ترتيبه خطأ، وهو ما سبق           ) 2(

" ملا" وفيه   3/924والبيت ىف ديوانه    . اإلشارة إىل بدايته  
 .، واللسان، والتاج"حى"بدل " عاش"و" مبا" بدل

 . وما بعدها4/80اللسان، والتاج، وخزانة األدب ) 3(
 .اللسان، والتاج) 1(

 مىن مىن
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 :وقال آخر
       أُماِنى ا اَألكفاَء ىف كلِّ موِطٍن

  )1(              وأقِْضى فُروض الصالِِحني وأَقْتِرى
 :     واالنتظار، أنشد أبو عمرو

 *علِّقْتها قَبلَ إنضاِج لَوِنـى * 
 * وجبت لَماعا بعيد البـوِن* 
 )2(*ِمن أَجِلها ِبِفتيٍة مانوِنـى* 

أى انتظروِنى حتى أُدِرك بغيِتى، كما ىف 
ىرب نِز : الصحاح، قال ابجذَا الراةُ ىف هاملُمان
 .مبعىن املُطاولَِة ال االنِتظاِر

مانيتك :      ونقل ابن السكِّيت عن أىب عمرو
 .تظَرتكأى ان: منذُ اليوِم

 .  اَألحداثُ، عن الشرقى بِن القُطاِمى:      واملَنايا
ىبر ة:      وقال ابنِنيةُ، كغِت؛ : املَِنيوالْم رقَد

 :أال ترى إىل قوِل أَىب ذُؤيٍب
       منايا يقَربن احلُتوف َألهِلها 
ِتعمتسا ويِل                ِجهارِس اجلَِبباَألن 3(ن(  

ومل جيعلْها املوت املوت بقَرل املنايا تفجع. 

                                                
 .اللسان، والتاج) 2(
 .اللسان، والتاج) 3(
" اجلبل"، وضبط كلمة    1/92شرح أشعار اهلذليني  ) 3(

 .بفتح اجليم وكسرها منه؛ واللسان، والتاج

جد البدِر حممِد بِن : )4(     وأبو املُنى، كهدى
 ِبىالذَّه نزيِل القاهـرِة، رافَق احلنبلى سعيٍد احلَلَِبى

 .ىف السماِع
ن أىب      وجد حممِد بِن أمحد البروِجرِدى، ع

 . )5(يعلى بن الفراء
 ،ِنيجىدنلٍَف البميِد بِن خبِن ح عمر دوج     

ِرىس6(عن ابِن الب(. 
 ى، مسع منه ابندأىب الفرج املُس ى بنوأبو املُن     

 .)7(نقطةَ
     واِملنية، بالكَسـر، ويضم، اسم ِلِعدِة قُرى 

اء، ومنها مـا جـاء مبصر، جاءت مضافةً إىل أمس
ِبلَفْظ اإلفراِد، ومنها ما جاءت بلفْظ التثِْنيِة، ومنها 
ما جاءت ِبلَفْظ اجلَمِع، وقد ذكر ياقوت ىف 

 : معجمه بعضا منها، فقال
، شرقى مصر؛ إىل اَألصبغ بِن )8(     منية اَألصبغ

 .عبِد العزيِز

                                                
وبنون  "4/1249، وىف التبصري    "كعِدى"ىف التاج   ) 4(

، وىف اهلامش عـن إحـدى النسـخ             "ا ضمة خفيفة قبله 
 ".وبنون مفتوحة"
 .4/1250التبصري ) 6(
 .املرجع السابق) 7(
 .املرجع السابق)  8(
 .11672، رقم  5/253معجم البلدان ) 9(
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، علـى شاِطئ النيِل، )1(     ومنية أىب اخلُصيِب
بالصعيـِد األدىن، أنشأ فيهـا بنو اللمطى، أحد 
 إبراهيم قاملَِتها ما، وىف ِقبا حسنالرؤساِء، جامع

 .عليِه السالِم
، كلتامها )2(     ومنية بوالق، والزجاج

 . سفيانَباإلسكندرية، وىف األخرية قرب عتبةَ بِن أىب
 .     ومنية ِزفْىت

 .، على فُوهِة النيل)3(غَمٍر] أ/370[     ومنية 
 .)4(     ومنية ِشنِشنا، مشاىلّ مصر

 .)5(     ومنية الشريج، على فَرسٍخ من مصر
، على يومين من مصر، )6(     ومنية القائِد فَضل

 .ىف ِقبلَِتها
 . هى ربض مدينِة قُوص)7(قُوص     ومنية 

، مشاىلّ مصر، )8(ِلِعدِة ِضياٍع:      ومنى جعفر
 .هذه الىت ذكرها ياقوت

                                                
 .11673املرجع السابق رقم ) 1(
 .11675، رقم 11674املرجع السابق، رقم ) 2(
 .11676ق، رقم املرجع الساب) 3(
 .11677املرجع السابق ، رقم ) 4(
 .11678املرجع السابق، رقم ) 5(
وىف " املُسيبىب"، وفيه   11681املرجع السابق، رقم    ) 6(

 ".املسدى"إحدى النسخ املشار إليها باهلامش 
 .11682املرجع السابق، رقم ) 7(

 بن لَفب باألندلِس، منها خجنية عوذكر م     
، هكذا ضبطه ابن )9(305سعيٍد املُنىي، مات سنة 

السمعاىنّ، بضم امليـم وكسر الياء التحتية ، وقد 
 .)10(م فيه األمري وتِبعه الذَّهِبى، نبه عليه احلافظُوِه

 جعفَر، هو كعلَى، )11(منى:      وقولُ ياقوت
 . وهى بالشرقية

     وفيها أيضا منى مرزوق، ومنـى سنِد بسط، 
، ومنى مغنوج، )12(ومنى القَمِح، ومنى حريث

 .ومنى غُصين
 .منى الطُّبيل، وسويد: قهلية منها     وبالد

 . منى سندوب:      وباِملرتاِحية منها
 . ومنى جكر.      وبالسمنودية منها منى بوثور

 .منى واِهلَةَ:      وباملنوفية منها
مىن اَألمري، وخمْنان، ومنى :      وباجليزية منها

 .البوهات

                                                                   
 .11683املرجع السابق، رقم ) 8(
 .11679املرجع السابق، رقم ) 9(
 .4/1341التبصري ) 10(
: ، وفيهـا  11683 رقم   5/253معجم البلدان   ) 11(
اسم لِعدة  : مجع منية : منى جعفَر، بضم امليم، ضبط قلم     "

 ".ضياع ىف مشاىل الفسطاط
  .41الضبط من التحفة) 12(

 مىن مىن
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ى مها     ومنها قُـرهـا خمتلفةٌ ِبقاعِفقَةٌ أمساؤت     :
وِمنية يزيد، جمموعة مع . ِمنية يِزيد، من الشرقية

 . ومنية يزيد، جمموعة مع تلْبنت بارة. ششني
وِمنية صرد، من .      وِمنية صرد، مـن الشرقية

 . الغربية
وِمنية ربيعة .      وِمنية ربيعة البيضا، من الشرقية

االسداء، منها أيضو. 
وِمنية السودان، .      وِمنية السودان، من الدقهلية

وِمنية السودان، جمموعة مع حملَّة . من السمنوِدية
 .منوف من الغربية

وِمنيتا .  اللَّيث وهاشم، من الغربية)1(     وِمنيتا
 . اللَّيث وبقْلولَة من السمنودية

وأخرى من .     وِمنية الِعز، من الدقهلية 
وأخرى من . وأخرى من املَنوفية. اُألشمونين

 . كُفور فاقوس
     وِمنية النصارى ااورة حمللَِّة إنشاق وىف 

وأخـرى اـاورة . الدقَهلية، وتعرف ببهرمس 
وأخـرى املتامخة . ِلشاِرمساح من الدقَهِلية أيضا 

 . بوِصري من السمنوِدية، وتعرف ِمبنية بركاتل

                                                
هو بالياء خبط املؤلف وكذلك ىف التحفة السـنية،         ) 1(

م اإلمالئـي وقـد     وتكرر ذا الرس  " منيىت"وىف األصل   
 ". منيتا"عدلناه ىف كل املواضع الىت ورد ا إىل 

وأخرى جمموعة .      وِمنية الشاِميني من اِملرتاحية
 . كانت مع ِنِجري من الدقهلية

     ومنية القصرى مـن السمنودية تـرد مـع 
 . وأخرى من املَنوفية. القطيعة

وأخرى من .      وِمنية عاِصم من الشرقية
 . دقَهليةال

وأخرى من .      ومنية الكُتاِميني من الغربية
 . السمنودية

وأخرى من جزيرة .      وِمنية سلَكا من املرتاحية
 .قوسينا

    ومنية تاج الدولة من الدنجاوية، وتعرف مبنية 
 .وأخرى من اجليزية. فَرج

وأخرى من .      ومنية ِسراج من جزيرة قُوسينا
 . لغربية، جمموعة مع حملّة حسنا

وأخرى من الشرقية، .      وِمنية عقبة من اجليزية
 .جمموعة مع ِمنيتى محل وحبيب

ففى الشرقية، :      وأما ما عدا ذلك مما مل يذكر
ِمنية مسعـود، وناجية، وروق، مـن كُفـور  

 . العالِقمة
 .  من العالقمة     ومنية رديىن، وتعرف ِبنهشال،

     ومنية جحيش، وتعرف بالوايلى، من 
 . العالِقمة

 .      ومنيتا الشرف والعاِمل وقيصر وفراشة

 مىن مىن
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ومنيتا العطّار .      ومنيتا غَمر ومحاد وإشنة
والقزازين وِكنانة، وا وِلد السراج البلْقَيىن، 

. ياريةوسهيِل وأبو احلَسِن والسباِع، وهى منية اخل
وبصل ومحسن وراضى وبو عرِبى وثَعلَب ونما 

 .وجاِبر
. والدراج. والنشاصى. وحبيِب.      ومنيتا حمل

. وبوعِلى. ويربوع. وأبو خالد. واألملَس . وصرد
. ومقلد. وفرعانَ. والذئِب. وطى. وفراشة

. ودمسيس. وبشار. وغراب. ولوزةَ. والقرِشى
وسعادةَ، كلتامها من كفور ويعيِش، . وخياِر

 .صهرجت
. ومنية باهللا.      ومنية صفى من كفور سنهور

وِمنية معال من . والفزاريني، وهى شربا هاِرس
. وِمنية األمرا وهى من احلبش. كفور طفيس

. ومنيتان ميان وحمرز من حقوق خصوص سعادة
 . وِمنية الفَرماِوى وتعرف ِبنواو املَعشوقة

. وشحريةَ.  اِملرتاحية منها منية سمنود     وىف
وشافع، وهـى . وخيرون. وعوام. ونقيطة. وِبزو

ـِِل. منية بو البدِر . وتوِريـل. والصـاِرِم. والعام
والشبوِل . وحبانـةَ. وعساسةَ. وقَرموط. وغرون

ـِى. والبقِْلى. ومعاِنـد. وجنوه. واحلواوشِة .      وعل
فضليني، من كُفور وامل] ب/370[

. ونـوس. وفضالةَ. ومحاقةَ. وصاِلٍح.طَناح
 . واَألخـرس، وهى اجلميزةُ

. منيتا طاِهٍر، وأمامةَ:      وىف الدقهلية منها
. وطلّوِس. وكرسـِس. وعبِد املؤمِن. واحلَلُّوِج

. وبو عبِد اِهللا. وجديلَةَ. وبو ِزكِْرى. وحاِرِم
وبدِر بِن . وكربيت. لِْسيلومرجا بِن س. وشعبانَ
. ومنيتـا فاِتٍك. وروِمـى. واجلفاريني . سلسيل
 . واخلياريني. والزمام، وهى حصةُ عامٍر. وفراٍح

. منية زفىت جواد:      وىف جزيرة قوسينا منها
سىبني. واألمِري. وعافيـةَ. والعون. والفزارينوح .

ومنيتا . خـاومنيتـا خشيبةَ والر. وإسحاق بقريةَ
ومنية بـرق، وهـى مسِجد . احلوِفيني واحلماِلني

واحلروِن، . والشريِف. واملوِز. وبوشيحةَ. وِصيف
 . وبو احلُسين. ودلشتني. وهى البيضا

وبو . ويزداد. منية ِمِسري:      وىف الغربية منها
وأوالد . وحبيٍب. واألشـراِف. قحافـة وذيبـة

. والِقرياِط. يان، وهى من كفور ِقلِّنيوالد. شريِف
 .واخلناِن. ومنيتا أمونةَ. والبشاِق

. وميمون. منية حوى:      وىف السمنودية منهـا
ومنية أبيض جلابه، وهى . ومنيتا بدٍر وحبيٍب

. وخياِر. والِبز. ومنية شنتنا عياش. دمنهور الغمر
. وبو السياِر. وحسان. والطويلِة.والبندرا. وعساس

. واملباشريني. وحفَر.وبو احلارِث.ومنيتا السالميني
. ومنيتا حبيٍش القبلية والبحريـة. وطُوخ. وغَزال
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والداعى، وهى .وحويت. وِسيف الدولَِة. وعنبـر
 .وبدر وخِميس. املنية املُستجدة

س، ِمنية األحالِف، ودبو:      وىف الدجناوية منها
 .وحجاج

وام . وعفيٍف. منية زوبر:      وىف املَنوفية منها
. وبى العرِب. وسود. وصرد. وموسى. صاٍحل

ومنيتا خاقان، . وخلٍف، وهى سفْط سليط
 .وتعرف باِملنيتني

. ِمنيةُ فطيٍس:      وىف جزيرة بىن نصر منها
 .وشهالة وجزتى. والكراِم

. منية سالمة، وبىن محاد:      وىف البحيرة منها
. وبِنى موسى، والزناطرة، وهى بلهيت. وزقْزوٍق

 .وطراد، وهى القاعة
ومنية . منية عطيةَ:      وىف حوِف رمِسيس منها

 . وزافٍر. اجلباىل
. وبو عِلى. منيـة طُموه:      وىف اجليزية منها

. نوالصيادي. ورهينة. والشماس، وهى ِدير الشمع
ومنيتا قادوس   .كُفُور دروى من ،وبو محيد

 .وأندونة
 .منية الباساِك:      وىف األطفيحية منها
. والديِك. منية كربيس:      وىف الفيومية منها

 .واالسقِف. واقىن. والبطِس
.       والعليومى. منية الذبان:      وىف البهنساوية منها

 .نشانةَوبو يعقُوب، وهى منية عياش وا
والنسبةُ .      وبه متّ ِذكْر القُرى املضافِة إىل املنية

مناِوى، بالضم، وهو األكَثر، وِمنياِوى، : إىل الكُلِّ
 .بالكَسر

 .ة جبيزِة مصر:      واملُنية، كسمية
" واملَِنـى، كغِنى، وكِإلَى: "     وقولُ املصنِف
، كغِنى، ويخفَّف؛ أى املَِنى: غَلَطٌ، والصـواب

بفَتح فَسكُون، هكذا ضبطَه ابـن برى وأنشد 
 :ِلرشيِد بِن رميٍض

       أَتحِلف ال تذوق لَنا طَعاما
  )1(                  وتشرب منى عبِد أَِبى سواِج

وهو ىف التكملة خبط " واملَنيةُ، كرمية: "     وقوله
 .صاغاىنّ بضم امليم، وهو الصوابال

، الصواب "ماٌء قُرب ضِرية: وِمنى: "     وقولـه
هو ماء : منِِى، كغِنى، كما ضبطه نصر، وقال: فيه

ىف سفْح جبٍل أَحمر من ِجباِل بِنى ِكالِب، 
وأما ِمنى، كِإلَى، فَنقَل ياقوت . )2(للضباِب منهم

 هو جبلٌ حولَ ِحمى ضِرية، :عن األصمعى، قال
 :وأنشد

      حتى تواروا بشعٍف واِجلمالُ م

                                                
 .اللسان، والتاج) 1(
 .11684 رقم 5/253) مىن(معجم البلدان ) 2(

 مىن مىن
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  )1(         عن هضِب غَوٍل وعن جنبى ِمنى زوِر
 .املُنيةُ، بالضم، ويكْسر:      وقولـه

أيام الناقَِة، هكذا أَطْلَق املنوة، : )2(     واملُنوةُ
فاقْت مح فَضفَتكذلك، هو ب ح، وليسه بالفَتى أنض

 . فواٍو مشددٍة مفْتوحٍة
كـذا ىف النسخ، " أَلْزمه: وماناه: "     وقولـه
 .لَِزمه: والصواب

، كـذا ىف النسخ، "ماطَلَه: ماناه: "     وقولـه 
.        طَاولَه، كما هى نص الصحاح: والصواب

 ]أ/371[
 ]ن وم [

، )3(ة مبصر، مـن اجليزية:  منوات، حمركة     و
 .كثريةُ النخل

لغـة ىف : ) 4(     واملَنوةُ، بفتح فضم فتشديد واو
. منية اإلِبل، وقد ذكره املصنف ىف الذى قبله

واستعمله الشاعر ىف النخل ذهابا إىل التشبيه هلـا 
 :باإلِبِل، فقالَ

                                                
 230، 5/229) ِمنــى(معجــم البلــدان  ) 1(

 .وضبط الشاهد منه، والتاج. 11562رقم
ضبطت الكلمة ىف القاموس بضم امليـم وسـكون        ) 2(

 .ضبط قلمالنون وفتح الواو، 
 .3/8 جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 1(
بضم امليم والنون، وورد كذلك     " املُنوة: "ىف اللسان ) 4(

 .ىف الشاهد الشعرى التاىل

 ِجد واشمعلَّت ِرعاؤها      تنادوا ِب
  )5(                ِلِعشرين يوما من منوِتها تمِضى

أراد مضت، فَوضع تفعل ىف موضع فَعلت، وهو 
 .واسع، حكاه سيبويه

مصور من العجم يضرب به املثلُ :      وماِنى
ر بن وضبطَ عم: )6(وهو غري الزنِديِق، قال احلافظ

مكّى ىف تثِْقيِف اللِّساِن الزنديق بالتخفيِف 
 .)7(واملُوسِوسى بالتشديد

ناووم:      ومت8(ِجيلٌ من الر(. 
 :     وقَولُ اَألخطَِل

       أَمست مناها ِبأَرٍض ال يبلِّغها
دحلةُ اُألجإال الر 9(                ِبصاحِب اهلَم(  

                                                
بضم " منوا"، واللسان، وفيهما    12/167احملكم  ) 5(

امليم والنون وقد نسب البيت فيهما لثعلبة بِن عبيد يصف          
 .ر التاجوانظ. النخل

أن ماىن املوسوسى،   : ، وفيـه 4/1243التبصيـر  ) 6(
ِمصرى سكن بغداد، ولـه شعر رائق، وامسه حممد بـن          

 .القاسم، ىف زمان املربد
: 166لفظ ابن مكِّى الصِقلّى ىف تثقيـف اللسـان        ) 7(
 ".بتشديد النون"
 ".جيل من الناس: "ىف التاج) 6(
إال "،  "ما يبلغهـا  " ا، واللسان، وفيهم  435الديوان) 9(

، "إال الرسلَةُ "، وفيه   3/237، وكتاب اجليم    "احلسـرةُ
 ".إال اجلسرةُ" ، والتاج وفيهما 12/166واحملكم 

 منو
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ا أراد مناِزهلا، فحذف، وهى ضرورةٌ قبيحةٌ، إمن
: وفسره الشيباىنّ ىف كتاب اِجليم مبعنى آخر، فقال

يقالُ ذاك منى أنْ يكونَ به، ومدى أنْ يكونَ به، 
املذكور البيت اه، مث أنشدهتنن، أى م1(مل ينو(. 

 ]م و ى[
ىف أمهله صاحب القاموس، و:  أَموى الرجلُ     و
 .أى صاح ِصياح السنوِر: اللسان

، "م و هـ"      واملاِويةُ، ذكرها املصنف ىف 
هى اِملرآةُ، : وصاحب اللسان ذكرها هنا، وقال
ماِوى، ): ج(كأا نِسبت إىل املاِء لصفاِء لَوِنها، 

عن ابِن األعراىب. 
، عن )2(لْجماٌء لبِنى العنبِر ِببطِْن فَ:      وبال الم

فْر أَىب : ابِن سيده، وقالَ األزهرىلَةٌ بني حهنم
 .)3(موسى وينسوعة

 .من أمساِء النساء:      وماِوية
 ]م هـ و[

 .ِشدةُ اجلَرِى:  املُهو     و

                                                
، "مث ينـون  . "وىف األصـل  . 3/237كتاب اجليم   ) 1(

 .واملثبت من اجليم والتاج
". ماءة"، وفيه   10789 رقم   5/57معجم البلدان   ) 2(

، ومل يرد  140،  12/139)  و ى  م( ومل يرد ىف احملكم     
 .كذلك ىف التهذيب

، ومعجم البلدان ىف املوضـع     15/617التهذيب  ) 3(
 .السابق

 لْوح رمـا يكونُ ، له ثَم أكرب ِلىهس رجوش     
كَلُ، وفيـه رائحةٌ طيؤي ضيبةٌ، يكونُ بأَطْراِف أَب

 .اِهلند
وهم به باملاِء، عن ابِن :      وثَوبش ،ِقيقر

 :األعراىب، وأنشد َألِبى عطاٍء
 * اِئقُهنب وهم من القُوِهى 4(*قَِميص( 

 .ماؤه:      ومهو الذَّهِب
 .الرقَّةُ:      واملَهاوةُ

 .يقَةٌرِق:      ونطْفَةٌ مهوةٌ
بلَغَ من حاجِته ما أراد، عن ابِن :      ومها مهوا

األعراىب. 
 .ابيضت:      ومهِت املهاةُ

 :)5(مها، قال أمية:      ويقال للكَواِكِب
       رسخ الْمها ِفيها فأَصبح لَونها

                                                
اللسان، والتاج، وهـو عجـز بيت عزى لنصيب،       ) 4(

 :وصدره
 *سِودت فلم أملك سواِدى وتحته * 

، )سود، قـاه  (، والتاج   )سود، بنق، قوه  (كما ىف اللسان    
 .4/57والكتاب 

بعده ىف األصل بن أىب عائذ، سبق قلـم، ومل يـرد            ) 5(
البيت ىف شعر أمية بـن أىب عائـذ ىف ديوان اهلـذليني                

، وال ىف شرح أشعار اهلـذليني       194– 172/ 2جـ  
، وهو ىف اللسان والتاج معزوا  إىل أمية،         543 – 487

 .29وىف ديوان أمية بن أىب الصلت

 مهو مهو
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 ثِْمد                      ىف الواِرساِت كَأَنهن اِإل
مها، :      ويقالُ للثَّغِر النِقى إذا ابيض وكَثُر ماؤه

 :قال األعشى
        ومها تِرف غُروبه

هذا احلَرار ميتِفى الْمش1(                        ي(  
 :وأنشد اجلوهرى لَألعشى

 ِبٍم غَِرىا شهم نع ِسمبوت       
    ِزيدتسلَ يِطى املُقَبع2(                    إَذا ت(  

أورده شاهدا على البلَورة، ومثلُه ىف املُجمِل البِن 
 .)3(فارٍس

هرى ِقدهماَءها:      وأَم أكْثَر. 
أحده ورقَّقَه، كامتهاه، :      والنصلَ على السناِن

ريد ىف املَقْصةوهذه عن ابن دور. 
حعن ابِن القَطّاِع:      والِقد ،هجِعو لَح4(أص(. 
سحاح:      والفَروىف الص ،قرعلي راهراه : أجأج

 .وأمحاه

                                                
 .، واللسان، والتاج75ديوانه) 5(
 .، والصحاح، واللسان، والتاج62ديوانه) 6(
 ).حتقيق زهري عبد احملسن (818امل ) 7(
 عن ابن القوطيـة،     3/200األفعال البن القطاع    ) 4(

ومهـا  " القدح"بدل  " السهم"، وفيهما   152وهو ىف ص  
 .مبعنى

بلَغَ املاَء، لُغةٌ ىف :      وحفَر الِبئْر حىت أَمهى
حفَرت الِبئْر : على القَلِْب، وقال أبو عبيد" أماه"

وأَم تهحىت أَم ،تيهى أَمحت وإن ِشئْت تهو
 .وهى أبعد اللّغاِت كُلِّها، إذا انتهيت إىل املاِء

 .واستقْصى. بالَغ ىف الثَّناِء:      وأَمهى
أمهى ىف اَألمِر : "أرخاه، ومنه املثلُ:      واحلَبلَ
 :ويروى قول طرفة". حبالً طويالً

 )5(*ِثنياه باليِد لَكَالطِّوِل الْممهى و* 

ِوىوقال اُألم      :وتدإذا ع ،تيه6(أم(. 
     وكُلُّ شىٍء صفَا وأشبه املها فهو ممهى، 

 .كمكْرم
 ]م هـ ى[

 .موهه:  مهى الشىَء مهيا     ى
 .ِإرخاُء احلَبِل، عن اللَّيث:      والْمهى، بالفَتح

ماُء الْفَحِل، هنـا موِضع :  بالضم     واملُهاةُ،
: وهى الْمهيةُ: ذكره، ويدلُّ لذلك قولُ أىب زيد

 .ملاِء الفَحل
                                                

، وشطـره األول   303شعراء النصرانية ىف اجلاهلية   ) 5(
 :فيه

 *إن املوت كرمى لَعطَأ الفَتما أخ * 
وسبق ىف  . والتاج" باليد"بدل  " ىف اليد "واللسان، وفيـه   

 ".املمهى"بدل " املرخى: "وفيها) ث ن ى(
، واملثبت من اللسان، ومطبـوع      "عديت"ىف األصل   ) 6(

 .التاج

 مهو مهى
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إذا أنزل املاَء عند : أَمهى] ب/371[      وقد 
 .الضراِب

 ى الفرسهمتمـا عنده مـن :      واس جرختاس
بِن الر ِدىر قولُ عِى، وبه فُسقاعاجلَر: 

مهكِْرهاِعى ويِجيبون للدتسهم ي       
  )1(              حد اخلَميِس ويستمهونَ ىف البهِم

، والذى "ماٌء لعبس: اِملمهى: "     وقولُ املصنِف
نقله ياقوت عن األصمعى أنه ِمن ِمياه ِبىن عميلةَ 

قال له ابِن طريِف بِن سعيد، وهو ىف حرِف جبٍل ي
 .)2(سواج، وسواج من أخِيلَة  اِحلمى
لُغةٌ ىف أمهت :      وحفرت البئر حتى أَمهيت

ِإنها أبعد اللّغات، وقد : وأَموهت، عن عبيد، وقال
 .ذُِكر قريبا

ِشبه األحداج، واحدتها موهية، :      واملواهى
 .عاِمية

 ]م ى ى[
الِقردةُ، عـن ابـِن خالويه، وقال :  الْميةُ     ى
زعموا أنَّ الِقردةَ اُألنثَى تسمى ميةَ، ويقالُ : الليثُ

 .منةَ، وا سميِت املرأةُ

                                                
 .، واللسان، والتاج267ديوانه) 4(
، 11561 رقـم    5/229) اِملمهى(معجم البلدان   ) 2(

 ".ىف جوِن جبل: "، وفيه أيضا"ريف بن سعدط: "وفيه

د باجلزيرِة ِمـن ِدياِر بكٍْر، :      وميا فاِرِقني
: والعامة تقولُ مفارقني، وقال ىف النسبة إليه

قى، أسقَطوا بعض احلروف لكثرِتها، فاِرِقيِنى وفاِر
هو خندق املدينِة، : وفاِرِقني. هى بنت أد: وميا

 .وبالعجمية باِرِكني فعرب
ىرِب فصار :      ومالع لغة ىف املاِء، أمالَه بعض

مى، نقلَه الكسائى، ويطْلق بالعجِمية على اخلَمِر 
 .خاصةً

ô ô ô 
  الواو والياءفصل النون مع

 ]ن أ ى[
 :)3(املُفارقَةُ، قال احلطيئة:  النأْى     ى

 * دعوالب أْىا النوى من دأَت دوِهن* 
 :وقال آخر

       ال تحسبوا نأْيكُم ِمنا يغيرنا
                        إنْ طَالَما غَير النأْى املُِحبينا

 .ذَهب:  اَألرِض نأْيا     ونأَى ىف
 .تكَبر وأَعرض بوجِهه:      وجباِنِبه
عمِعِه      والدبه ِبِإصدعن : عن خ ،هفَعود هحسم

 :اللِّيث، وأنشد

                                                
 :، وصدره فيه64ديوانه) 1(

 * دا ِهن ضوأَر دذا ِهنبأالَ ح* 
 .5/378واللسان، والتاج، واألساس، واملقاييس 

 مىي نأى
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       إذا ما الْتقَينا سالَ من عبراِتنا
  )1(                  شآِبيب ينأَى سيلُها باَألصاِبِع

 . عِملْته: نأيت نؤيا: أنشده اجلوهرى عند قولهو
؛ علـى :      وقال الكسائىرالش كنع تناَءي

لْتوأنشد: فاع ،تإذا دافَع: 
لَتِنريانَ احلروِب وقد ع وأَطْفأت       

  )2(                  وناَءيت عنهم حربهم فَتقَربوا
أَى     والْمتن : ِى، أنشد اجلوهرىؤالن وِضعم

 :لذى الرمة
  * رماملُض قامالس تاجفاه تذَكَر* 
 * ثَّرالـد سـومالر كا وشاقَتيم* 
 *ثَـرعدأَى الْمتنهـا والْم3(*آِري( 

 :وقال الطرماح
 * ثالمان نهِو رأًى كالقَرتن4(*م( 

 .نئْى، ِزنةُ ِنعٍى     وكذلك ال

                                                
 .اللسان، والتاج) 2(
 .الصحاح، واللسان، والتاج) 3(
 : بزيادة مشطور بعد األول، وهو312ديوانه) 4(

 *يج احلاجةَ التذَكُّر وقد يِه* 
 .واللسان، واألساس، والتاج

 :، وصدره فيه391ديوانه) 5(
 * دتفَأَب حسرت عنه الرياح* 

 .واللسان، والتاج بكسر حرف الروى فيها

     ويجمع النؤى على نؤى، ِزنةُ فُعل، ونؤيان، 
 .ِزنة فُعيان

ك: تقول:      وقال اجلوهرىيؤأى : نَ ن
ر زيدا، : نه، مثل: أصلحه، فإذا وقَفْت عليه قلت

 .ره: فإذا وقفت عليه قلت
ىرب قال ابن      :ِصحهذا إمنا ي    رتإذا قد 

 فَّفخأَى، مث تنآه، فيكونُ املستقبلُ يه أنتِفعلَه نأي
 .نَ نؤيك: اهلمزةُ، على حد يرى، فتقول

انع نعيك، إذا : انأَ نؤيك، كقولك:      ويقال
 ِخباِئه نؤيا مِطيفًا بـه، )5(أمرته أنْ يسوى حول
 .ماَء املَطَِركالطَّوف يصِرف عنه 
 ]ن ب و[

 . تجافَى وتباعد:  نبا الشىُء عنى نبوا     و
مل ينقَد له، كنبا عليه، وعِن :      وفُالنٌ عن فُالٍن
 .زايلَه: الشىِء نبوا ونبوةً

 . نبا:      وإذا مل يستمِكِن السرج أو الرحلُ ِقيلَ
أى سِمنت، : ت من أَكْلٍَة أَكَلْتهانبو:      ويقال

 .السمني: والناىب. عن ابِن بزرج
ِتىا، كعِبيبا ِبى فالنٌ نفاِنى، قال أبـو :      ونج

 :نخيلَةَ
 )6(*لَما نبا ِبى صاِحىب نِبيا * 

                                                
 .، واملثبت من التاج، واللسان"حنو: "ىف األصل) 1(
 .اللسان، والتاج) 2(

 نبو
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وهو يشكو . أى جفْوةٌ:      وبيِنى وبينه نبوةٌ
واِت الدبفَواِتهنِر وجه. 

 .اِإلقَامةُ:      والنبوةُ
وبوالن      :واالرتفاع لُوالع. 

، عن األخفش، وأنشد )1(ع:      ونباةُ، كحصاة
 ]أ/372: [لساعدةَ بِن جؤيةَ

       فالسدر مختلَج وغُوِدر طَاِفيا
إىل ن نين عيما ب                    2(باةَ اَألثْأَب(  

نبـات، بالتـاء املطولة، ونباتى، : )3(ورواه غريه
 . وقد ذكر ىف موضعه)4(كسكَارى 

ىمكس ،ىببالِد :      ون قىرةَ شِريض لٌ قربمر
 .)5(عبِد اِهللا بِن كالٍب، عن نصر

                                                
. 11874 رقـم    5/296) نباتى(معجم البلدان   ) 3(

نبـاة، ونبـات،    : وفيه روى هذا االسم على وجوه عدة      
 .روى ذلك كله عن السكرى. ونباتى

، ومعجـم البلدان ىف    1105شرح أشعار اهلذليني  ) 2(
، واحملكـم         )نبـت (املوضع السابق، واللسـان، والتاج     

2/183.  
 ).نبت(أى السكرى كما ىف التاج، وسبق ىف ) 3(
" نباتى"ظر البيت ذه الرواية أى      ، وان )نبت(راجع  ) 4(

 ).نبت(ىف اللسان والتاج 
 .11906 رقم 5/301معجم البلدان ) 7(

ع ىف قول أَىب صخٍر :      وذو نبواِن، حمركة
اهلُذَِلى: 

       ولنا ِبِذى نبوانَ منـزلةٌ
  )6(                    قَفْر ِسوى األرواِح والرهِم 

طَلَب الشرِف والرئاسِة :      والنبـاوةُ، بالكسر
 .والتقَدِم

ى الكذّاببنوت      : ،ِبىةَ وليس ِبنوبى النعاد
ن، يهمز وال يهمز، ومنه املُتياحلُس بن ى؛ أمحدبن

 :الشاعر املعروف، ومنه قول الشاعر
       لَم ير الناس ثاىنَ املُتنبى

                      أَى ثـاٍن يـرى ِلِبكْر الزماِن
ولَِكن ،ِبىِره نىف ِشع ـوه       

  )7(ِنى                     ظَهرت معِجزاته ىف املَعا
 .وقد ذكره املصنف ىف اهلَمز

ومنه : أبعدته، قال اجلوهرى:      وأَنبيته عنى
؛ أى يدفَع )8("الصدق ينِبى عنك ال الوِعيد: "املثلُ

 .عنك الغاِئلَةَ ىف احلَرب دون التهِديد

                                                
) نبوان(، ومعجم البلدان    972شرح أشعار اهلذليني  ) 1(
 .11897 رقم 5/300
 3شرح الواحدى ص    : وفيـه باهلامش ) نبأ(التاج  ) 7(

 ".هو ىف شعره تنبى... ما رأى الناس : " طبع برلني
، وهـو ىف جممع األمثـال           321األمثال ألىب عبيد    ) 8(
 ".ينبئ: "1/398

 نبو نبو
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، قال ساعدةُ )1(هو غري مهموز:      قال أبو عبيد
 :ن جؤيةَاب

       صب اللَِّهيف هلا السيوب ِبطَغيٍة
بنلَطُّ اِملجكما ي قابِبى العن2(                 ت(  

إن الِفعلَ يخِبر عن حِقيقَِتك دون : وقيل معىن املثِل
القَوِل، نقله اجلوهرى أيضا، فَيكون مخفَّفًا من 

 .فيهينبئُ باهلمز، أو لُغة 
ِنىكَغ ،ِبىاِم:      والنعِن )3(ع بالش ،ردونَ الس 

 :ابِن سيده، وبه فُسر قولُ القطامى
       لَما وردنَ نِبيا واستتب بنا

  )4(             مسحنِفر كخطُوِط النسِج منسِحلُ
ِلب مـاٌء باجلزيرِة مـن دياِر تغ:      وقال نصر

 .هو كَسمى: والنمِر بِن قاِسٍط، ويقالُ
ع من واِدى ظَبى، على الِقبلَة منه إىل :      و

 . )5(اهلَيل
 .      وواٍد ِبنجد

                                                
 .321األمثال ) 4(
 .1/181ديوان اهلذليني ) 5(
 301، 5/300) الــنىب(معجــم البلــدان  ) 3(

 .11906رقم
 ،)الـنىب ( ومعجـم البلـدان      ،واللسان،  27ديوانه) 4(

 .والتاج
ان ، واملثبت مـن معجـم البلـد      "أهيل:"ىف األصل ) 5(
 ).النىب(

     وذهب أبو بكر بن األنباِرى ىف الزاِهِر، إىل 
 وقد رد ،هو الطريق ،ىف قول القطاِمى ،ِبىأَنَّ الن

كيف يكونُ : لزجاِجى وقـالعليه أبـو القاسم ا
ملا وردنَ نِبيا، : ذلك من أمساِء الطَّريق، وهو يقولُ

ملا : وقد كانت قبلَ وروِده على طَِريٍق، فكأنه قال
 ىن له، إال أنْ يكونَ أرادعنَ طَِريقًا، وهذا ال مدرو
طريقًا ِبعيِنه، ىف مكاٍن خمصوٍص، فريجع إىل اسِم 

هو اسم : هو رملٌ ِبعيِنه، وقيل: يِنه، قيلمكاٍن بع
ويقَوى ما ذَهب إليه : قالَ ياقوت: قلت. جبٍل

 :الزجاِجى قولُ عِدى بِن زيد
       سقَى بطْن العقيِق إىل أُفاٍق

                          فَفَاثُـوٍر إىل لَبِب الكَِثيِب
 اَألدحاِل وبـالً      فَروى قُلَّةَ 

   )6(                        فَفَلْجا فالنِبى فَذا كَِريِب
 مكان النِبى )7(     وقال اجلوهرى ىف قوِل أوس

من الكاِثب، أنه جمع ناٍب، كغاٍز وغَِزى، لرواٍب 
 .حولَ الكاِثب، وهو اسم جبل

                                                
، ومعجم البلـدان   451شعراء النصرانية ىف اجلاهلية   ) 6(

واملثبت منهما؛ ففى األصل مثل     ) النىب(ىف املوضع السابق    
بـدل  " األوجـال " ، و "لبب"بدل  " البيت: "رواية التاج 

 ".األدحال"
والبيت " الذى تقدم ذكره  : "ىف مطبوع التـاج زاد   ) 7(

 :الذى يشري إليه ألوس هو

 نبو نبو
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ىرب ه :      وقال ابنٍل الصحيح أنمر ماس
 .)1(ِبعيِنه

صحاىب، :      ونهري بن اهلَيثَِم بِن عامِر بِن ناىب
 .)2(ذكر املصنف عمه عقبةَ بن عامٍر

لمىبِن ناىب بِن عمٍرو الس ومن بىن عدى      :
عمرو بن عمٍري، وعبس بن عامٍر، وأمساُء ابنةُ 

ثَعلَبةَ بـن صحاِبيون، ذكـر املصنف : )3(عمٍرو
 . منهم فَقط)4(عنمةَ

سفْرةٌ مـن : النِبيةُ، كَغِنية: "     وقولُ املصنِف
خوٍص، فاِرسية، معربها التِفية، بالفاء، وتقَدم ىف 

ِذكْره ىف الفاِء يـدلّ على أنه : ، قلت "ن ف ف
ل هلا مشدد الفاِء، وقد يقالُ هناك ىف آخِره، ويقا

                                                                   
بمن الكاثبألص ىبى     مكان النقاق احلَصا دمتر ح 

وهو ىف معجم البلدان ىف املوضع السابق، والتاج بالرواية         
 11السابقة، كما ورد البيت ىف ديـوان أوس بن حجر        

 ".مكان النِبى"بدل " كَمتِن النِبى"وفيه 
معجم البلدان ىف املوضع السابـق، وقــد خـتم            ) 1(

كذا ىف كتاب نصر، وهو     : "ت حترير هذه املادة بقوله    ياقو
عنـدى مظلم ال يهتدى لقوله، ولكـن سطرناه كمـا         

 ".وجدناه
انظـر  (هـو بالباء املوحدة    : وقيل. 1/54التبصري  ) 2(

 ).حرف الباء املوحدة: اإلصابة
 .1/54التبصري ) 5(
وىف القاموس، ومجهرة ابـن حـزم      . املرجع السابق ) 4(

 ".ةغَنم: "360

أيضا ِنفْية، أى بالكسر، وأحاله على املعتلّ، وذكر 
: بالفَتح وكغِنيـة وزاد ىف املعن ى" ن ف ى"ىف 

يشرر عليها اَألِقطُ، ففيه من االختالِف ىف الضبط 
ما ال يخفَى، حيث ذكر ىف الفاء، فدلَّ على أنه 

ـة، أنـه ويقال هلـا أيضا ِنفي: مشدد، ودلَّ قولُه
بالكَسر، بدليِل ِذكِْر اجلمِع مث ضبِطه ىف املُعتلِّ 

كغِنية واقْتصر عليه ومل يتعرض : بالفَتح، وقال هنا
لفَتٍح وال كَسٍر، وهـذا حيتاج إىل تأَمٍل، وقد قيلَ 

 املكسورة، )5(، باملثلثة ]ب/372[فيه أيضا النثِّية 
نفْتةُ، بالضم، وفتح املثناة عن أَِبى تراٍب، وال
خمشرىالفوقية، عن الز. 
 ]ن ت و[

، )6(ة مبصر من الشرقية:  نتا، بالفتح مقصور     و
 . ا قرب اِملقْداِد بِن األسوِد، زعموا

، وتعرف مبنيـة )7(أخرى ا:      ونتوا
 .)8(الفرماِوى

                                                
، "املثلثـة "، بـني كلمـىت      "املشددة"زاد ىف التاج    ) 5(

 ".واملكسورة

 .1/453القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 2(

 .1/258 جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 3(

 .1/261 جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 8(

 نتو نبو
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: ، قـال اللحياىنُّ)1("تحِقره وينتو: "     وىف املثل
تحِقره ويندِرئ : أى تستصِغره ويعظُم، أو معنـاه

عليك. 
 باهلمز، وقد ذكر ىف )2("وينتأ"     ويروى 

 .موِضعه
، كذا ىف النسِخ، "تبرى: تنتى:"     وقولُ املصنف

ى:والصواب3(تنـز(التكملِة كما هو نص ،)4(. 
 ]ن ث و[

 .الوِقيعةُ ىف الناس: ثْوةُ الن     و
 .وقد نثَا ينثُو. املُغتاب:      والناِثى
بذَا يبذُو : نثَا ينثُو نثاًء ونثًا، كما قالوا:      وقالوا

دمثاَء قد يذًا، فهذا دليلٌ على أن النذَاًء وبب. 
ِثىنوم ِثىثُوه فهو ننثَـا الشىَء يه، أ:      ونعـاد

 .وكأنه مقلوب ثَناه بتقدمي الثَّاء
، غلَط من "تذَاكَروه: نثاؤوه: "     وقولُ املصنف

كما هو نص  ،)5( تناثَوه: صوابه،النساخ
 .الصحاح

                                                
:    ، وفيهمـا  1/125، وجممع األمثال    114األمثال  ) 1(

 .باهلمز" وينتأ"

 ).نتأ(راجع ) 6(

)7 (هو هكذا ىف القاموس الذى بني يدى. 
 .أى تكملة الصاغاىن) 8(
)9 (هو هكذا ىف القاموس الذى بني يدى. 

لُغة ىف النفية، بالفاِء، للسفْرِة :      والنِثيةُ، كغِنية
 .ِمن اخلوِص، عن أىب تراٍب

 ]ن ث ى[
: ع، عن ابِن سيده، قال:  النثاءة، كثُمامة     ى

وإمنا قَضينا بأـا ياٌء؛ ألا الم، ومل نجعلْه ىف 
 هكذا ذكَره، وضبطه )6("ن ث أ"اهلمزِة؛ لعدم 

 .)7(نصر وياقوت بالتاء الفوقية مهموز
 ]ن ج و[

الصدق : "النجاةُ، ومنـه احلديثُ:  املنجاةُ     و
ناةٌمج." 

إذا كانَ : هو ِبمنجاٍة من السيل:      ويقالُ
 .ِبمحلٍّ مرتفع منفَِصٍل ال يبلُغه السيلُ

 .خلَّصته وأَلْقَيته:      ونجوت الشىَء نجوا
عِري وغيـِره، نقلـه :      واِجللْده عـن البتألْقَي

األزهرى. 
 . ته، عن الفراءشِرب:      والدواَء
رته:      والوتلَّصخ. 

أحدثَ ذَنبا، عن ابِن :      ونجا فالنٌ نجوا
األعراىب . 

                                                
 .11/179احملكم ) 10(
رقـم    302،  5/301)النتـاءة (معجم البلـدان    ) 7(

11907. 

 جنو نثى
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: أسرع، وهو ناٍج:      ونجا نجاًء، كسحاب
 .أى سريع

النجاَء النجاَء، يمدان ويقْصران، قال :      وقالوا
 :الشاعر

 * بهالن ذْتا إذا أَخجا النج1(*فالن( 

أَنا النذير العريانُ فالنجاَء : "     وىف احلديث
: ؛ أى انجوا ِبأنفُسكم، قال ابـن األثري)2("النجاَء

هو مصدر منصوب بفعـٍل مضمـر، أى اُنجوا 
 .النجاء

نجاةٌ، عن : الغصونُ، واحدته:      والنجا، كعصا
 .أىب حنيفة

  ج، نقله اجلوهرىدوِعيدانُ اهلَو    . 
     وما أُلِْقى عِن الرجِل ِمن اللِّباِس، نقله   

 . القاىلُّ
     وآخر ما على ظَهِر البعِري من الرحِل، عن 

زاملُطَر . 
 :ع، أنشد القاىل للجعِدى:      و

  إنَّ التراثَ إليكم-      سنوِرثُكم 

                                                
ــذيب ) 1( ـــرة 11/158الته ، 3/229، واجلمه

 .ج، واللسان، والتا453
 . 5/25) جنا(، و3/225) عرا(النهاية ) 2(

        اِليا-          حبيب3( قراراِت النجا فاملَغ(  
 .)4(اخلَجا: ويروى

مجـع النجِو؛ للسحاِب، :      والنجاُء، كِكتاب
 :وأنشد اَألصمعى: قالَ القاىلُّ

      دعته سلَيمى إنّ سلْمى حِقيقَةٌ
  )5(                بكلِّ ِنجاٍء صادِق الوبِل ممِرِع

   ،وجحاب، على نمبعىن الس ،وجالن عمجوي   
 :كعلُو، ومنه قولُ مجيل

       أَلَيس ِمن الشقاِء وِجيب قَلِْبى
وجمـع الن وموإيضاِعى اهلُم                      

       فأَحزنُ أَنْ تكونَ علَى صِديٍق
  )6(ونَ على عدو                     وأَفْرح أنْ تك

حنن ننتِجع الغيثَ، فإذا كانت علَى صديٍق : يقولُ
 .حِزنت؛ َألنى ال أُِصيب ثَم بثَينةَ، دعا لَها بالسقْيا

تركَه ِبنجوٍة من اَألرِض؛ وبه :      ونجاه تنِجيةً
أى : )7(]فاليوم ننجيك ِببدِنك[: فُسر قولُه تعالَى

                                                
، 87، والتاج، واملقصور واملمــدود    176ديوانه) 3(

 .4/1297ومعجم ما استعجم
 .معجم ما استعجم ىف املوضع السابق) 4(
 .، والتاج441املقصور واملمدود ) 5(
، واللسان، والتاج، واألول ىف احملكـم          219ديوانه) 6(
7/386. 
 .92آلية سورة يونس، ا) 2(

 جنو جنو



 
 
 

 
 

-361- 

 أو ، كظِْهرِض فَناَألر ٍة مـنـوجق نلُك فَوعجن
، ومل يقلْ "ِببدِنك"نلِْقيك عليها ِلتعرف؛ ألنه قال 

اججا: ِبروِحك، وقال الزيانرلِْقيك ع1(أى ن( . 
كَبسها خمافةَ الغرِق، نقله :      ونجى أرضه تنِجيةً

اجلوهرى. 
   األعراىب ى: [  وقال ابنجلَّح؛ أى )2(]أَنإذا ش 

عرى اإلنسانَ ِمـن ثياِبه، وعليه قراءةُ مـن قرأ      
]ِنكدِبب ِجيكن3 (] ن( ه تفسريِفيف، ويناسبخبالت 

 .الزجاِج
قالُ:      وقال الكسائىِض : يعلى األر تلَسج

؛ أى مـا أَحتيجفما أناججوقـال الز ،ثْتد     :
أى مل يأِْت : فُالنٌ منذُ أياٍم] أ/373[ما أَنجى 

جلَس على : أَنجى: وقالَ األصمعى. الغاِئطَ
 . الغاِئِط يتغوطُ

 .الغائطُ نفْسه: أنجى:      ويقالُ
تلْقَى فيها احملاِيض "     وىف حديِث ِبئِْر بضاعةَ 

 . )4(أى يلْقُونه من العِذرِة": ى الناسوما ينِج
 .إذا ألْقَى نجوه: أنجى ينِجى:      يقال

                                                
 .3/32معاىن القرآن وإعرابه ) 3(
" سلح :"11/199زيادة من اللسان، وىف التهذيب ) 4(

 .بالسني املهملة، تصحيف
الكسـائى ىف قـراءة قتيبـة،       : قرأ ا من العشرة   ) 3(

 ).102املبسوط . (ويعقوب
 .5/26النهاية ) 6(

جاهدواًء فما أن ِربه:      وشأى ما أَقَام . 
األعراىب واُء:      وقال ابنجاِنى الدِنى: أندأَقْع. 

 .لَقَطَ رطَبها:      وأنجى النخلَةَ
تى     واسجومنه احلديث: ن ،عرم :"أستإذا سافَر

؛ أى أسِرعوا السير فيه )5("ىف اجلَدِب فاستنجوا
 .)6(وأنجوا

قد استنجوا،    :      ويقالُ للقوِم إذا انهزموا
 )7(أولُنا إذا أنجينا: "ومنه قولُ لقمانَ بِن عاٍد

و حاِمينا إذا انهزمنا ؛ أى ه"وآِخرنا إذا استنجينا
 .يدفَع عنا

قَطَعه، قال    :      واستنجى اجلاِزر وتر املَتِن
 :عبد الرمحِن بن حسانَ

       فَتبازت وتبازيت هلا
رتِجى الونتسةَ اجلَاِزِر ي8(                   ِجلْس(  

 ".ِجلْسةَ اَألعسِر: "ويروى

                                                
 .5/25النهاية ) 7(
ء بعد احلديث   ىف النهاية، وجا  " وأجنوا"مل ترد كلمة    ) 6(
 ".أى أسرعوا السري فيه"
 ".إذا جنونا: "ىف اللسان) 9(
، والتاج  "فتباوخت هلـا : "اللسان، واحملكم، وفيهما  ) 8(

، وعزى إىل عبد الرمحن بن احلكم بن        )بـزى(وسبق ىف   
 بـاختالف ىف روايـة   346أىب العاص ىف جمالس ثعلب   

 .الصدر

 جنو
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وقال اجلوهرى      :رى الوتجنتاس : دأى م
وأصلُه الذى يتِخذُ : القوس، وبه فَسر البيت، قال

 مـا ىف املَصارين ِمن ِرجخه ي؛ ألنالِقِسى تارأو
 .النجو

شجـرةٌ جيدةُ : العصا، يقـالُ:      واملُستنجى 
 .القاىلُّاملُستنجى، نقلَه 

مستنجى من : فُالنٌ ىف أرِض نجاٍة:      ويقالُ
 نقلـه اجلوهـرى ،والِقِسـى ِرها الِعِصـىجش

 .)1(والراغب
أى ِسراع، وبه فَسر اجلوهرى :      وقواِئم نواٍج

 :قولَ اَألعشى
       نقْطَع اَألمعز املُكَوِكب وخدا

  )2(           ِبنواٍج سِريعِة اِإليغاِل               
 .جعره:      ونجو السبِع

ِنىكغ ،ِجىاِق :      والنواحلاِدى الس توص
 :املصوِت، عن ثعلب، وأنشد

 )3(*يخرجن ِمن نِجيه للشاِطى * 

 .ما يناجى من اهلَم:      وكغِنية
إذا كان بعيدا : ن ذلك ِبنجوٍةإنه ِم:      ويقال

 .منه بريئًا ساملًا

                                                
 .484املفردات ) 2(
 .ن، والتاج، واللسا165ديوانه ) 3(
 .اللسان، والتاج) 4(

لَِمىكعٍب األس وناِجيةُ بن      :صحاىب .
دىواَألس :عن على ،تابعى. 

قَبيلةٌ، حكاها سيبويه، وقال :      وبنو ناِجيةَ
ب، والنسبةُ إليهم: اجلوهرىرمن الع قوم : ،ناجى

 .حذف منه اهلاء والياء
   قال :   قلت ،ىهم بنو ناِجيةَ بِن سامةَ بِن لُؤ

عبِد البيت بِن احلارِث بِن )4(]ناجية: [ياقوت أم 
 أَِبيه، ِنكاح عليها بعد لَفخ ،ىةَ بِن لُؤسام
مقٍْت، فَنِسب إليها ولَدها، وتِرك اسم أَبيه، وهى 

 .نتهىناِجيةُ بنت جرِم بِن ربانَ ىف قُضاعةَ، ا
ِفىعِرِمي بِن :      وىف جمالك بِن ح ناجيةُ بـن

ِفىعج. 
     ومجيلُ بن عبـِد الرمحِن بـِن سـوادةَ 

مولَى ناِجيةَ بنِت غَزوانَ، :  الناِجى)5(]األنصارى[
ى عنه ماِلكوِت عتبةَ، رأُخ. 

ى      وعبد اهللا بن عبِد الرمحِن بِن عبد الغىن الناج
البغدادى ، سِمع ابـن كارة، وكان بعد الثالثني 

، هـو منسوب إىل بىن ناِجيةَ الذين )6(والست مئة
 .بالبصرة

                                                
 .زيادة من التاج) 5(
 .زيادة من التاج) 6(
 .1/118التبصري ) 1(

 جنو
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، "سريعةٌ: ناقَةٌ ناِجيةٌ، ونِجيةٌ: "     وقولُ املصنِف
سِخ، والصواباةٌ، كما : كذا ىف النجةٌ، ونناِجي
 .هو نص احملكِم والصحاح

، "بلد ِبساِحِل بحِر الزنِج: نجا، كهنا: "قوله     و
نجه، كصرد، باهلاء ىف آخره، كما : الصواب فيه
 .)1(ضبطه ياقَوت
، هـذا "موضع: ينجى، كيرضى: "     وقولـه 

، ومنه قولُ قيس بن )2(املوضع يعرف بذى ينجى
 : )3(العيزارة

 ِنِق أَوحشا      أبا عاِمٍر ما للخوا
عرى وفيهن أَمجنطْن ِذى ي4(              إىل ب(   

لَقَب َألِبـى املُتوكِِّل إىل : الناِجى : "     وقولـه
، غَلَطٌ، لَيس هذا لَقَبا   "آخر من ذَكَر من املُحدِثني

 .لَهم، بل هو ِنسبتهم إىل بِنى ناِجية الذين بالبصرِة
 ] ون ح[

 .اِملثْلُ واملِقدار:  النحو     و

                                                
 .11941 رقم 5/315) جنه(معجم البلدان ) 2(
 .12921 رقم 5/514) ينجا(معجم البلدان ) 3(
، واملثبت من معجـم البلـدان       "العيزار: "ىف األصل ) 3(
 ).ينجا(
، وشــرح  3/76ذليني املرجع السابق، وديوان اهل   ) 4(

" أل"بـدون  " عيزارة"، وفيهما   603أشعـار اهلذليني   
 .والتاج". ينجا"التعريف، وفيهما أيضا 

موالقَس     . 
ومنه : حرفَه، قيل:     ونحا الشىَء ينحوه وينحاه

سمى النحِوى؛ ألنه يحـرف الكالم إىل وجـوِه 
 .اِإلعراِب

اعتمد، كنحى، عـن ابـِن :      وأنحى عليه
األعراىب. 

عرضت، عن : أنحيت علـى حلِْقِه السكِّني     و
 :ابِن برى، وأنشد

       أنحى علَى ودجى أُنثَى مرهفَةً
فرقْتي اِإلثْم حوذَةً وكذاكش5(                 م(  

 .     ونجى عليه ِبشفْرِته كذلك
: الشىَء] ب/373[     وانتحى له ذلك 

طَِلاعلَألخ ِمر، وأنشده، عن شضرت: 
       وأَهجرِك ِهجرانا مجيالً وينتِحى

  )6(                      لَنا ِمن لَياِلينا العواِرِم أَولُ
األعراىب ِحى لَنا: وقالَ ابنتنلَنا: ي ودعأى ي. 
 .ِشعب ِبتهامةَ:      ونحا، كقَفا

 .النحو، نقلَه الصاغاىنُّ: يةُ، كغِنية     والنِح
وجمعه نحو، كعتلّ، ونِحية : "     وقولُ املصنِف

، كـذا ىف النسِخ، ظاهر ِسياِقِه أَنَّ "كدلٍْو ودِلية
نِحية من مجلِة جموِعِه ، وهو غريب، وأصلُ هذا 

                                                
 .اللسان، والتاج) 6(
 .، واللسان، والتاج5/252، والتهذيب 20ديوانه) 7(

 حنو 
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ء يؤنثونَ الفُصحـا: السياِق َألىب عمـرو الشيباىنِّ
نحو ونحية، ميزانه دلْو، ودلَية، : النحو فيقولون

، فهذا )1(وأَحسبهم ذَهبوا بتأِْنيِثها إىل اللُّغِة: قال
يدلُّ على أنّ النحو يؤنثُ، ونظّره بدلْو ودلَية؛ َألنّ 

ـِرداألشياَء علَى أصوِلها، ومل ي دـري غريصأنّ الت 
ِصفلْ وأَنو، فتأَمحا ِلنة مجعيحن. 

 ]ن ح ى[
صيره ىف ناِحيٍة، وبه فُسر قولُ :  نحاه نحيا     ى

طريٍف العبسى: 
       نحاه ِللَحٍد ِزبِرقانٌ وحاِرثٌ

  )2(                وىف اَألرِض لَألقْواِم بعدك غُولُ
 .يت ىف ناحيِة القَبِرأى صير هذا امل

): ج(ما بين الِبئِْر إىل منتهى الساِنيِة، :     واملَنحاةُ
 :مناٍح، قال جرير

       لقد ولَدت أُم الفَرزدِق فَخةً
  )3(                 ترى بني فَخذَيها مناِحى أَربعا

حاةُ:      وقال األزهرىاملَن :تنِب مذْههـى م
الساِنية، ورمبا وِضع عنده حجر ليعلَم قَاِئد الساِنيِة 

                                                
 ). حنا(انظر النص ىف تكملة الصاغاىن ) 1(
 .حاحاللسان، والتاج، والصدر غري معزو ىف الص) 2(

، "رجليها"و" فقد"، والنقائض، وفيهما    337ديوانه) 3(
 .، واللسان، والتاج3/345واحملكم 

 منعِطفًا؛ ألنه إذا جاوزه تقَطَّع )4(أنه املُنتهى فَيتيسر
ىرب ه، وأنشد ابنوأدات برالغ: 

 *كَأَنَّ عينى وقَـد بانـوِنى * 
 *حاِة منبان ىف موِن غَرنج5(*ن( 

 .صرت نحوه، وصار نحِوى:      وناحيته مناحاةً
 .تنح عنى يا رجل؛ أى ابعد:      ويقالُ

 .أقبلَ عليه ِبها:      وأَنحى عليه باللَّواِئِم
اسم ِمن انتحى عليه حتى :      واُألنِحيةُ، كأُثِْفية

مالَه ، أو ض لَكروى أَها، ويرل بـه شعه، أو جر
 :قولُ سحيم
 * هِحيكانوا أُن مى إذا ما القَو6(*ِإن( 

 .باحلاِء، أى انتحوا علَى عمٍل يعملونه
، قال )7("أشغلُ من ذاِت النحييِن: "     وىف املثل

ِم اِهللا بِن ثعلبة، كانت : اجلوهرىيهى امرأةٌ من ت
لسمن ىف اجلاهلية، فأتاها خوات بـن جبير تبيع ا

                                                
، واللسـان، وىف مطبـوع     253كذا ىف التهذيب    ) 4(

 ".فيتياسر: "التاج
 .اللسان، والتاج) 5(
فيهما ومعه مشطوران   ) جنو(اللسان، والتاج، ومادة    ) 6(

 املشطور ىف ديوان    ، ومل أقف على هذا    "أَجنية"بعده برواية   
 .سحيم عبد بىن احلسحاس

، واألمثال ألىب   2029 رقم   1/376جممع األمثال   ) 7(
 .374عبيد 

 حنى حنى
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: األنصارى ، فساومها ، فحلَّت ِنحيا مملوًءا، فقالَ
أمسكيِه حتـى أَنظُـر إىل غِريه، فَلَما شغل يديها 
ساورها حىت قَضى ما أراد وهرب، وقال ىف 

 :ذلك
 هـا      وذاِت عيـاٍل واِثِقني ِبعقِْل

                 خلَجت هلـا جار اسِتها خلَجاِت 
       وشدت يديها إذْ أَردت ِخالطَها

        ِبِنحييِن مـن سمٍن ذَوى عجراِت
       فكانت هلا الويالت ِمن ترِك سمِنها

                 ورجعِتهـا ِصفْـرا بغري بتاِت
 شدت على النحييِن كَفا شِحيحةً      فَ

  )1(               على سمِنها، والفَتك ِمن فَعالِتى
كفا : هكذا قال . مث أسلَم خوات وشِهد بدرا 

 .كَفَّى  شحيحٍة: شِحيحةً، والروايةُ الصحيحةُ
ىرب محزة:      قال ابن بن قالَ على : الصحيح

أنها امرأةٌ من هذَيل، وهى خولَةُ أُم ِبشر بِن عائٍذ، 
ويحكَى أَنّ أَسِديا وهذَِليا افتخرا، ورِضيا بإنساٍن 

يـا أخـا هذَيل، كيف : يحكُم بينهمـا، فقالَ
منكم دليلُ : تفاخرون العرب وفيكم ِخاللٌ ثالثةٌ

 لة ذاتون، احلبشِة على الكعبِة، ومنكم خييحالن

                                                
الصحـاح، واللسـان، والتاج، وجممع األمثال ىف      ) 1(

 ). بزيادة بيت(املوضع السابق 

وسألتم رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يحلِّلَ 
 لكم الزنا؟

ىرب قولُ :      قال ابن ى قولَ اجلوهرىقَووي
 :العديِل بِن الفَرِخ يهجو رجالً من تيِم اهللا

       تزحزح يا ابن تيم اهللا عنا
 بكر أبـوك وال تميم                          فما 
مجون رـدلكلِّ قبيلٍة ب       

ومجاِهللا ليس لـها ن ميوت                          
مهِن ِمنييحةُ النبر أُناس       

الصميم دوها إذا عد2(                         فع(  
 ]ن خ و[

 .استأنف:  استنخى منه     و
أى تستنِكف، :      والعرب تنتِخى من الدنايا

 .األساِس] أ/374[كذا ىف 
 .)3(هى ناخنواه:      والنخوة

 ] و-ن د ى [
هـو مـا يسقُط باللَّيل، أو هو :  الندى     يو

السدى ، والندى مـا كـانَ بالنهاِر، كمـا ىف 
 .للجوِد، ويسمى ماالصحاح، ويضرباِن مثالً 

                                                
اللسـان، والتاج، واألخري ىف الصحاح، وجممــع    ) 2(

 .1/376األمثال 
 .هكذا باألصل) 3(

 حنى  و-ندى 



 
 
 

 
 

-366- 

 .     وأبو الندى من كُناهم
العرق الذى يِسيلُ من اخليِل عنـد :      والندى 

 :الركِْض، قال طُفَيل
 )1(* ندى املاء ِمن أعطاِفها املُتخلَِّب * 

 .      واألكْلةُ بني الشربتيِن
 . بقاؤه:      وندى اخلُضر

 .نداوتها: األرض     ومن 
 .)2(ع ىف بالد خزاعة:      وندا

 .اَألذانُ:      والنداُء، كِكتاب
حالَ له شخص، أو :      وندا له النادى يندو

عن أىب سعيد، وأنشد ِللْقَطامى ،حبض له شتعر: 
       لَوالَ كتاِئب ِمن عمٍرو تصولُ ا

  )3(ا خير من يندو له الناِدى              أُرِديت ي
أى : رميت ببصِرى فما ندا ِلى شىٌء:      وتقولُ
 .ما تحرك

سن للناِس الندى : يقالُ.      وندوت من اجلوِد
فَندوا، كذا خبط أىب سهل وأىب زكَريا، فندوا، 

 .بفتح الدال، وصححه الصقلِّى

                                                
 30ىف الديوان " ثرى املـاء " اللسان والتاج، وبرواية     )1(

 :، وصدر البيت ىف الثالثة)ثرى(واللسان والتاج 
 *يذُدنَ ِديار اخلاِمساِت وقَد بدا * 

 .11977 رقم 5/322) ندا(معجم البلدان ) 2(
 .23/209، واللسان، والتاج، واألغاىن 85ديوانه) 3(

بالتخفيف، : قالُ     وي ،رتِدى الونفالنٌ ال ي
ددشا : ويل وِعيما عن العزجشيئًا ع ِسنحأى ال ي

 .إذا كان ضعيف البدِن: )4(]وقيل[عن كُلِّ شىء، 
 .حضر النِدى:      وندى ندوا

دعاهم أو جمعهم :      ونداهم إىل كذا يندوهم
 .تعدى وال يتعدىىف النادى، ي

 . سقَاه املاَء:      والفرس يندوه
لُوا، كعودى:      والرجلُ نحنلَ وتزتاع. 

أى مل يبق منهم : مل يند منهم نـاٍد:      ويقالُ
دأح. 

ال تندى ِصفاته وال تندى :      ويقال للبِخيِل
 .ِإحدى يديه اُألخرى

    ملُ، ككَرجى:  والردذا ن صار . 
     ومصدر نـِدى ينـدى، كعِلم، الندوةُ، قالَ 

فدلّ : هو من باب الفُتوة، قال ابن سيده: سيبويه
 ذا على أَنَّ هذا كلَّه عنده ياٌء، كما أنَّ واو

ىف فالٍن : وأما قَولُهم: الفُتوة ياٌء، وقال ابن ِجنى
تكَرم وندى، فاإلمالَةُ فيه تدلُّ على أنَّ الم الندوِة 

: ياٌء، وقولُهم النداوةُ الواو فيه بدلٌ من ياٍء، وأصلُه
 الواو ى، ولكندمن اِإلمالَِة ىف الن ةٌ، ملا ذكرناهداين

 .)5(قُِلبت ياًء ِلضرٍب من التوسِع

                                                
 .زيادة من التاج) 4(
 .10/108 احملكم) 5(

  و-ندى   و-ندى 
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: قَبِر وجِريدتِى النخِل     وىف حديِث عذاِب ال
"ودعنهما ما كانَ فيهما ن فَّفخزالَ يي 1("لَن( 

كذا جاَء ىف مسنِد : ويريد نداوةً، قالَ ابن اَألثِري
 .)2(أمحد، وهو غريب، إمنا يقالُ نداوةٌ

ما نِديىن من فالٍن شىٌء أكْرهه، :      ويقالُ
ِضىلَّ: كرِنىأى ما بِنى وال أصاب. 

رله كَفِّى ِبش تِديوما ن     . 
 :     وما نِديت ِبشىٍء تكْرهه، قال الناِبغةُ

       ما إنْ نِديت ِبشىٍء أنت تكْرهه
  )3(                 إذًا فال رفَعت سوِطى إىلَّ يِدى

 وال أى مـا أصبت:      وما نِديت منه شيئًا
 .عِلمت، أو ما أَتيت وال قَاربت، عن ابن كَيسان

 .تسخى:      ونِدى على أصحاِبه
ى، نقلَه اجلوهرىدى اِإلِبلَ، مثل ندوأن      . 

 .أخزى:      والشىُء
وِء :      والكالمقًا من سه، فَرقاِئلَه وساِمع قرع

 .عاِقبِته
ودخاُء: ةُ، بالفتح     والنالس . 

 .     واملُشاورةُ
                                                

 .5/38النهاية ) 6(
 .2/441املسند ) 7(
 وروايـة  36اللسان، واألساس، والتاج، والـديوان  ) 3(

 :الشطر األول فيه
 *ما قلت من سيئ مما أُتيت به * 

 .     واألكْلَةُ بني السقْيتين
 .)4(فَرس ألىب فَيد بِن حرمل:      وبال الم

تضمريها وركْضها حىت تعرق، :      وتنِديةُ اخليِل
نقلَه األزهرى. 

 .نِدى، وتروى:      وتندى املكانُ
 . رعت ما بين النهِل والعلَِل: اِإلبلُ     و

 .كثر نداه، كانتدى:      والرجلُ
تيدنمنه، وال ت تيدتوما ان      : تبأى ما أص

 .منه خريا
نادالت ناِدى فيه أهلُ :      ويومِة؛ ألنه يالِقيام يوم

 ذُكر ىف اجلنِة أهلَ النار، وهو بتشديد الدال، وقد
 .)5(موضعه

 .أنداء): ج(العِشريةُ، :      والناِدى
ِنـىكغ ،ِدىتمعونَ، ومنـه :      والنا القـوم

ما كانوا ِليقْتلوا عاِمرا : " بىن سلَيم)6(حديثُ سرية
ِدىالن مم وهلَيِنى س1("وب(. 

                                                
بالفاء " فَيد" ومنه التصحيح    297معجم أمساء اخليل  ) 4(

املوحدة الفوقية بدل القاف املثناة كما ىف األصل ومطبوع     
حتقيقات وتنبيهات ىف معجـم  : لتاج وخمطوطه، وانظـر  ا

 .369لسان العرب
 .، وورد باملادة نفسها ىف التاج)ندو(مل يسبق ىف )3(
، "سوية بـن  : "ىف األصل ومطبوع التاج وخمطوطه    ) 4(

 .والتصويب من اللسان
 

  و-ندى   و-ندى 
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، )2("علَىواجعلْىن مع النِدى األ:"     وىف احلديث
 .وهم املَُأل األعلَى من املالِئكَِة

 .)3(ة باليمِن:      و
نِدى اليِد للسِخى، وأباه :      وحكى كُراع

 .غريه
 .املُشاورةُ:      واملُناداةُ
:           أجابه، ومنه قـولُ ابـن مقِبل:      وناداه

 ]ب/374[
 )4(*ِديا ِبحاجِة مخزوٍن وإنْ مل ينا* 

وصـاح تبقـال :      ونادى الن ،فلَغَ والتب
 :الشاعر

 )5(*كالكَرِم ِإذْ نادى من الكافوِر * 

هو ىف أمٍر ال ينادى وِليده، ذكر ىف        :      وقوهلم
 ".و ل د"

                                                                   
ىف األصل الذى كتبه    " الندى"وضعت بعـد كلمة    ) 5(

عهما تشتمالن  خطأ مـن غري موض   " صفحتان"املصنف  
وترتب على ذلك خلل ىف     " وحى سليلها ... ومقا  "على  

 .الترقيم
 .5/37النهاية ) 6(
 .11984 رقم 5/323) الندى(معجم البلدان ) 1(
 : وصدره فيه408التاج، وديوانه) 2(

 *أال ناِديا ربعى كُبيشةَ باللِّوى * 
حمقق والبيت بتمامه ىف اللسان، وىف صدره حتريف صوبه         

 .الديوان
 .، واللسان، والتاج10/108احملكم ) 3(

 . جواد:      ورجل نٍد، كعٍم
 .  منهإذا كانَ أكْثَر خيرا:      وهو أَندى منه

أى أبعد مذْهبا، أَو :      وأندى صوتا ِمن فُالٍن
أَرفَع صوتا، أَو أَحسن، أو أَعـذَب، أنشـد 

 : بِن شيبان النمِرى)6(األصمعى ِلِدثاِر
       فَقُلْت ادِعى وادع فَِإنَّ أَندى

 ِدى داِعياِن                          ِلصوٍت أَنْ ينا
ِنىكغ ،ِدىظَّم، ونعى، كمدنم ودوع      : فُِتق

 :بالندى أو ماِء الورِد، أنشد يعقوب
وخري مِلٍك له كَرِإلَى م       

ِدىجوج النلَنبالي حبص7(                        ي(  
 .دىمبتلٌّ بالن:      وشجر نديان، كسحبان

ومأجوج وا : "     وىف حديِث يأجوجودإذ ن
 يريد بالناِديِة دعوةً واحدةً )8("ناِديةً أتى أمر اِهللا

 الفاعِل موِضع ِنداَءةً إىل ناديٍة، وجعل اسم فقلب
 .املَصدِر

                                                
، واملثبت من اللسان، والتـاج،      "ملدثر: "ىف األصل ) 6(

، والصـحاح،   5/412والبيت غري معـزو ىف املقاييس      
 ) .لوم(واللسان 

 .، واللسان، والتاج10/108احملكم ) 5(
 .5/37) ندا(النهاية ) 6(

  و-ندى   و-ندى 
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وأَودى سمعه ِإالَّ : "     وىف حديث ابِن عوف
ء، فأبدلَ اهلمزةَ ياًء تخفيفًا،  أراد ِإالَّ ِندا)1("ِندايا

 .وهى لغةُ بعِض العرِب
 .)2(الندوة:      والنداة

موالةٌ ملَيمونةَ اهلالليِة، هكذا :      وندية، كسمية
ضبطه يونس عـن الزهرى، حكاه أبـو داود ىف 

 .السنِن
 .النواِحى، عن أىب عمرو:      والنواِدى

 .نوق املُتفَرقَة ىف النواحى     أو ال
 .ما يخرج وقتا بعد وقٍْت:      ونواِدى الكالم
 .)3(حمدث:      وابن املنادى

مـا : مـا يندوهم النادى: "     وقولُ املصنف
مـا : ، حتريف مـن النساخ، والصواب"يسمعهم

مـن كَثْرِتهم، كما هو نص ،لسهم؛ أى اعسي 
 .الصحاح

 ]ن ر ى[
 نريان، كسحبان، أمهله صاحب القاموس،      ى

 .)4(هى ة بني فارياب واليهودية: وقال ياقوت
 ]ن ز و[

                                                
 .املرجع السابق) 7(
 .ىنتكملة الصاغا) 8(
 .4/1393التبصري ) 1(
 .11991 رقم 5/324) نريان(معجم البلدان ) 2(

 .وقَع عليه، ووِطئَه:  نزا عليه نزوا     و
 .غُراب الفَأِْس:      والنِزية، كغِنية

وطٍَر أو شأو م رمن ش أَكٍق، وهاتاِن      وما فَاج
وأنشد ،عن ابِن األعراىب: 

       وىف العاِرِضني املُصِعِدين نِزيةٌ
عمأَج ِبه القلب نوبجِق مو5(           ِمن الش(  

حركات التيوِس عند السفاِد، عِن :      واَألنزاُء
 . الفراِء

أى : الكسرإنه لكثري النزاِء، ب:      ويقال للفَحل
 .النزو

داٌء يأخذُ الشاةَ فَتنزو منه حىت :      وكغراب
نقلَه اجلوهرى ،موتت. 

عن أىب على ىبر ِة :      وقال ابنابزاُء ىف الدالن
 .مثل القُماص

أى تسرع :      وانتزى على أرِض كذا فأخذَها
 .إليها

جناِدعها عند املَزِج، وىف :      ونواِزى اخلَمِر
 . الرأْس

، قال على بن )6("أَنزى ِمن ظَبٍى: "     وىف املثل
؛ أى ِمن )1(هو من النزواِن ال من النزِو: محزةَ

 .معنى التفَلُِّت ال من معىن الوثُوِب

                                                
 .، واللسان، والتاج3/261التهذيب ) 3(
 .4319 رقم 2/356جممع األمثال ) 4(

 نرى نزو



 
 
 

 
 

-370- 

نزِوى، ونزواِنى، :     والنسبةُ إىل نزوة الىت بعمان
تحهما، وضبطَ نصر تلك الناحيةَ ِنزوا، بالكسر بف

 .)2(مقصورا
التقلُّب : النزوان، حمركـة: "     وقولُ املصنف

التفَلُّت : ، كـذا ىف النسخ، والصواب" والسورةُ
 .والسورة

 يضرب )3("إذا نزا ِبك الشر فاقْعِد: "     وىف املثل
 يسأَم الشر حىت يسأَمه للذى حيـرص علـى أالَّ

 .صاِحبه
، "السفاد: النِزاُء، كسماء وِكساء: "     وقولـه

 .)4(الذى ىف نسخ احملكِم، بالضم والكسر
، كذا ىف النسخ، "نِزق: نِزى، كعِنى:"     وقوله
 .نِزف: والصواب

 ]ن س و[
أحد : ىف الكَسر النسوانُ، بضم النون، لُغة      و

 . )5(مجوِع املرأِة من غِري لَفْظها، عن ابِن سيده

                                                                   
 .املرجع السابق: انظر) 5(
. 1996 رقـم    5/325الذى ىف معجم البلـدان    ) 2(
 ".بالفتح مث السكون، وفتح الواو: نزوة"
، 171 رقـم    1/44 وجممع األمثال  ،150األمثال) 3(

 ".فاقْعد به"وفيه 
 .، ضبط قلم9/91احملكم ) 2(
 .8/408احملكم ) 3(

نسيات، وهو : نسية، ويقال :      وتصغري ِنسوة 
 .تصغري اجلمِع، كما ىف الصحاح

أنساء، وأنشد اجلوهرى :      ومجع النسا للِعرق
 :ألىب ذُؤيٍب

       متفَلِّق أنساؤها عن قاِنئ
عضره ال يرِط صاٍو غُب6(                   كالقُر(  

 تِمنسا ، ملَّا سِضع النوعـن م فَِخذاه فَلِّقتأراد م
 .تفَرجِت اللّحمةُ فَظَهر النسا

" نساء"ىف ِدياِر فَزارةَ، وقد يمد :      وأبرق النسا
 :لفُتوحللمدينة الىت بفارس، قال الشاعر ىف ا

       فَتحنا سمرقَند العريضةَ بالقنا
                  ِشتـاًء وأَوعسنا نـؤم نسـاَء

       فال تجعلنا يا قُتيبةَ والـذى
  )7(                 ينام ضحى يوم احلروِب سواَء

 .نقله ياقوت] أ/375[ 
غلط، ". يةٌ ِبسرخسقَر: ونسا:"     وقولُ املصنِف

 سخره وبني سلَد الذى ذكره بفارس، بينوهى الب
 .يوماِن

                                                
، والصــحاح، واحملكــم 1/16ديــوان اهلــذليني) 6(
 .، واللسان8/385
. 11997 رقـم    5/326) نسـا (معجم البلدان   ) 7(

 .، والتاج"وأرعنا نؤوم"بدل " وأَوعسنا نؤم: "وفيه

 نسو نسو
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 وذكَر      ق فـى هـذا املصنفسـا للِعرالن
هـو يكتب بالياء؛ َألن : ، وقال القاىلُّ)1(الترتيب

وقد حكى أبو : تثنيته نسيان، وهذا اجلَيد، قال
 فيجوز على هذا     زيد ىف تثنيته نسوان وهو ناِدر،

 .)2(أن يكتب باأللف
ِعرق : ال تقل:      ونقل املصنف عن الزجاج

وافقه . النسـا؛ ألن الشـىء ال يضاف إىل نفْسه
مجاعةٌ وعلَّلُوه مبا ذكر، وهو نص أىب زيد ىف 
نواِدره، ونقلَه اجلوهرى عن األصمعى وابِن 

ب جوازه، وحملَه والصوا: السكِّيت، قال شيخنا
إىل اخلاص على ِإضافَِة العام. 

ه، وحكاه أبـو :      قلتوغري وحكاه الكسائى
العباِس ىف الفصيِح ، وإن كان ابـن سيده خطَّأَه، 

ىرب جاء ىف التفسِري عن ابِن عباٍس : وقال ابن
كلُّ الطعاِم كان ِحال لبىن [: وغِريه قولُه تعاىل

:  قالوا)3(]ئيل إال ما حرم إسرائيلُ على نفسهإسرا
حرم إسرائيلُ حلوم اِإلبل؛ ألنه كان به ِعرق النسا، 
فإذا ثبت أنه مسموع فال وجه إلنكاره، ويكون 
من باِب إضافِة املُسمى إىل اسِمه، كحبِل الوريِد 

                                                
 ).نسو(أى ىف مادة ) 6(
 .87املقصور واملمدود) 7(
 . 93سورة آل عمران، اآلية ) 1(

وحنِوه، وقد يضاف الشىُء إىل نفسه إذا اختلَف 
 :فْظان، ومما يدل له قولُ فَروةَ بِن مسيكاللَّ

تضرةَ أعدِكن لوكم تأَيا رلَم       
  )4(              كالرجِل خانَ الرجلَ ِعرق نساِئها

 :وقالَ ِهميانُ
 *قَىِعر عجيما ي5(كأَن( ضِهيأَب  *)6( 

 . هو الِعرق)7(واَألبيض
 ]ن س ى[

ترك اإلنساِن ضبطَ ما :  النسيان، بالكسر  ى    
 نِف قَلِْبه، أو عن غَفْلٍَة، أو ععإما ِلض ،وِدعتاس

 . قَصٍد؛ حىت ينحِذف عِن القَلِْب ِذكْره

                                                
باحلاء املهملـة،   " كالرحل: "اللسان، وىف األصـل  ) 4(

 .تصحيف
ىف األصل ومطبوع التاج وخمطوطه واللسان ومـادة       ) 5(
وسـبق  . 1/305، واملثبت من اجلمهرة     "عرقا): "بيض(

) بـيض (، وهو كذلك ىف تكملة الصـاغاىن        )بيض(ىف  
بـاأللف، والصـواب    " عرقا"وقع ىف الصحاح    : "وفيها

 ".عرقى بالنصب
، "أنبضـه : "ىف األصل ومطبوع التـاج وخمطوطه    ) 6(

، وسبق  )بيض(واملثبت مـن اللسان، وتكملة الصاغاىن      
 ).بيض(كذلك ىف 

، واملثبت مـن    "األنبض: "ىف األصل ومطبوع التاج   ) 7(
 .اللسان

 نسى
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     وقد نِسـى الشىَء نسيا، بالفَتح، وِنسوةً، 
تاِن وِنسـاوةً، بكسرمها، ونساوة، بالفتح؛ األخري

 ىرب ابن نسيده، وحكاه على املعاقَبِة، نقلهما ابن
 .عن ابِن خالويه ىف كتاب اللغات ما عدا األخرية

 . مثل أنساه، نقلَه اجلوهرى:      ونساه تنِسيةً
أمره ِبترِكه، أو أَخره، عـن ابـِن :      وأنساه 

 .األعراىب، وأصلُه اهلمز
ةُ     والنوـل، ذكـره املصنف ىف : سمِللْع كرالت

 .الذى قبله
ناساهه، :      وتِسيه نفْسه أنى من نه، أو أَرِسين

 :نقلَه اجلوهرى، وأنشد المِرِئ القَيِس
       وِمثِْلِك بيضاِء العوارِض طَفْلٍَة

  )1(                لعوٍب تناساِنى إذا قُمت ِسرباىل
 .)2(أى تنِسيىن، عن أىب عبيد

األشياُء احلَِقرية الىت ليست ببـاٍل :      واَألنساُء 
عندهم؛ ِمثْلُ العصا والقَدح والشظاظ، ومنه قوهلم 

تتبعوا أنساَءكم؛ أى : إذا ارتحلوا ِمن املَنِزِل
الن عمِزل، وهى جها ىف املَنوسنِبروها ِلئَالَّ تتاع ِسى

ِمىالفُقَي نكَيقال د ،ِمىكالر: 

                                                
، والصحاح، "ىنتناسا"بدل" تنسيىن"، وفيه  30ديوانه) 1(

 .واللسان، والتاج
كذا ىف األصل متِفقًا مع الصـحاح، وىف اللسـان          ) 2(

 ".أىب عبيدة"والتاج 

 *بالـداِر وحى كاللَّقَى املُطَـرِس * 
 )3(*كالنسِى ملْقًى باجلَهاِد البسبِس * 

قَط ىف مناِزل املُرملا س ِحلنيوهو اسمت. 
:  قال   ثعلب)4(]سيا منِسيان[: ه تعاىلـ     وقول

 . شيئًا منِسيا ال أُعرف: ، فمعناه)5(من قرأَ بالفَتح
     ِنىاِلم : الناِسى، قالَ ثعلب: وكغهو كع

 .وعِليم، وحاِكم وِحكيم، وساِمع وِمسيع
؛ أى )6(] وما كان ربك نِسيا[:      وقولُه تعاىل

 .ال ينسى شيئًا
كثري النسياِن، ورمبا :  نساء، كشداد     ورجلٌ

 . نساية، كعالّمة، وليس مبسموع:قالوا
أبعده، عن ابِن األعراىب، جاء :      وناساه مناساةً

لُه اهلمز، وروى شِمر أنَّ ابن  وأص،به غري مهموز
 :األعراىب أنشده

 م تكَنفوِنى      سقَوِنى النسى ثُ
داةُ اِهللا من كَِذٍب وز1(وِر                       ع(   

                                                
 .اللسان، والتاج، والثاىن ىف الصحاح) 3(
 .23سورة مرمي، اآلية ) 4(
 وهى قراءة محزة وعاصم     ،"سيان" أى بفتح النون ىف      )5(

ـ       . برواية حفص  .  رهاوقرأ الباقون مـن العشـرة بكس
 ).243املبسوط(
 .64مرمي، اآلية سورة  )6(

 نسى
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:       بغِري همز، وهو كل ما ينسى العقلَ، قال
بِن حليب يصب عليه مـاٌء، قـال وهو من اللَّ

هو النِسى، كغِنى، ِبغيِر : وقال غريه: )2(]مشر[
 :مهز، وأنشد
*نبرشاال توٍد حاِزررو موي * 
*ِسوال نِجىَء فَاِتـرا فَت3(*اي( 

     ِنىكع ،ِسىساه، هكذا هو مضبوطٌ :ونشكا ن
، )4(ىف نسخة القاىلّ ، ونقله كذلك ابـن القَطَّاع

 رجل منسو، وىف الصحاح قال :فعلى هذا يقال
درمزها إالَّ واحدة : املُب كل واٍو مضمومة لك أن

:   فإم اختلفوا فيها وهو قولُه تعاىل] ب/375[
ها من واِو شبهوما أَ) 5(]لَ بينكمضوال تنسوا الفَ[

 هم اهلمز وهو قليلٌ، واالختيارع، وأجاز بعضاجلَم
الياُء وأُسِقطَت  فسكنِتصلُه تنسيوا، أترك اهلَمِز، و

الجتماِع الساكنني، فلما احِتيج إىل تحريِك الواو 
ىبر ةُ الياء، وقال ابنمت فيها ضدفتحركت : ر

                                                                   
اللسان، والتكملة، ونسب ىف    و،  13/81 التهذيب   )1(

 وهـو بروايـة     ،، إىل عروة بن الورد    5/423املقاييس  
  .63 ىف ديوانه"النسء"
 . واللسان، والتاج، زيادة من التهذيب)2(
 .واللسان، والتاج، 13/81التهذيب ) 3(
 .3/280األفعال ) 4(
 .237البقرة، اآلية سورة  )5(

 وانفَتح ما قَبلها فانقلَبت أِلفًا، مث حِذفَت )6(الياء
 .ِناكنيتقاِء الساللْ

، " نساهضرب: نِسيه نسيا: "     وقولُ املصنف
ِلمع ده أنه من حمن ِسياق ظاِهر واملفهوم ،
 .اجلوهرى أنه من حد رمى

 .يا، مصغرا     وقد سموا منِسيا، كمرِمى، ومنيِس
ِسن، الذى يحِسى، كمو املُن     ن أو صِخلْفَي ـر

 .ثالثَةً
:      وذكر األمري نسيو، بالضم وفتح الياء التحتية

ابن جعشِم بِن جرِم بِن الصدِف، من ولده كُريز 
ابِن سعيِد بن قَتادةَ بِن جبلةَ بِن احلارِث بن كرز 

ه جبلةَ بِن حممِد دبِن نسيو، وحفيابِن منِري بِن أسِد 
ى أبا قمامة، سكْنابِن كريٍز، ي      بن سوني ِمع

 .326عبِد األعلَى مات سنة 
 ]ن ش و[

كَِبرت، :  نشوت ىف بىن فُالٍن نشوا ونشوةً     و
هى لُغة ىف نشأَ : عن ابِن القَطَّاِع، قال قُطرب

أُ، وليس على التشنحويلي. 
 .)7(ة مبصر من الشرقية:      ونشوة، بالفتح

                                                
، واملثبت من اللسان،    "فتحركت الواو : "ىف األصل ) 6(

 .والتاج
 بكسر النون    وضبطت شكالً  ،45التحفة السنيـة   ) 7(
كون الشني، وانظر القاموس اجلغراىف للبالد املصـرية        سو
 .1/88 جـ2ق

 نشو
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 .حمدث:      وابن النشو، بالكسر
اسـم جلمع نشاة؛ للشجرِة :      والنشو؛ بالفتح
الياِبسِة، قال الشاعر: 

       كأنَّ على أكْتاِفهم نشو غَرقٍَد
ان كالنيزوا نلِْف                وقد جاوِط الغ1(ب(   

إذا : مصدر نِشى ِرحيا، كعِلم: والنشا، كقَفا     
نشاة ونشا، نقله : اِئحةيقالُ للر. شمها، كالنشاة

 .نشاءأ ):ج(ابن برى عن على بِن محزةَ، 
، منها الشيخ )2(ة مبصر من الغربية: وبال الم     

ع املختصرات، كمالُ الدين النشائى، صاحب جاِم
 .)3(وأبوه من كباِر الفُضالء

     شاك الصيوأنك: درحي مش . 
ةُ األ:      والشرابوومنه قَه ،ككَرشاءأسن . 

 كسكَارى، ، نشاوى):ج(     وامرأَةٌ نشوى، 
 :قال زهري

       وقد أَغْدو على ثُبٍة ِكراٍم
   )4(ِجدين ملا نشاُء                       نشاوى وا

 .االسِتنشاق: الوضوء واالسِتنشا ىف     

                                                
 .اللسان، والتاج) 1(
 .2/93جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 2(
 .4/1438التبصري ) 3(
 .، واللسان، والتاج96شرح ديوانه) 4(

     وقال األصمعى :ِش هذا اخلربنتِش،اسوتواس  :
 .أى تعرفْه

     نتةُواملُسِشي :بارثُ اَألخحبها تةُ؛ ألنالكاِهن . 
 . ِرداخلَبر أول ما ي: والنشوةُ، بالكسر     
النشاُء، : ملَ مالُه، واالسناست:  وأَنشى الرجلُ    
 .تاب، عن ابِن القطَّاعكِك

 . )5(يم على النيلة جتاه أمخِْ: واملَنِشيةُ     
 .)6(اسم ِلِعدِة قرى مبصر:      واملناشى

 .شاعر م: والناشى     
، "عامنشى ِرحيا طَيبةً أو : "     وقولُ املصنِف

ه كرمى، ـاِقه، حيثُ مل يضِبطْه، أنـظاِهر سي
سخ، وليس كذلك،  وأشارله بالياء، كما ىف الن

 ،ِلمع حيح، وهو من حدعلى الص بل هو واوى
 .كما هو نص الصحاِح وغريه

، "الراِئحةُ، كالنشوِة: النِشيةُ، كغِنيٍة: "وقولُه     
 النشية، بالكسر، كما هو نص هو غلط، صوابه

ابِن األعراىب . 

                                                
ـ 2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق    ) 5( ، 4/198 ج

229. 
         القاموس اجلغراىف للبالد املصريــة، الفهــرس      ) 6(

 .6/124جـ

 نشو نشو
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مستـدرك ال حاجة إىل " كالنشوِة: "وقولُه     
وهو طَيب : ذكره، وسياق احملكِم ىف هذا أتم، قال

 األخرية، عـن ابـِن ،النشـوة والنشوة والنشية
األعراىب . 

 ، كذا ىف "اِريانُ باَألخبرجلٌ نش: "هـوقول     
ِلَألخباِر، كمـا هـو نص والصـواب النسخ ، 
 . الصحاِح

النشاستج، : النشا، وقـد يمد: "وقولـه     
بهفإنرعمطلقًا، والصحيح أنه " م ظاهره أنه ميد ،

   ميد عند النسبِة فقط، وتفسريه إياه بالنشاستج، تِبع
فيه اجلوهرى ،ىرب شا ليس   وقد قال ابنإن الن 

مج ىف اللّغة ِصبغٌ أحتاسشج، فإن النتشاسهو الن ر
شديد احلُمرِة، وهو اُألرجوان، والبهرمان دونه، 

تبع فيه اجلوهرى، وقد صرح " معرب"وكذا قولُه 
به ابن سيده ىف احملكم واملخصص وغِريمها من 

الذى يدلُّ عليه كالم : قد قال ابن برىاَألِئمة، و
 .  عرىب أىب زيد ىف نواِدره أَنه

: النشائى] أ/376[حممد بن حبيٍب : "     وقوله
حممد بن : ، كذا ىف النسخ، والصواب"حمدث

 . )1(حرب، كما هو نص احلاِفِظ

                                                
 .4/1438التبصري ) 1(

، أطلقَه عن "د بأذْربيجان: نشوى: "هـوقول     
ى، وضبطَه الضكْربط، فاقتضـى أن يكـون كس

 .)2(ياقوت كجمزى
، قلت قد صححه "وال تقُلْ نخجوانُ: "     وقولُه

بعض األئمة، وجعل النسب إليه النشِوى، على 
 .غري قياس

                                                
 .12024 رقم 5/331) نشوى(معجم البلدان ) 2(

 نشو
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سِعر أَشد السعاِر، عِن :      ووِرى الكلب وريا
 .)1(ابِن القَطَّاع

طَعنه :      وورى الثور الوحِشى الكلب، كرمى
 .ِبقَرنه، عِن ابِن القَطَّاع

ِلىكو ،نادِت الزِريةً، عن أَىب :      ووواِري تصار
 .حنيفة

جى، كوروت عـن أىب : ـلَ      والنار ،تقَدات
 .اهليثَِم

مرغه ىف الدهن، كأنه مقلوب :      ووراه توِريةً
 .رواه ترويةً

 :أصابه الورى، قال العجاج:      واجلُرح سابره
 * ربس نى مروٍم تجقُلٍُب ض ن2(*ع( 

منه، كذا ىف كأنه يعِدى من ِعظَِمه ونفور النفِْس 
 .الصحاح

هكذا أنشـده األصمعى لـه يصف :      قلت 
 :اخلراجات ، وصدره

 * رعفِْلني الشن ويالطِّراقَي ني3(*ب( 

أى إنْ سبرها إنسانٌ أصابه منه الورى من ِشدِتها، 

                                                
 .3/332األفعال ) 1(
 : وقبله فيه44، 43ديوانه ) 2(

 * رعالش فِْلنيين والطِّراقَي نيب * 
بضم القـاف والالم   " قُلُب"والصحاح، واللسان وفيهما    

 .ضبط قلم، والتاج
 . السابقاملرجع) 3(

 :مسعت ابن األعراىب يقول ىف قوله: وقال ابن جبلَةَ
 *س نى مرورتب* 

ال يرى فيها ِعالجا من هوِلها : أى تدفَع؛ يقولُ
 .فَمنعه ذلك من دواِئها

 .نصره، عن ابِن األعراىب:     وعليه بساِعِده توِريةً
 .استتر:      وتورى

تغشى بالشحِم والسمِن، أنشد :      وقَلْب واٍر
 :مشر ىف ِصفَِة ِقدر

  ودهماَء ىف عرِض الرواِق مناخٍة     
  )4(                 كَثريِة وذِْر اللَّحِم واِريِة القَلِْب

يضرب ] أ/381[هو أوراهم زندا، :      ويقال
 .ِلنجاِحِه وظفَِره

إنه لَواِرى : ِلمن رام أَمرا فأدركَه:      ويقال
 .الزنِد

ـا :"     وىف حديِث علىسى قَبرى أَوحت
أى أَظْهر قَدرا من احلَق لطالِبى : ) 5("ِلقاِبٍس
 .)6(اهلُدى

سأَلْته أَنْ يستخِرج ِلى رأْيا :      واستوريته رأْيـا
 .أمِضى عليه

                                                
 .، واللسان، والتاج15/308التهذيب ) 4(
 .5/179النهاية ) 5(
أَى أَظْهر نورا مـن     : "جاء التفسري ىف النهاية هكذا    ) 6(

 .، وهكذا ورد ىف التاج"احلق لطاِلب اهلدى

 ورى ورى

سقط من ص 376 إلى 396
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أعلَمته، وأصلُه من :      ووريته، وأَوريته، وأَورأْته
نى الزرومنه قول لَبيدو ،د: 

       تسلُب الكاِنس لَم يور ا
  )1(                     شعبةُ الساِق إذا الظِّلُّ عقَلْ

 .أى مل يشعر ا
ِنىكغ ،ِرىوالو      :فيالض. 

أى جاره الذى : هو وِرى فالٍن:      ويقالُ
 :لَ اَألعشىتواِريه بيوته وتستره، قا

       ونشد عقْد وِرينا     
هِر على الِغفارجاِحلب قْد2(                       ع(  

 .     أو هو اجلار الذى يوِرى لك النار وتوِرى له
: أوِرنيه مبعىن أَرنيه، وهو من الورِى:      وتقولُ

قَله الزخمشرىِلى، ن هِرزأى أب. 
بلَيـدة بني :   ووراِوى، بكسر الواِو الثانيـِة    

 .)3(أردبيل وتبِريز، عن ياقوت
ما تورى : وريةُ الناِر وِريتها: "     وقولُ املصنف

كذا ىف النسِخ، وهو " به من ِخرقٍَة أو حطَبٍة
أو عطْبة، وهى : حتريف من النساخ، والصواب

 .القُطنة

                                                
 .واللسان، والتاج". مل يوأَر ا" برواية 175ديوانه) 1(
 :ويسبقه" ِرشد اِحلبج" وفيه 245الصبح املنري) 2(

هجار فتغي مهضعنا       إذْ بجار عنما لَنإن 
 .12459 رقم 5/426) وراوى(معجم البلدان ) 3(

، هـذا رأى "تفْعلَةٌ منـه: التوراةُ: "لـه     وقو
الكوفيني وقـد تِبعهم املصنف ، ورأى البصريين 
فَوعلَة من الورى، وهو الصواب، وعلى كل ففيه 
حبثٌ؛ ألن اللفظَ ِعرباىنٌّ باالتفاق، فإذا مل يكن 
عربيا فال يعرف له أصلٌ مـن غِريه، إال أن يقال 

ورم أجى الكِلم العربية، إرجعريِب مه بعد الت
 .واُهللا أعلم. وتصرفوا فيه مبا تصرفوا فيها

، كذا ىف "دفَعه: ورى عنه بصره: "     وقولـه
ى عنه: النسخ، وهـو غلط، والصوابرو : هرصن

ودفَعه، كما هو نص ابِن األعراىب، وأنشد 
 :للفرزدق

 نت صلْب العوِد أو ذا حفيظٍة      فلو كُ
ظِْلملُ مواللَّي الكوعن م تير4(                لَو(  

 .نصرته ودفَعت عنه: يقول
ما تراه احلائض ِعند : التِريةُ، كغِنيٍة: "     وقولُه
، هـذا قد تقدم له ىف رأَى، واملناسب "االغِْتساِل

استتر، كأَنَّ احليض : ِعيلَة مـن توارىهنا أـا فَ
 ،أىب على أْىن، وهو ريظَِر العنا عن م ىوار

إذا أخرج [وجيوز أن يكونَ من ورى الزناد : قالَ

                                                
 : والرواية فيه547ديوانه) 4(

       فلو كُنت صلْب العوِد أو كابن معمٍر
ظِْلماملوِت والليلُ م ِحياض فْتلَخ                        

 .واللسان، والتاج

 ورى
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؛ كأن الطُّهر أخرجها وأظْهرها بعد مـا )1(]النار
كان أخفاها احلَيض، ووزنه ِبغِنية نظرا إىل ظاهرِه، 

 .وإالَّ فالتاُء زائدةُ
، كـذا ىف "رِفيع ِجـدا: ِمسك واٍر:"     وقولُه

سِخ، والصوابالن : ابِن األعراىب ونص ،ديج رفيع
 .جيد رفيع: ىف النواِدر

وراَء مثَلَّثَة اآلِخِر مبِنيةً، والوراُء : "     وقولـه
لـه ىف اهلمزة، ووِهم ، هذا قد تقـدم "معِرفةً

اجلوهرى ىف ذكره ىف املعتلّ، وهنا قد تِبعه وأطالَ 
فيه من غِري تنبيه عليه، وهو غريب، وجزم هناك 
 صغريهناك ت ن، وذكرلَيالقَو ة، وهنـا ذَكرديبالض

 .وراء وأمهلَه هنا، وهو قصور ال يخفَى
وهو ما توراى : ىأَو الَ؛ ألنه مبعن: "     مث قولُه

، فيه تأَمل، والذى صرح به احملقِّقون أنه ىف "عنك
األصل مصدر جِعلَ ظَرفًا فقد يضاف إىل الفاعِل 
فَيراد به ما يتوارى به وهو خلْف، وإىل املفعوِل 

 .فيراد به ما يواريه وهو قُدام، فانظر ذلك
 ]و ز ى[

 . املُنتِصب، عن القاىلِّ:  الوزى، كالفَتى     ى
عن األزهرى ،والطيور     . 

األمر قال : غاظَه، يقال:      ووزاه ،داحلَس وزاه

                                                
 .زيادة من مطبوع التاج) 5(

 :يزيد بن احلَكَِم
       ِإذا ساف من أعياِر صيٍف مصاصةً

ِهيقها وشدِعن شيجن اهز2(                      و(  
 . أشخصه وأسنده ونصبه:     وأَوزى الشىَء

 .لَجأَ:      وإليه
 .ألْجأْته:      وأوزيته إليه
 .ناِفر:      وعير مستوٍز

املقابلَةُ واملُواجهةُ، واألصلُ فيه :      واملُوازاةُ
اهلمز، وتقدم عن اجلوهرى، وال تقل وازيته، 

 .لِْبهاوغريه أجازه، على ختفيف اهلمزة وقَ
 ]و س ى[

وقد وسى رأْسه . احلَلْق:  الوسى، كالرمِى     ى
 .كأوسى

:      مواٍس، قال الراجز:      وجمع موسى احلديِد
 ]ب/381[

 )3(*شرابه كاحلَز باملَواِسى * 

اسم نِبى من أنبياِء بىن إسرائيلَ، :      وموسى
ى، وموسِوى، وقد موس: عليه السالم، والنسبة

 .ذكر ىف السني
 ".ودى"     وواِدى موسى، ذكر ىف 

 .     ومنية موسى، ذكرت ىف السني

                                                
 .اللسان، والتاج) 1(
 .اللسان، والتاج) 2(

 وزى وسى
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ة ِبهمذَان، وأخرى بالرى :      وموسى آباد
 .نِسبت إىل موسى اهلاِدى

ع قرب السويس وهو أول :      ومراكع موسى
 .محجر يوجد ىف درب احلجاِز

 .)1(   وحملة موسى بالبحيرِة  
 .     وقد ذُكر بعض ما هنا ىف السني

، "موسى فُعلَى، عِن الفراء: "     وقولُ املصنِف
وهكذا كان الكسائى يقوله أيضا، واملناسب أَنْ 
يقولَ مفْعل من أوسيت، كما قاله أبو عمِرو بِن 

نِكرِة، العالِء، ويدلّ على ذلك أنه يصرف ىف ال
وفُعلَى ال ينصرف على حاٍل، وألن مفْعالً أكثر 

لْتى من كل أَفْعنبه يلَى؛ ألنمن فُع. 
 ]و ش ى[

ِوشاء، كِكساء، :  الوشى من الثِّياِب جمعه     ى
 .نقله اجلوهرى، وقال على فَعل وِفعال

 .      وثوب موِشى، كمرِمى، وموشى، كمعظَّم
وشِوى، تـرد إليه الواو :      والنسبة إىل الشيِة 

احملذوفةُ وهو فاُء الفعل وتترك الشني مفتوحةً، هذا 
قولُ سيبويه، وقال األخفش : سكنيالقياس ت

 . الشني
منه قلت ِخلُها عليه؛ :     وإذا أمرتداء ت ،ِشه

 .قله اجلوهرىألن العرب ال تنطق حبرٍف واحِد، ن

                                                
 .2/146 جـ2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 3(

 . وبياض)2(فيه سعفَةٌ:      وثَور موشى القواِئم
 .أى قَليلٌ:      وىف النخل وشى من طَلٍْع

 .     واستوشى املعِدنُ مثل أوشى
 . بحثَ عنه وجمعه:      واحلديثَ

ديهم:      والناسما ىف أي سألَهم واستخرج. 
ب اها     ووشده: رسألْب. 

الذى يبيع ِثياب اِإلبريسم، :      والوشاء، ككَتان
 .وقد عرف به مجاعةٌ من املُحدثني

امموالن     . 
والكَذَّاب     . 

ة كبريةٌ ىف :      واملُوِشيةُ، بالضم وتشديد الياء
، وضبطها )3(غرىب النيِل بالصعيِد، عـن ياقوت

 . بفتح امليمالصاغاىنُّ
 )4(الليلُ طويلٌ وال آِش: "     وقولُ املصنِف

هتِشي : ،رهبأن أُد ِبِري ما أُِريددِللِْفكِْر وت هرهال أس
، هذه "وال تعرف ِصيغةُ آٍش، وال وجه تصِريفها

                                                
، واملثبت مـن األصـل     "سفعة: "ىف مطبوع التاج  ) 2(

اللسـان  (بياض ىف نواِصى اخليـل     : والسعف. واللسان
 –القاموس  (د أُشِرب محرة    وأما السفْعة فهى سوا   ) سعف
 ).سفع

 .11717 رقم 5/258) املوشية(معجم البلدان ) 2(
وال إش  "على هامش القاموس عن إحدى نسـخه        ) 4(

هتوال أِش شيته   : " واللسان 8/96والذى ىف احملكم    ". ِشي
 ".وال إِش شيته

 وشى وشى



 
 
 

 
 

-401- 

وال أعِرف صيغةَ آٍش، : عبارةُ احملكِم إال أنه قالَ
ا، وقـد ضبطَها بالقَصِر وال وجه تصريِفه

واملـد، والعجب من ابِن سيده مع تبحره ىف 
التصريف كيف مل يعرف صيغتها، والذى يظهر 

أى ال أسهر : على روايِة القَصر أصلُها ال أَِشى
أى بلَوِنه، وهو كناية عن التدبِري : مشتِغالً بِشيِته

 وعلى رواية املد ،ىف أمٍر مهم آشاه يكون من
الذى هو مبدلٌ من واشاه، مفاعلةٌ من الوشِى على 
بابه، أو مبعىن وشاه، فريجع إىل املعىن األوِل، 

 .فتأملْ
، كذا ىف "عِلمه: أوشى ىف الشىِء:"      وقولـه

علمه، كما هو : أوشى الشىَء: النسخ، والصواب
عِمله، وهو : نص ابن األعراىب، وىف بعض النسخ

 .غَلط
 ]و ص ى[

. لَقَب على رضى اهللا عنه:  الوِصى، كغِنى     ى
 .ولقب ولِده حممِد بِن احلنفيِة

     ولقب السيِد أىب احلسِن حممِد بِن على بِن 
ذَاِنىاهلَم ِنىِن بِن القاسِم احلَسِن بِن احلَسي؛ )1(احلُس

مِري نوٍح الساماىنّ صاحب ألنه كان وِصى األ
خراسانَ وما وراَء النهِر، صِحب جعفَر بن حممِد 

                                                
بالـدال  " اهلمداىن: "ىف مطبوع التـاج وخمطوطـه   ) 1(

 .املهملة

ابِن نصيٍر اخلُلِْدى وسِمع أبا حممٍد اجلالِب، وعنه 
 .395احلاكم أبو عبِد اهللا، ومات ببخارى سنة 

 :     والنبات املُلْتف، كالواِصى، قال الراجز
 *ىف ربرٍب ِخمـاِص * 
 *  يأْكُلْن مـن قُراِص *
 )2(*وحمِصيٍص واِص * 

مجتمع متصلٌ، عن ابِن برى، :      وسنام واٍص
 :وأنشد

       لَه موِفد وفَّاه واٍص كأَنه
مهبم حوِمىٍل قد تقَي راىب3(                    ز(  

لُ: املُوِفدوالقَي ،ناماملَِل: السك. 
دخل ىف الواِصى، وقد يكونُ :      وأَوصى

الواِصى اسم الفاِعل من أَوصى على حذِف الزائِد 
األعراىب ر ما أنشده ابنسب، وبه فُسأو على الن: 

 *أهـلُ الِغنى واجلُرِد والدالِص * 
  )4(*واجلُوِد وصاهم بذاك الواِصى*

صى بعضهم أو: وتواصى القوم] أ/382     [
تواصى النبت؛ إذا اتصل، نقلَه : ورمبا قالوا. بعضا

اجلوهرى. 
لَدوالب لَدى الباصوو      :لَهاصو. 

                                                
 .، والتاجاللسان) 2(
 .، والتاج"هلا: "اللسان، وفيه) 3(
 .اللسان، والتاج) 4(

 صىو
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 ]و ض ى[
أمهلَه صاحب القاموس، وهى :  توضيت     ى

 .لغة ىف توضأْت هلُذَيل، أو لُغية
 ]و ط ى[

حب القاموس، وهى لُغة أمهلَه صا:  وِطيته     ى
 .ىف وطَأْته، عن سيبويه
 ]و ع ى[

سالَ فَيحه، أو انضم :  وعى اجلُرح وعيا     ى
 .فُوه علَى ِمدٍة

بِرئ : ويقالُ. اجتمعت:      واِملدةُ ىف اجلُرِح
 .جرحه على وعٍى، أى نغٍل

أى ىف : ِى رجاٍلإنـه لَِفى وع:      وقال النضر
 .ِرجاٍل كثٍرية

 .حاِفظَةٌ:      وأُذُنٌ واِعيةٌ
 . أخذَه كلَّه واستوفاه:      واستوعى منه حقَّه

 .أَى أحفَظُ وأَفْهم:      وهو أَوعى من فُالٍن
 .أى أجمع:      وأوعى من النملَِة

ِنىوكغ      :الفَِقيه ساحلاِفظُ الكي. 
املُستوِعب ِللزاد، كما يوعى املَتاع :    وكَغِنية  

والزادُ، يدخر حتـى يخنز كمـا يخنز القَبح ىف 

 .اجلُرِح
 .مجع أَوِعية، وهى مجع ِوعاء:      واَألواِعى

 ]و غ ى[
اخلَموش الكثري الطَّنِني، :  الوغَى، كالفَتى     ى

 ،قيعىن البعن ابن األعراىب. 
     وأصوات النحِل والبعوِض وحنو ذلك، إذا 

 .اجتمعت، عن ابِن سيده
     واحلَرب نفْسها؛ لـما فيهـا مـن الصوِت   

شِهدت : واجلَلَبِة، نقلـه اجلوهرى، ومنـه قوهلم
 .الْوغَى

 .اسم محض:      والواِغيةُ كالوغَى
، نقله اجلوهرى )1(مفاِجر الدبار: ِغى     واَألوا

؛ )2(ىف أول البـابللمصنِف هنـا، وسبـق 
 .ألن واحدا آِغية، يخفَّف ويثَقَّلُ

 ]و ف ى[
. مصدر وفَى يِفى، مساعا:  الوفْى، كالرمى     ى

قولُ اهلُذَِلى روبه فُس: 
 ةٌ      ِإذْ قَدموا ِمئةً واستأْخرت ِمئَ

                                                
مفـاِجر املـاء ىف الـديار       : األواغى: " ىف اللسان ) 1(

: وذكر ىف هامشه أن عبارة التهذيب والصحاح      " واملزاِرع
: ، وعبـارة احملكـم    "مفاجر الدبار ىف املزارع   : األواغى"
 ".مفاجر املاء ىف الدبار: األواغى"
 ).أغى( صاحب القاموس ىف أى) 2(

 ىعو وىف
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  )1(                 وفْيا وزادوا على ِكلْتيِهما عددا
وقد جيوز أن يكونَ قياسا غري : قال ابن سيده

مسموٍع، فإن أبا عِلى قد حكَى أنّ للشاعر أن 
 .)2(وإن مل يسمع" ِبفَعل"يأِتى لكلّ فَعل 

ِنىكغ ،ِفىويأخ:      والو ِطى احلقعذُ الذى ي
 ،فياء): ج(احلقأو. 

ِفىراب:      ورجلٌ وفاء، كِميفاء، كِمحذو و . 
     وقد وفَى ِبنذِْره، وأوفاه، وأوفَى به، قال اُهللا 

 . )3(]يوفون بالنذْر[: تعاىل
 .أبلَغه: وفّى نذْره وأوفاه:      وحكى أبو زيٍد
فيه ) 4(]ىوإبراهيم الذى وفَّ[:      وقولـه تعاىل

أى بلَّغَ أنْ ليست تِزر واِزرةٌ : أحدمها: وجهان
وفَّى مبا أُِمر به وما امتِحن به : ِوزر أُخرى، والثاىن

من ذَبح ولَِده، وهو أبلغُ من وفَى؛ ألنَّ الذى 
 .امتِحن به من أَعظَِم اِملحِن

خبارِه عما أظْهر ِصدقَه ىف ِإ:      وأَوىف اُهللا بأُذُِنه
 .سِمعت أذُنه

 .أَتاه:      وأوفَى املكانَ

                                                
البيت لعبد مناف بـن ِربع اهلذىلّ، وهو ىف شـرح          ) 1(

 .واللسان، والتاج. 2/673أشعار اهلذليني 
 .12/203احملكم ) 4(
 .7سورة اإلنسان، اآلية ) 5(
 .37سورة النجم، اآلية ) 1(

 .أشرف:      وفيه
ينكره :      وعلى اخلمسني وكان األصمعى ،زاد

 .مث عرفَه
 :املُفاِجئ، قال بشر:      واملُواِفى

       كأَنّ اَألنحِميةَ قام فيها
شالهلا رِن دواِفى                       حلُس5(أٌ م(    

 :قاله أبو نصر الباهلى، واستدلّ بقول الشاعر
       وكأنما وافاك يوم لَِقيتها

ببرتم ةَ عاِقدرجِش وحو 6(                 ِمن(  
 .أى فَاجأَك
أى قد وافَى ِجسمه ِجسم أُمه : مواِفى:      وقيل

 .أى صار ِمثْلَها
جبالٌ ِبنجد باِحلمى لبىن جعفَر، : يات     واملُوِف

 :قال الشاعر
      أالَ هلْ ِإلَى ِشرٍب بناِصفَِة اِحلمى

  )7(                        وقَيلولٍَة باملوفيات سبيلُ
م العدوىلْهد ىف بنث، روى له :      وأوحمد

رمذىالت. 

                                                
ــازم) 5( ــن أىب خـ ــر بـ ــوان بشـ ، 143ديـ

 .، واللسان، واألساس، والتاج15/587والتهذيب
 .، واللسان، والتاج15/587التهذيب ) 3(
 .11723 رقم 5/261) املوفيات(معجم البلدان ) 4(

 وىف وىف
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 .ٍف     ووفَى ِريش اجلناِح، فهو وا
ما استوفَى ىف االستعماِل :      والواِفى من الشعر

ِعدةَ أجزائه ىف دائرته، أو هو كلُّ جزٍء ميكن أنْ 
 .يدخلَه الزحاف فسِلم منه

 .بطني بريِف مصر:      وبنو واىف
 .أى بالصنجِة التامة:      ووزنَ بالواِفيِة

يرش ووفاُء بن     رىويِفِع : ٍح اِملصعن ر تابعى
 .ابِن ثابٍت، وعنه زياد بن نعيم

كُنية مجاعة من احملدثني، ومن :      وأبو الوفا
 .العلَِويني

 .بلَغها واستكْملَها:      وتوفَّى املُدةَ
] ب/382[عدهم كلَّهم :      وعدد القوِم

ةَ ملَنديبظُوروأنشد أبو ع: 
 * دسوا من أَحِد لَيرِنى األدِإنَّ ب* 
 * ددىف الع شيقُر موفّاه1(*وال ت( 

أى ال تجعلُهم قريش متام عدِدهم، وال تستوِفى 
 .م عددهم

 .      وتوافَينا ىف اِمليعاد
 .     ووافَيته فيه

 .أَدركَه:      ووافاه ِحمامه، أو ِكتابه

                                                
، والتاج، وفيــه    "ملنظور الوبرى : "اللسان، وفيـه ) 1(
 ".إن بىن األدرم: "وىف اللسان". ملنظور العنربى"

أى ال يزالُ يوِفى :    وإنه لَِميفاٌء على اَألشراِف  
 .عليها

من عادِته أنْ يوِفى :      وعير ِميفاٌء على اإلكاِم
 :عليها، قال حميد اَألرقَطُ يصف ِحمارا

 )2(*أحقَب ِميفاٍء على الرزوِن * 

نقله اجلوهرى. 
قَـه الباِزى املوضع الذى يوِفـى فو:      واِمليفاةُ

 .ِإليناِس الطَّيِر أو غِريه
معروف، :      واملُستوِفى من الكُتاب واحلُساب

أبو احلَسِن على بن أىب : وقد عِرف به مجاعةٌ منهم
سابورىيٍد النيجم الدين : بكِر بِن أىب زلن شيخ

 . )3(الرازى امللقب بالدايِة
 .أديب معروف: اإلرِبلى     وابن املُستوِفى 
، هكذا "طَبق التنوِر: اِلميفاُء: "     وقولُ املصنِف

 كما هو نص ،رالقَص ا، والصوابىف النسِخ ممدود
 . )4(التهذيب والتكملِة

أَوفَى بن مطٍَر، وعبد اِهللا بن أىب : "     وقولـه
لَط؛ فإن وهو غَ. ، كذا ىف النسخ"صحاِبيان: أَوفَى

                                                
، "أحقب"بدل  " عيرانَ"الصحاح، واللسان، برواية    ) 2(

 .والتاج
 .1363، 4/1362التبصري ) 3(
 ).امليفاء(كتب ىف التكملة باملد ) 4(

 وىف
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 ال صحبةَ له، إمنا الصحبةُ )1(شاِعر: أوفَى بن مطَر
 . البِن أِبى أوىف، كما هو نص التكملِة
أَوفَى بن   :      مث ذكر الذهىب ىف الصحابِة

العنربى مولةَ التميمى فَى بنهلما : عرفطةَ، وأو
 .صحبة 

 ]و ق ى[
 .الظَّلْع والغمز:  الوقْى، كالرمى     ى

 .وعى وانجبر:      وقد وقَى العظم وقْيا
مصدر كالواِقية، عـن ابِن برى، :      والواِقى

لىبغوِن التُألفْن دشوأن: 
      لَعمرك ما يدِرى الفَتى كيف يتِقى

  )2(اِقيا                     إذا هو مل يجعلْ له اُهللا و
 .)3(جبلٌ ببالِد الديلم، عن ياقوت:      وواِقيةٌ

وواِقى؛ ألنه : اَألواِقى، واألصلُ:      ومجع الواِقية
فَواِعل، إال أنهم كَِرهوا اجتماع الواوين، فقلبوا 

 :األوىل ألفًا، وأنشد اجلوهرى لعدى أخى املُهلِْهل
 لت      ضربت صدرها إىلَّ وقا

  )4(                     يا عِديا لقد وقَتك اَألواِقى

                                                
 .468له ترمجة ىف معجم الشعراء للمرزباىن ) 5(
، وهو البيت الرابع    193شعراء النصرانية ىف اجلاهلية   ) 2(

، والصحاح،  "الفىت"بدل  " امرؤ"، وفيهما   65من املفضلية 
 .واللسان، والتاج

 . 12378 رقم 5/409) واقية(معجم البلدان ) 3(

 .     ورجلٌ وِقى تِقى مبعنى واحد
 .شديد االتقاِء:      ووقَّاء، ككَتان

الوِقيات، ): ج(ما توقَّى به من املاِل، :      وكغِنية
 :ومنه قولُ املُتنخل اهلُذَىلّ

 ِه املَوت وِقياته      ال تِق
  )5(                         خطَّ له ذلك ىف املَهِبِل

 .     وتوقَّى واتقَى مبعنى واحد، كما ىف الصحاح
أى استبِق : )6("تبقَّه وتوقَّه"     وىف احلديث 

نفْسك وال تعرضها للتلَِف ، وتحرز مـن اآلفات 
 .واتِقها

: )7(]إال أنْ تتقُوا منهم تقَاةً[:      وقولـه تعاىل
جيوز أن يكونَ مصدرا، وأن يكـونَ جمعا، 
واملصدر أجود، كذا ىف احملكم، وىف التهذيِب قرأ 

، وهو وجه، إال أنّ اُألوىل أشهر )8("تِقية"حميد 
                                                                   

نسبه ىف اللسـان ملهلهل، كما نسب إليه ىف اخلزانة         ) 4(
وهو مهلهل بن ربيعة، وامسه عدى بن ربيعة، انظر خزانة          

 .والتاج". يا عدى"، وفيها 2/165األدب 
ىف : "برواية) حبل(، واللسان   2/14ديوان اهلذليني   ) 5(

 .، والتاج"احملبل
 .5/112النهاية ) 6(
 .28سورة آل عمران، اآلية ) 4(
)        وقـى (مل ترد هذه القراءة ىف مطبوع التهـذيب         ) 8(
، وهى ىف اللسان نقالً عن التهذيب،       276 – 9/274

 ). 142/املبسوط(وقرأ ا من العشرة يعقوب 

 وقى وقى
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 .ىف العربية
قاة:      وقال اجلوهرىالت :ة، يقالُالتقَى : ِقيات

 .تقاةً وتِقيةً، مثل اختَّم تخمةً
تقًى جمع تقَاة، :      وحكى ابن برى عن القَزاز

ورواه ثعلب عـن ابـِن : مثل طُلًى وطُالٍة، قلت
 .مها حرفان نادران: األعراىب، وقالَ

 .أى ما أخشاه: ّه ما أتقاه ِلل:      وقالوا
 .  أى أكثر تقْوى منه:  وهو أتقَى ِمن فُالٍن    

 .ما أتقاه أيضا:      ويقال للسرِج الواِقى
 :     وقول الشاعر

هعِق فإنَّ اهللا متي نوم       
  )1(                      وِرزق اِهللا مؤتاب وغاِدى

ٍم:      قال اجلوهرىزلَى جا عمزلَ جخأَد. 
أنت ِتتقى اَهللا، بالكسر، على :      وحكى ِسيبويِه

 .ِتعلم، بالكسر: لغة من قال
قاهلَ الشىَء، وتوقّاه:      واتقْبتاس. 

إن        [:      وبه فَسر أبـو حيـان قولَـه تعاىل
نتقَي2 (]ات(. 

الىت ِللنساء، كما :      والِوقاية، بالكسر، ويفتح
 .الصحاحىف 

 .     وما يؤتى به الكتاب
إذا كانَ ا ظَلْع،  :     وفَرس واِقيةٌ من خيٍل أَواٍق

                                                
 .، والصحاح، واللسان، والتاج6/371احملكم ) 1(
 .32سورة األحزاب، اآلية ) 7(

 .نقلَه القاىلُّ
اسم لساِن احلُمرة :     وِوقَاُء بن األشعر، كِكساء

كـذا قرأت خبط مغلَطاى : الشاعر، قال احلافظ 
 .)3(احلافظ

 بِن عبِد اهللا      وأبو القاسم عثمانُ بن على
يعرف بابن الِوقَاياتى، عن ] أ/383[البغدادى 

 .525، مات سنة )4(ابِن البِطر، وعنه ابن عساكر
 :ع، عن القاىل، وأنشد لكُثَير:      والتقوى

       ومرت على التقْوى ِبِهن كأَنها
  )5(                سفاِئن بحٍر طاب فيه مسريها

شىء يتقَى به الضيف أَدىن :      والتقَيا، كالثُّريا
 .ما يكون

قَِوىك التلْدر :      وجمين عالد ِقىإىل ت منسوب
لَِفى6(صاِحب محاة، روى عن الس(. 

     وعبد اِهللا بن رحيانَ التقَِوى، عن ابن  
 .)7(رواج

 جد عبِد الرمحِن بِن مكِّى، :     وتوقَّى، كمعظَّم
                                                

 مـن   1/458، وانظر كـذلك   4/1473التبصري) 3(

 . أيضاالتبصري

 ".وعنه احلافظ أبو القاسم الدمشِقى: "ىف التاج) 2(

 .، والتاج"فيها"، برواية 313ديوانه) 3(

 .4/1444التبصري ) 4(

 .املرجع السابق) 5(

 وقى وقى
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لَِفىط السِسب. 
ِنىكغ ،ِقىوأبو ت      : ،إبراهيم احلميِد بن عبد

: وهشام بـن عبـِد امللِك اليزِنـى، اِحلمصيـان
، "ى ز ن"، واألخري ذكره املصنف ىف )1(حمدثان

وحفيده احلسن بن تِقى بِن أىب تِقى، عن جده، 
 .)2(وعنه الطرباىنُّ

 عنه أبو على ،ِقىبِن ت رمع بن وعلى     
ِسى3(الطَّب(. 

ِقىبِن :      والت بِن حممِد بِن على على لقب
 بن موسى الكاظِم، من ولَِده أبو طالٍب حممد
 مسع منه ابن ،ِقىعرف بابن التوي ،حممٍد العلوى

ثىيب4(الد(. 
 .حمدث: )5(تِقى بن سالمةَ املوصلى     و

ثالثةٌ من شيوخ :      وأبو التقَى، كهدى، صاحلٌ
 .املنذرى

     وعبد املنعـِم بـن صـاِلح بـِن أىب التقَى،      
وعبد الداِئم بـن تقى بـِن إبراهيم ، كالمها من 

                                                
 .2001، 1/200املرجع السابق ) 6(
 .201/املرجع السابق) 7(
 املرجع السابق) 8(
 .املرجع السابق) 9(
 .املرجع السابق) 10(

 .)6(شيوخ املنذرى أَيضا
 .)7(أحد اخللفاء العباسية:      واملُتِقى باللَِّه

 .     ولقب على بِن حساِم الدين املكِّى، متأَخر
حممد بن : أبو التقَى، كهدى: "     وقولُ املصنِف

احلَسِن، وعبد الرمحن بـن عيسى بِن تقًى، منونا، 
لَِفىط السا عن ِسبيور " كذا ىف النسِخ، والصحيح

الرمحِن أن الذى ر هو عبد لَِفىط السى عن ِسبو
ابن عيسى، وأما حممد بن احلسِن فإنه روى عن 
حبِر بِن نصر اخلَوالىن، وهو متقدم عن السبط، 

 .)8(كذا هو ىف التبصِري
 ]و ك ى[

 .السعى الشديد، كالتوِكية:  اِإليكاُء     ى
رامليدانَ ج سكَى الفَرا     وأَوَأله: يم. 

 .الذى يتشدد ىف مشِيه:      والزواِزيةُ املُوِكى
إنَّ فالنا لِوكاٌء ما يِبض بشىٍء، كذا :      ويقال

 .أى ِخبيلٌ: ىف الصحاح
أى سد فَمك، : أوِك حلْقَك:      ويقالُ

كُتواس. 
 .هإذا كان يأْمره ِبسد فَِم:      وهو يوِكى فالنا

التحاملُ على اليدين :      واملُواكاةُ، والِوكاُء

                                                
 .1/98رجع السابق امل) 1(
 ".املُتِقى هللا: "، وفيه4/1396املرجع السابق ) 2(
 .1/98املرجع السابق ) 3(

 وكى
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عاِء، وأصلُه اهلمزهما ىف الدفْعور. 
هو ال :  قيل)1(     وإذا كانَ فم السقاء غليظًا

كِْتبتسِكى وال يوتسي. 
 ]و ل ى[

فَِعيل مبعنى فاِعل من توالَت :  الوِلى، كغِنى     ى
ِري تخلُِّل ِعصيان، أو مبعنى مفعول من طَاعته من غ

 .يتواىل عليه إحسانُ اِهللا وإفضالُه
     وىف أمساء اهللا تعاىل هو الناصر أو املُتولِّى 

 القائم ا كالواِلى، )2(]واخلالئِق[ألموِر العالَِم 
 فيها، قال ابن فرصياِء مجيعها املتاَألش وهو مالك

 الِواليةَ تشِعر بالتدِبِري والقُدرِة وكأَنَّ: األثِري
والِفعل، وما مل جيتمع ذلك فيها مل ينطلق عليه 

 .اسم الواِلى
 .الذى يِلى أمره ويقوم بكفالَِته:      ووِلى اليتيم
الذى يِلى عقْد النكاِح عليها، :      ووِلى املرأِة

 .النكاح دونهوال يدعها تستِبد بعقِْد 
ِلىبن عبِد الرمحِن بِن :      الو أىب بكٍر أمحد لقب

الفَضِل الِعجِلى الدقّاق البغداِدى، من شيوخ أىب 
 . 355إسحاق الطَّبرى، مات سنة 

 :للبرذَعِة، قال كُثَير:      وجمع وِلية

                                                
، وضـبط   "غليظ األدمي "ىف تكملة الصاغاىن والتاج     ) 1(

 .العبارة من التكملة
 .زيادة من النهاية) 5(

 * ودهن ِلىالو 3(*وحاِرِكها حتت( 

 :ع ىف بالد خثْعم، قالِت امرأَةٌ منهم: غِنية     وك
       وبنو أُمامةَ بالوِليِة صرعوا

  )4(                          مثالً يعاجل كُلّهم أُنبوبا
 .عن ياقوت

:       العصبة؛ وبـه فُسـر قولُه تعاىل:      واملَولَى
 .)5(]ئى وإنى ِخفْت املَواِلى ِمن ورا[

 .     واَألخ، عن أِبى اهلَيثم
 .      والسيد
والعقيد      . 

 .     والذى يِلى عليك أمرك
مولَِوى، ومنـه استعمالُ :      والنسبةُ إىل املَولَى

 .العجِم املَولَِوى للعاِلِم الكبِري
طائفةٌ نسبوا إىل طريقِة الشيِخ :      واملَولَِوية

 . قونية)6(ولَى جالِل الدين الرومى صاحباملَ
بطن من العرب ىف أطراِف الِعراِق، :      واملَواِلى

                                                
 :، واللسان وصدره فيهما195ديوانه) 1(

 *ِبعيساء ىف دأْياِتها ودفُوِفها * 
 .والتاج

، 12581 رقـم    5/442) الولية(معجم البلدان   ) 4(
 .، والتاج"مثالً"بدل " شمالً"وفيه 

 .5سورة مرمي، اآلية ) 3(
 ".دفني قونية الروم: "ىف التاج) 4(

 وىل وىل
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 .إم من أعقاب خفاجةَ: يقالُ
من أتباِع التاِبعني :      وعبد الرمحِن بن أىب املَواىل

 .روى عنه القَعنِبى] ب/383[
 مبعىن وِلى وأَوِلياء؛ :     ورجلٌ والٌء، وقَوم والٌء

 .ألن الوالَء مصدر، قالَه أبو اهليثم
املَطَر، قـال    : ، بالكسر مقصورا)1(     والِولَى
ىرب ابن :    والّد، ورد ِبعه ابناء وتقاله الفر

هو الوىلُّ، بالتشديد : عليهما على بن محزةَ وقال
 .ال غري

ِولَى، كما : اجلَرحرِف " إىل"     واألصل ىف 
 .قالوا أحد وحد، وامرأةٌ أناةٌ ووناةٌ

 .القَرابةُ:      والوالَء، كسحاب
ِمرياثٌ يستِحقُّه املرُء ِبسبِب ِعتِق :      وبالكسـر

 .شخص ىف ملِْكِه، أو ِبسبِب عقِْد املُواالة
 . وواالَهنصره، كَتوالَّه، :      ووالَّه توِليةً

 .     وصدفَه وصرفَه
     وولَّى وتولَّى مبعنى واحد، عن أىب معاٍذ 

النحوى. 
:    اتبعه ورِضى به، ومنه قوله تعاىل:      وتوالَّه

                                                
ضبط بالقلم ىف اللسـان بفتح الواو، وليس فيــه         ) 1(
 ".بالكسر"

 .)2 (]ومن يتولَّهم ِمنكُم فإنه ِمنهم[
 .لَِزمه:      والشىَء
وإن    [:  تعاىلأَعرض، ومنـه قولـه:      وعنـه

؛ أى تعِرضوا )3(]تتولَّوا يستبِدلْ قوما غريكم
 .عـِن اإلسالِم

 .أحد اَألِئمِة الشافعيِة:      واملُتولِّى
     ولقب مجاعٍة من اإلباحية على رأِى بابك 

مىاخلُر. 
 .املَحبةُ:      واملُواالة

دخـلَ بينهمـا ثاِلثٌ اثنـاِن فييتشاجر      وأَنْ 
لْح، عن ابِن األعراىبللص. 

 .   تميزت عن بعِضها:      وتوالت الغنم عن املَعِز
توالَيت ماىل وامتزت :      وىف نوادِر األعراِب

ى واحٍد، وقال األزهرىعلت هذه : ماىل، مبعنج
 .األحرف واقعةً، والظاهر منها اللزوم

 .أدناه: ه     وأوال
روالَّه:      واَألم. 

أسداه إليه؛ كأنه ألْصق به معروفًا :      ومعروفًا
 . يليه أو ملَّكَه ِإياه

     وكلُّ من أعطيته ابتداًء من غِري مكافأٍَة فقد 

                                                
 .51سورة املائدة، اآلية ) 6(
 .38سورة حممد، اآلية ) 1(

 وىل وىل
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هتلَيأَو. 
: يقولونَ من الوليِة للربذَعِة:      وقال الفراُء

 .يتأولَيت وولَّ
 .صار ىف يِده:      واستولَى على الشىِء

ما أواله ِللْمعروِف، وهو :      ويقالُ ىف التعجِب
ىرب ا، : شاذّ، قال ابنرباعي شذوذُه كونه

 .والتعجب ِإمنا يكون من األفعال الثالثية
، كما تقول )1(]عليه[وِلى ووِلى :      وتقولُ

وِسيس اسهسلَيع . 
ِليكك:      وكُلْ مما يقاِربأى ي. 

أَوالَةُ اآلنَ ىف التهدِد فَأَنثَ :      وحكَى ابن ِجنى
وهذَا يدلُّ على أنه اسم ال : أَولَى، قال ابن سيده

 .ِفعلٌ
 :املَعروف، قالَ ذو الرمة:      والولْيةُ، بالفَتح

ةً تلْيِنى      ِلِنى وناِبى فَِإنج ِرعم 
اِكرش عماكن ِمىسو ِمن 2(              ِلما ِنلْت(  

أمر من الولْى؛ أى أمِطرىن ولْيةً منك؛ :      ِلِنى
 .أى معروفًا بعد معروف

 .األرض املَمطورةُ:      واملَوِلية، كمرِمية
الْو عمةُ، جِليةُ: ىلّ     واَألوِليع الومطَِر، وجللم :

 :ِللْبرذَعِة، وما فُسر قولُ النمِر بِن تولَب
                                                

 .زيادة الزمة من اللسان، والتاج) 2(
 .، واألساس، واللسان، والتاج2/1046ديوانه ) 3(

       عن ذاِت أَوِليٍة أَساِود ريها
  )3(                   وكأنَّ لَونَ اِمللِْح فَوق ِشفاِرها
من املَطَِر؛ أى ر ِلىا بعد وِليو ا أَكَلَتَأ يريد تع

ما نبت عنهما فَسِمنت، نقله ابن السكِّيت عن 
ه ما عليها من : بعضهم، وقال األصمعىبش

 .الشحم وتراكُِمه بالواليا، وهى البراذع
أى : فالن يـتمولَى علينا:      وقال أبو زيد

 .يتسلّط
قالوا ولَِوى، كما :      والنسبةُ إىل الوِلى من املَطَِر

علَِوى؛ َألنهم كِرهوا اجلمع بني أربع ياءات 
قـال . فحذفوا الياء األوىل وقلبـوا الثانية واوا

ا: اجلوهرىإذا كان لَقب ِلىوكذلك النسبةُ إىل الو. 
نوع مـن الشعر، وهو مـن بحِر :      واملَواليا 

ترعه أهلُ واِسط، اقْتِن اخلُ مطعوا من البسيط، أو
البسيط بيتين، وقَفَّوا شطْر كلِّ بيٍت بقافيٍة، تعلَّمه 
عبيدهم املُتسلِّمون عمارم والِغلمانُ، وصاروا 
يغنون به ىف رؤوِس النخل وعلى سقِْى املياِه، 
ويقولونَ ىف آخِر كلِّ صوٍت يا مواِليا، إشارةً إىل 

ـذا االس ىمـِم، مث استعملَـه ساداِتهم، فَس
البغداِديون فلَطَّفوه حىت عِرف م دونَ مخترعيه، 
مث شاع، نقله عبد القادِر بن عمر البغدادى ىف 

 .حاشية الكعبية
                                                

،    351شعـراء إسالميون، شعر النمر بـن تولـب  ) 3(
، واللسـان،     )محودى القيسى  (63وشعر النمر بن تولب   

 .والتاج

 وىل وىل
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أخـذَ ىف : توالَى الرطَب: "     وقولُ املصنِف
يقال : ، والذى ىف نسِخ احملكِم"اهلَيج، كولَّى

طِب إذا أخجِللرلِّيِه : ذ ىف اهلَيولَّى، وتولَّى، وتقد و
 .)1(شهبته

، كذا ىف "استولَى على اَألمِر بلَغَ الغايةَ:"     وقوله
 ـِد، كما هـو نصعلى اَألم خ ، والصوابسالن

 :الصحاِح، ومنه قولُ الذّبياىنّ
 )2(*سبق اجلواِد إذا استولَى على اَألمِد * 

،       "هـم اَألولَى واَألواِلى واَألولَونَ: "  وقولـه   
هو األولَى واَألواِلى : كذا ىف النسخ، والصواب

 .واألولَون

 ]و م ى[
الومى، كالفَتى، أمهله صاحب القاموس،      ى 

أى : ما أَدِرى أى الومى هو؟: يقال: وىف اللسان
 أى الناِس هو؟

وأَو     تييبة، : معن ابِن قُت ،أْتملغة ىف أَو
أَومى وومى، كأَوحى : وأنكرها غريه، وقال الفراء

ووحى، وأصلُ اِإلمياِء اإلشارة باَألعضاء كالرأِْس 
                                                

كذا ىف اللسان دون عزو ملصدره الذى نقل عنـه،          ) 1(
 .117 – 12/115) وىل(ومل أهتد إليه ىف احملكم 

ديوانه، واللسان، والتاج، وصــدره كمــا ىف           ) 2(

 :الديوان

 * ن أنت ساِبقُهإال ِلِمثِْلك، أو م* 

 .واليِد والعيِن واحلاِجِب

إذا : استولَى على اَألمِر، واستوى عليه:      ويقالُ
 .ومثله لوال ولوما: فَراءغَلَب عليه، قال ال

ه:     وقال األصمعىته وخالَمه: خالَلْتقْتأى صاد. 
 .ذَهب به: ومى الشىَء توِميةً:      ويقال

 ]و ن ى[
 ِمن )3(ة مبصر بالصعيد اَألدىن: ونا، كقَفا     ى 

ناِئىإمساعيلَ الو بن حممد ة، منها الشمسالبوصريي :
َألذْكياء، روى عـن الشمس حممِد بـِن     أحد ا

 .عبِد الدائِم الربماوى
أمطَـرت ، عـِن :      وونِت السحابةُ ونيـا 

4(الزخمشرى(. 
رِزينةٌ، عن ابِن القوطيِة، :      وامرأَةٌ ونى، كفَتى

 .كأا الدرةُ: جاريةٌ وناةٌ: وقال غريه
 .أى بال تواٍن: ك بال ونية     وافْعلْ ذل
 .االسِترخاُء ىف العقِْل، نقله األزهرى:      والونوةُ
 .الضعيف البدِن:      والواِنى

وأنشد اجلوهرى . ضعيف اهلُبوِب:     ونسيم واٍن

                                                
ـ 2القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق    ) 3( . 3/133 ج

ضمـن األعمــال     : 173وورد ىف التحفة السنيـة     

 .البهنساوية

 ).وىن(مل يرد ىف األساس ) 2(

 وىن ومى
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 :ِلجحدر اليماِنى، وكان من اللُّصوص
      وظَهر تنوفٍَة للريِح فيها

  )1(             نسيم ال يروع الترب واِنى        
أى ال يزالُ، ومنه :      وفالنٌ ال يِنى يفْعلُ كذا

 :قول الشاعر
 * ِف تاِمريىن بالصك ال تأن تمع2(*وز( 

جلواهِر :      واِمليناء، باملد، لُغة ىف اِملينى، بالقَصِر
بن برى عن القاىلّ، الزجاج، عن الفراء، وحكاه ا

، وقال الصاغاىنُّ وهو مما )3(هو باملد ال غَير: وقال
 .)4(انقلب على الفراء

مواٍن بالتخفيف، قال ابن :      ومجع مينا البحِر
ىرب :ديدشفيه الت عمسومل ي. 

 الواو
 : عن اخلليِل وأنشد، اسم ِللْبِعِري الفاِجل:الواو     و 

      وكَم محتٍذ أغنيته بعد فَقِْرِه 

                                                
 .، والصحاح، واللسان، والتاج8/403 العني) 1(

 168معزوا للحطيئة، وهو ىف ديوانه      ) لنب(اللسان  ) 2(
 : والبيت بأكمله برواية

ِف تاِمريأنك     البن بالص تمعِنى وزتروأَغْر 
 ).وىن(وأشري إىل هذه الرواية ىف هامش التاج 

ال "، وليس فيــه     459املقصور واملمدود، للقاىل    ) 3(
 ".غري

 ".إنه ممدود: حيث قال:"تكملة الصاغاىن وزاد بعده) 4(

  )5(                          فآب بواٍو جمٍة وسواِم
     نقلَه املصنف ىف البصائِر، ونقله شيخنا عن 

هـو الذى ليس : الربماوى ىف شرح الالّمية، وقال
 .له سنام

قصيدة : واِوى، ويقـال:      والنسبـة إىل الواِو
ووية، : إذا كانت على الواو، وحتِقريها: اِويةو

 .أُوية: ويقال
واو موأْوأَةٌ، ومهزوها كراهة اتصال :      ويقالُ

 .الواوات
كلمة مأَواةٌ، كمعواة؛ أى مبنية من :      ويقال
موياة من بنات الواو، : ويقال أيضا. بنات الواو

 .وميوات من بنات الياء
أواء ىف قوِل من جعل :      ومجعها على أفعال

أِلفَها منقلبةً عن واو، وأصلها أواو، فلما وقعِت 
الواو طرفًا بعد ألٍف زائدٍة، قُلبت ألفًا، مث قُلبت 

 .تلك األلف مهزةً
أو، وأصلُها :      وإن مجعتها علـى أَفْعـٍل قلت

ضموما ما قبلها، أَووو، فلما وقعِت الواو طرفًا م
 ،مِة كسرةٌ ومن الواو ياٌء، وقلت أوِدلَ من الضأُب
كأدٍل وأحٍق، وىف قول من جعل ألفَها منقلبةً عن 

أياًء، وأصلها :  أفعال)6(]على[ياء يقول ىف مجعه 
                                                

 .5/152التاج، وبصائر ذوى التمييز ) 7(
 .زيادة من اللسان، والتاج) 1(

 الواو الواو
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عنده أوياٌء، فلما اجتمعت الواو والياء وسبقَِت 
 وأُدِغمت ىف الياء الواو بالسكون، قُِلبت الواو ياًء

: الىت بعدها، فصارت أياء كما ترى، وعلى أفْعل
آى، وأصلُها أويو، فلما اجتمعِت الواو والياُء 
وسبقَت الواو بالسكون قُِلبِت الواو ياًء، وأُدِغمِت 
 فلما وقعِت الواو ،ـوأَي اُألوىل ىف الثانيِة، فصارت

لبها أُبِدلَ من الضمة كسرةٌ، طَرفًا مضموما ما ق
ومن الواو ياٌء، فصار التقدير : فلما اجتمعت ،ِيىأُي

ثالثُ ياءاٍت، والوسطَى منهن مكسورة، حِذفت 
 .، كأدٍل)1(األخريةُ، فصار أَيٍى] ب/384[الياُء 

ما كانَ من احلروف على :      وقال الكسائى
الواو : ه لُغتانثالثِة أحرٍف وسطُه ألف ففى ِفعِل

دولْت داالً، وقَوفْت قافًا؛ أى : والياء، كقولك
كَتبتهما، إال الواو فإا باليـاء ال غَيـر ، لكثرة 

وييت واوا حسنةً، وحكى : الواوات، تقول فيها
ةً: ثعلبنسا حواو تيوها، وحكى : وِملْتع

 .أَويت: بعضهم
 حممد بن أمحد الغساىنُّ الدمشقى      وأبو الفرج

 .، مشهور)2(الشاعر، يعرف بالواوا
 .صياح ابن آوى:      والواوا

                                                
 .، واملثبت من األصل، والتاج"أَى: "ىف اللسان) 2(
 ".الواو: "هكذا باألصل، وىف التاج) 3(

الذى يقولُ ىف كالمه عند إنشاء :      واملواوى
 .شعر يا واو

غلطٌ، " وو ثنائية: ويقال: "     وقولُ املصنِف
يقال فيه واو ووو، ومها : والذى ىف احملكم

 .ثيانثال
 ]و هـ ى[

تفَزر واسترخى، أو :  وهى احلائطُ يِهى     ى
 .ضعف وهم بالسقوِط

 .      وكذلك الثوب واحلَبلُ
: ضربه فأَوهى يده: أضعفَه، يقال:      وأَوهاه

 .أصابها كَسر، أو ما أشبه ذلك
هـو أنْ يتهيأَ و:      وأوهيـت السقاَء، فَوهـى

 .للتخرِق
أى خـرق قَليلٌ، :      وىف السقاِء وهية، كسمية

 :نقله اجلوهرى، وىف املثل
 *خلِّ سبيلَ مـن وهى ِسقاؤه * 
  )3(*ومن هِريق بالفـالِة ماؤه * 

 .     يضرب ملن ال يستقيم أمره
 .يا فارقَعهأَوهيت وه:      ويقال

غادر وهيةً ال ترقَع؛ أى فَتقًا ال :      ويقولونَ
 .يقْدر علَى رتِقه

أى ساِقط أو :      ورجلٌ واٍه، وحديثٌ واٍه

                                                
 .الصحاح، واللسان، والتاج) 1(

 وهى
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ِعيفض. 
، هكذا )1("املؤمن موٍه راقع: "     وىف احلديث

جاء ىف روايٍة، كأنه يوِهى ِدينه مبعِصيِته ويرقَعِه 
 .ِبتوبِتِه

     ووِهى السماُء، كوِلى؛ لُغة ىف وهى، كوعى، 
 :قال ابن هرمة

كُاله تِهيثَ قد ويفَِإنّ الغ      
  )2(                         ِببطْحاِء السيالَِة فالنِظيِم

ô ô ô 
 فصل اهلاء مع الواو والياء

 ]هـ ب و[
 . الظليم، وبه سمى الرجلُ:اهلَبوةُ، بالفتحو      

مشى مشيا بطيئًا، ومنه التهبى :      وهبا يهبو
 .ِلمشِى املُختاِل الْمعجِب، نقله ابن األثِري

اختلَطَ بالتراب وهمد، قالَ :      وهبا الرماد يهبو
ا، قيل:األصمعىرماد اربو، وه: إذا صارِت النهو ي

ا : هاٍب، غري مهموز، قال األزهرىبه فقد صح
 .للتراب وللرماد معا

ما ارتفَع ودق، ومنه قولُ :      واهلاِبى من التراِب
 :هوبٍر احلاِرثى

      تزود منا بين أُذْنيِه ضربةً
                                                

 ".املؤمن واه راقع: "، والرواية فيها5/234النهاية ) 2(
 .، واللسان، والتاج201ديوانه) 3(

  )3(                    دعته إىل هاِبى التراِب عِقيِم
كأَنَّ ترابه مثلُ اهلبا ىف :      وموِضع هاِبى التراِب

 .الدقَِّة
ى الغباربومنه:      وأَه ،ه، نقله اجلوهرىأثار :

 :أََهبى الفَرس التراب، وأنشد ابن ِجنى
 )4(*أَهبى التراب فوقَه ِإهبابا * 

 أوس جاء بِإهبابا على األصِل، وهى اَألهاِبى، قال
 :ابن حجر
 )5(*أَهاِبى سفْساٍف من الترِب توأَِم * 

 .تسِويته:      وتهِبيةُ الثَّريِد
 .)6(ع عن ياقوت:      واهلباتان

، "أَرض ِلغطَفَان: اهلَبـاَءةُ: "     وقـولُ املصنف
الذى نقلَه ياقوت عن عرام، أن اهلَباَءةَ اسم ماٍء ىف 

 بالِد بىن سلَيم فوق السواِرقية، وهو أفواه جبٍل ىف
آباٍر كثريٍة مخرقَِة األساِفل، يفِْرغُ بعضها ىف بعٍض 
 عريعليها اِحلنطةُ والش عرزوي ،بالطَّي ذْباملاَء الع

                                                
 . ، والتاج6/31اللسان، واملقاييس ) 3(

 .اللسان، والتاج) 4(

 بيتا جاء   48 آخر قصيدة بلغت عدا      124ديوانه) 5(
.  ومل يرد صدر هذا البيت، ومكانه بياض         48فيها برقم   

 .واللسان، والتاج
 .12623 رقم 5/448) اهلباتان (معجم البلدان) 2(

 هىت هبو
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 .)1(وما أشبهه
 ]هـ ت ى[

 .ناولَه:  هاتاه مهاتاةً     ى
أى : ، وهاِتيا، وهاتـواهاِت:      وقال املفضل

؛ )2 (]قَلْ هاتوا برهانكم[: قَربوا؛ ومنه قولُه تعاىل
 .أى قَربوا

 .ساعات اللَّيِل، عن ابِن األعراىب:      واَألهتاُء
ىم3(د، أو ماٌء، عن ياقوت:      وكس(. 

 ]هـ ت و[
 :أَخذ؛ وبه فُسر قولُ الراجِز:  هاتى     و

 *هاِتى هللا ما يِطى وما ي4(*ع( 

 .وال يأخذُ: أى
 تاها] أ/385[     وهوتا هصا: بالع بهرض. 

 ]هـ ث و[
هثَى الرجلُ، أمهله صاحب القاموس، وقال      و 

األزهرى :ههجو رمأى اح. 

                                                
 .12622املرجع السابق رقم ) 3(
، 24، وسورة األنبياء اآلية     111سورة البقرة اآلية    ) 2(

  .64وسورة النمل اآلية 
 .12635 رقم 5/451) اهلُتى(معجم البلدان ) 5(
والتصويب مــن   " واهللا"اللسـان، والتاج وفيهما    ) 4(
 عـن   373 العرب   حتقيقات وتنبيهات ىف معجم لسان    "

 ".4/30ابن يعيش 

مازحه ومايله، عن ابِن :      وهاثاه مهاثاةً
األعراىب. 

 ]هـ ج و[
قَطَعتها، قال :  هجوت احلروف هجوا     و

أنشد ثعلب: اجلوهرى: 
       يا دار أمساَء قد أَقْوت بأَنشاِج

  )5(             كالوحِى أو كِإماِم الكاتِب اهلاِجى
: الِقراءةُ، عن أىب زيد، قال:      واِهلجاُء، كِكساء

ِن شيئًا؟ أتقرأُ من القرآ: وقلت لرجٍل من بىن قيس
يريد ما أَقْرأُ منه . واِهللا ما أَهجو منه شيئًا: فقال
 .حرفًا

: ورويت قصيدةً فما أَهجو منها بيتيِن:      قال
 .أى ما أرِوى
اهلَجو، وأنشد اجلوهرى للجعدى :      والتهجاُء

 :يهجو ليلَى اَألخيِلية
جاَء الرهِعى عنِك تجاِل وأَقْبلى       د 

  )6(                  علَى أَذْلَِغى يمُأل استِك فَيشال
 .كثري اهلَجِو:      ورجلٌ هجاء، كشداد
أى تذُم صحبته، نقله :      واملرأةُ تهجو زوجها
: تهجو صحبةَ زوِجها: اجلوهرى، وىف التهذيب

                                                
اللسان، والتاج، ونسب فيهما ألىب وجزة السعدى،       ) 5(

 .وغري معزو ىف الصحاح، ومل أقف عليه مبجالس ثعلب
)  بريوت(، واألغاىن   5/283، واحملكم   124ديوانه) 6(
5/15. 

 ثوه هجو
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 . صحبتهأى تذُمها وتشكو
 ]هـ ج ى[

اشتد جوعه، : هِجى الرجلُ، كرِضى ِهجى     ى
 .)1(عن ابِن القَطَّاع

األعراىب ى:      وقال ابنِهج ِجىِبع من : هش
 .الطعاِم

و من اَألضداد:      قلتفَه. 
 ]هـ د ى[

 :السكونُ، قال األخطلُ:  اهلَدى، كالرمِى     ى
 )2(* هدى مهزوٍم وما نكَال وما هدى* 

مل يسِرع إسـراع املُنهِزِم، ولكن علـى : يقولُ
 .سكوٍن وهدٍى حسٍن

أى جاره، يحرم عليه ما :      وفُالنٌ هدى فُالٍن
يحرم من اهلَدِى، كاهلَِدى، كغِنى، وقال 

معىِة : األََصمـلُ ذو احلُرجالر ـوه مأِْتـى القَوي
 رجما مل ي وا، فَهدهذُ منهم عأْخم، أو ي ِجريتسي

أو يأَخذ العهد : ذَ العهدفإذا أَخ ،ِدىوه ىده
ريههلم، قال ز منهم فَهو حينئٍذ جار: 

       فلم أَر معشرا أسروا هِديا
ب جار باُء                       وملْ أرتسٍت ي3(ي(  
                                                

 .3/367األفعال ) 2(
 :، وصدره فيه154ديوانه) 3(

 * حِرجا حتى تناهين عنه ساِميا* 
 .واللسان، والتاج

ما له هدى إن كانَ كذا، وهى ميني، :      ويقالُ
نقله اجلوهرى. 

 .أَى بدنةٌ:      وعليه هديةٌ، بالفتِح
أى قَصِده، ىف :      وذَهب على ِهديِته، بالكسر

 .الكالِم وغِريه
أى فيما كنت :      وخذْ ىف ِهديِتك وىف ِقديِتك

 مـن احلديِث والعمِل وال تعِدلْ عنه، عن أىب فيه
 .زيد

ىف أمساِء اِهللا تعالَى؛ هو الذى بصر :      واهلاِدى
عباده وعرفَهم طريـق معِرفَِته حىت أقَروا ِبربوِبيِته، 
وهدى كُلَّ خملوٍق إىل ما البد منه ىف بقاِئه ودواِم 

 .وجوِده
نه يتقدم القوم ويتبعونه، أو لكوِنه      والدليلُ؛ أل
الطريق ديِهمهي. 

 :     والعصا؛ ومنه قولُ اَألعشى
       إذا كانَ هاِدى الفَتى ىف البال

  )4(                     ِد صدر القَناِة أطاع اَألمريا
 .     وذُو السكوِن

ى العباسىموس ولَقَب     . 
أحد أَِئمِة الزيِديِة باليمِن، : لدين اِهللا     واهلاِدى 

                                                                   
، والتهذيب     4/564شعراء النصرانية ىف اجلاهليـة     ) 3(
 .، والصحاح، واللسان ، والتاج6/380
 .، واللسان، والتاج6/383، والتهذيب 87ديوانه) 4(

 هدى هدى
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 .وإليه نِسبت اهلَدِوية ِلِفرقٍة منهم
ِمىركم ،ِدىهداه اُهللا إىل :      واملَه الذى قد

احلق، وقد استعِملَ ىف األمساِء حىت صار كاألمساِء 
رشاملُب املهدى ىمالغالبِة، وبه س. 

     حممِد بِن عبِد اِهللا العباِسى ولقب . 
     وآخر من الفاطميني، وإليه نِسبت املهديةُ لبلٍد 

 .باملغرب
به كثري يدية من لُقِّبوىف أئمة الز     . 

وىف اشتقاق املَهِدى عنِدى :      وقال ياقوت
 :)1(ثالثةُ أوجٍه
أنه مهتٍد أن يكونَ من اهلُدى؛ يعِنى :      أحدها

ىف نفْسه، ال أنه هِديةُ غَيـِره، ولـو كانَ كذلك 
لكانَ بضم امليم، وليس الضم والفَتح للتعِدية وغِري 

 .التعِدية
أنه اسم مفْعول مـن هدى يهِدى، :      والثاىن 

فعلى هذا أصلُه مهدوى، أدغموا الواو ىف الياء 
 .قَِل، مث كُِسرت الدالُخروجا من الثِّ
أن يكون منسوبا إىل املهِد تشبيها له :      والثالث

 فإنـه تكلّم ] ب /385[ ِبعيسى عليه السالم
ىف املهد؛ فضيلة اختص ا، وأنه يأْتى ىف آِخِر 

                                                
 11746 رقم   5/265) املهديـة(معجم البلدان   ) 1(

، ومل يـذكر إال     "ىف اشتقاقه عندى أربعة أوجه    : "ويقول
 .الثة فقطث

 .الزماِن فيهِدى الناس من الضاللة
 ومن هنا تكنيتهم بأىب مهدى ملن كانَ:      قلت

 .اسمه عيسى
إخراج شىء إىل :      واهلُدى، بالضم مقصور

 . شىء
 .      والطاعةُ
عروالو     . 

أَو أَِجد على [:      واهلاِدى؛ ومنـه قوله تعاىل
 .أى هاِديا: )2 (]الناِر هدى

 :     والطريق؛ ومنه قولُ الشماخ
 مٍة      قَد وكَّلَت باهلُدى إنسانَ ساِه

  )3(                  كَأَنه ِمن تماِم الظَّمِء مسمولُ
 :)4(تقَدمت، قال عبيد:      وهدِت اخليلُ تهِدى

       وغَداةَ صبحن اِجلفار عواِبسا
بزثٌ شعش نِدى أواِئلَهه5(                   ت(  

 .أى يتقدمهن
حاح     وىف الص :داهه؛ قال طرفة: همقَدت : 

       ِللْفَتى عقْلٌ يعيش به
همِدى ساقَه قَده1(                        حيثُ ت(  

                                                
 .10سورة طه، اآلية ) 3(
 .، واللسان، والتاج6/379، والتهذيب 81ديوانه) 4(
 ".يذكر اخليل: "زاد ىف اللسان، والتاج) 5(
، 25شعره ومعجمـه اللغـوى    : عبيد بن األبرص  )  5(

 .واللسان، والتاج

 هدى
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وأَنَّ اَهللا ال يهدى كيد       [:      وقولُه تعاىل
ه، عن ابِن : )2(]اخلاِئننيِلحصِفذُه وال ينأى ال ي
 .)3(القَطَّاع

 .اهتدى:  وتهدى إىل الشىِء    
أقام على اِهلدايِة، ومنه املُهتِدى باِهللا :      واهتدى

 .أحد اخللفاِء العباسية
:      أو طَلَب اِهلدايةَ، كما حكَى سيبويه قوهلم

اخترجه ىف معىن استخرجه، أى طَلَب منه أن 
جرخوبه، ي راعقولُ فُسر،  الشهابن  أنشدُاألعراىب: 

لُ ومل آِتكُمى احلَوضِإنْ م      
 ْى ِطِمروِدى أَحتهناٍج ت4(                      ِبع(  

داههتةَ:      واسايمنه اِهلد طَلَب. 
 .طَلَب منه اهلَِديةَ:      وصديقَةُ
 .املُهادنةُ:      واملُهاداةُ

 . مثلُ املُهاجاِة:      وىف الشعر
 .     وقد هاداىن الشعر وهاديته

 .املُهاداةُ:      والتهاِدى
     ومشى النساِء واِإلِبِل الثِّقال؛ وهـو مشى ىف 

 .تمايٍل وسكُوٍن
 .العروس:      والْمهِدية، كمرِمية

                                                                   
، والصـحاح   3/317شعراء النصرانية ىف اجلاهلية     ) 1(

 ).سوق( ومادة ، واللسان، والتاج)سوق(ومادة 
 .52سورة يوسف، اآلية) 3(
 .3/364األفعال ) 4(
 .اللسان، والتاج) 5(

 وأنشد      وقد هِديت إىل بعِلها ِهداًء، كِكساء،
 :اجلوهرى لزهري

       فَِإنْ تكُِن النساُء مخبآٍت
  )5(                       فَحق ِلكُلِّ محصنٍة ِهداء

د قُرب سالَ، اختطَّها عبد املؤمِن بن على، :      و
الذى ذكره املصنف وهو غري. 

أى بعد : ى     وِجئْته بعد هِدى من اللَّيل، كغِن
 .هدٍء، عن ثعلب

 .هِديةُ بن مرةَ، ىف بىن متيٍم:      وكغِنية
6(     وعمر(ابرةَ الضِديه بن )انَ، )7يعن ابِن ب ،
 .)8(571مات سنة 

 . )9(     ويزيد بن هِديِة، عن ابِن وهٍب
ِوِزىاِب املَرعبِد الوه ةُ بنِديالبِن :      وه شيخ

 .)10(ماجة
     وعبد الرمحِن بـن أمحـد بـِن هِدية ، عن    

                                                
، والصحاح، واللسـان، وفيــه     97شرح ديوانه   ) 5(
بفتح الصـاد وكسرها، ضبط قلم، والتـاج،       " محصِنة"

 .6/43واملقاييس 
: 4/1450، وىف التبصـري     652كذا ىف املشتبـه  ) 6(
 ". عمرو"
 ".الصواف: "4/1450، والتبصري 652ىف املشتبه) 8(
، واملثبت يتفق وما    "577 : "4/1450ىف التبصري ) 8(

 .652ىف املشتبه
 .4/1449، والتبصري652املشتبه) 1(
 .4/1450، والتبصري652املشتبه) 2(

 هدى هدى
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 .)1(عبِد الوهاِب اَألنماِطى
 .)2(     وهِديةٌ ىف النساِء ِعدةٌ 

ماٌء باليمامِة من مياِه أىب :      واهلُدية، كسمية
بكِْر بِن كالٍب، وإليه يضاف رملُ اهلُدية، عن أىب 

 .)3(ياٍد والكالىب، نقله ياقوتِز
، عن عبِد اِهللا بِن )4(     وحممد بن هديةَ الصدىفّ

 . عمرٍو
 اهللا بن بـِن حممِد بِن حسٍن عثمـانَ      وعبد

الدقَّاق ، وأخوه يوسـف، كالمها يعرفان بسبط 
 .)5(حمدثان: هدية

 .     وتسمى رقبةُ الشاِة هاِديةً
 :أواِئلُها، قال امرؤ القيِس:  وهاديات الوحِش    

      كَأَنَّ ِدماَء اهلاِدياِت ِبنحِرِه
  )6(                   عصارةُ ِحناٍء ِبشيٍب مرجِل

من عادته أن :      ورجلٌ ِمهداٌء، كِمحراب
نقله اجلوهرى ،ِدىهي. 

                                                
 .املرجعان السابقان) 3(
 . املرجعان السابقان) 4(
 .12660 رقم 5/455) اهلدية(معجم البلدان ) 5(
، واملثبت من النسخة األخرى، "الصوىف"األصل ىف ) 6(

 .4/1450، والتبصري652والتاج، واملشتبه
 .4/1450التبصري) 7(
 .، والصحاح، واللسان، والتاج23ديوانه) 8(

 .األصمعىثَِقيلٌ وِخم، عن :      وكِكساء
كثري اهلَِديِة للناِس، كما ىف اَألساِس، :     وككَتان

 .أو كثري اِهلدايِة هلم
 .أرسلْت:      وأَهديت إىل احلَرِم إهداًء

ع مبر الظَّهران، وهو :      واهلَدة، بتخفيف الدال
اهلَداةُ، : ، ويقال له أيضا)7(ممدرةُ أهِل مكَّةَ

صاةكح. 
املَـرأَةُ الكَِثيـرةُ : اِملهدى:"     وقولُ املصنف

، كذا ىف النسخ، وهو مقْتضى ِسياِقه، "اِإلهداِء
 .والصواب باملد، كما هو نص احملكِم والتهذيِب

ما أُهِدى إلَى مكةَ كاهلَدِى : اهلَِدى: "     وقولـه
له سقَطَ ، ال يظهر وجـه لقوله فيهما، ولع"فيهما

: من العبارة شـىٌء، وهـو بعـد قوِلِه إىل مكة
 ".والرجلُ ذو احلُرمِة، كالَهدِى فيهما"

 ]هـ ذ ى[
 .ذكره ىف هذاِئه:  هذَى به يهِذى     ى

وسِمعتهم . قَعد يهاِذى أَصحابه:      ويقالُ
 .يتهاذَون

 ].أ/386[جاٍر :      وسراب هاٍذ
 ]هـ ذ و[

، كذا ىف النسخ، "هذَذْته: هذَوت السيف "    و 
 .بالسيف، كما هو نص الصحاِح: والصواب

                                                
 .12659 رقم 5/455) اهلَدة(معجم البلدان ) 9(

 وهذ
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 ]هـ ر و[
 .)1(شخصه وجثَّته:  ِهراوةُ الشىِء، بالكسر     و

 .قَتلَ، عن ابِن اَألعراىب:      وهرا هروا
يٍد عن أ:      واللّحمرد ه، حكاه ابـنجضىب أن

وخالَفَه ساِئر أهِل اللّغة، : ماِلٍك وحده، قال
 .هرأَ باهلمِز: فقالوا

 .     وابن اهلَروان، حمركة ىف هـ ر ن
 ]هـ ر ى[

 .اهلَذَيانُ:  اِهلراُء، كَِكساء     ى
اداجلو حموالس     . 

 .     وشيطانٌ وكِّلَ بالنفوس
 ]هـ ز و[

قلعةٌ على : ِن وسكون الواو هزو، ِبضمتي     و
جبل ىف ساحِل حبِر فارس، مقابلة جلزيرة ِكيش، 
هلا ذكر ىف أخباِر آل بويه، وأهلها قوم مـن 
العرب، يقال هلم بنو عمارة يتوارثوا وينتسبون 

 .)2(إىل اجللندى بِن كركر، نقله ياقوت
 ]هـ ش و[

ابن أمهله صاحب القاموس، وقال :  هاشاه     و
حه، ونقله الصاغاىنّ ىف التكملِة: األعراىبأى ماز. 

 ]هـ ض و[
                                                

 ".تشبيها بالعصا:" زاد ىف التاج) 1(
 .12695 رقم 5/466) هزو(معجم البلدان ) 2(

 .الذُّؤابةُ:  اِهلضاةُ، بالكسر     و
     واَألتانُ، هكذا ذكره املصنف، وهو عند 

 .)3(الصاغاىنِّ بفتح اهلاء ىف املعنيين
 ]هـ ف و[

 .عدا:  هفَا الظَّليم     و
والقَلْب      :واس فَقٍبخطَر ٍن أَوزمن ح ِطريت. 

 .طَردته:      والريح باملطَِر
محاب:      واالساهلَفاُء، كس. 

 .الغلَطُ، والزلَلُ:      وهو أيضا
 .أحمق:      ورجلٌ هفاةٌ

 .طَرأَت عن جدٍب:      وهفَت هاِفيةٌ ِمن الناِس
واهلَفْو      :اجلوع. 

 .    هاب ىف اهلواِء     والذَّ
ع بأرِض السواِد؛ وفيه يقول عاصم :      واهلَواِفى

 :ابن عمٍرو التميمى أَحد الفُرساِن
      قَتلناهم ما بني مرٍج مسلٍَّح

  )4(                وبني اهلَواِفى من طريِق البذاِرِق
 ]هـ ق ى[

ى، عن ثعلب، هذَ:  هقَى بفالن يهِقى     ى
 :وأنشد

                                                
ضبطت اللفظتان ىف مطبوع التكملة بالكسر، ضبط ) 3(

 .قلم
، 12763 رقـم    5/481) اهلواىف(معجم البلدان   ) 4(

 .والتاج

 هقى وضه
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      أَيترك عير قاِعد وسطَ ثَلٍَّة
  )1(                      وعاالتها تهِقى بأُم حبيبِ؟

واملصنف أشار له بالواو ، وهو يائى ، كما ترى، 
، فاقتضى اصطالحه أنه من حد )2(ومل يذكر اآلتى

تب بالياء، وهو ِمن كَتب وكَتبه باَألِلف، وهو يك
 .حد رمى

 ]هـ ل ى[
ة باليمن من أعماِل زبيد، :  اهلَِليةُ، كغِنية     ى

 .)3(عن ياقوت
، "فَازعه، قَلْب هاولَه: هااله: "     وقولُ املصنِف

وأشار له بالواو، نظرا إىل ذلك، غلط، والذى ىف 
 ابِن األعراىب عه، با: هااله: نصلنون، فحينئٍذ ناز

وقضى ابن سيده أن الم . ال يكون مقلوب هاوله
لَى ياٌء، وهو الصوابه. 

     وهالَ الذى هو زجر للخيِل يكتب باَألِلِف 
وبالياِء، يزجر به الفرس اُألنثَى إذا نزا عليها الفحلُ 

ِهى؛ : يقال للخيِل: لتقَر وتسكُن، وقال أبو عبيدةَ
: ِقرى، وأَرِحِبى؛ أى: قِْبِلى، وهالَ؛ أىأَ: أى

وقال اجلوهرى ،ىحنِعى وتقالُ للناقِة : توسوي

                                                
 ".وعاالا"بدل " وعالتها:"اللسان، والتاج، وفيه) 1(
دلّ عدم ذكر مضارعه أنه من حد : "عبـارة التاج) 2(

 ".نصر، وهو من حد رمى
 .12737 رقم 5/470) اهللية(معجم البلدان ) 3(

ا، وأنشدأيض: 
 *حتى حدوناهـا ِبهيٍد وهـالَ * 
 )4(*حتى يرى أَسفَلُها صار عال * 

سان؛ قال أبو :      قُلْتذلك لإلن عارتسي قَد
 :ملّا قالَ اجلعدى ِللَيلَى اَألخيِليِة: دائىناحلَسِن امل

      أال حييا لَيلَى وقُوالَ هلا هال
  )5(                   فقد رِكبت أمرا أَغَر محجالَ

 :قالت له
      تعيرنا داًء بأُمك مثلَه

  )6(                    وأى حصاٍن ال يقالُ هلا هال
 .فغلبته

بطَين باليمِن ينتسبون :      وبنو املُهالَّ، كمعظَّم
 .لَألنصاِر

                                                
بـاب  ( وورد األول ىف الصحاح      , والتاج ,اللسـان) 4(

ا إىل غَيالن بن حريـث  وورد معزو , ) هال –األلف اللينة   
 –باب األلف اللينـة     (والتاج  ) عطل(الربعى ىف اللسان    

، 6/389ونسب إىل القتال الكالىب ىف اخلزانـة        ). هال
ـ   ". حىت"بدل  " وقد" وفيه   ,391 وع وىف األصل ومطب

 وصوب من املواضع السـابقة      ,"حىت هدوناها  ":التـاج
 .وخمطوط التاج

، 5/15واألغاىن   , والتاج , واللسان،  123ديوانه) 5(
 .6/60 ىف املقاييس هردوص

 .، والتاج"وعريتىن: "اللسان، وفيه) 6(

 هلى
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واملصنف أشار له بالـواو، وهو يائى، كما ترى، 
 ، فاقتضى اصطالحه أنه من حد )1(ومل يذكر اآلتى

 بالياء، وهو ِمن كتبباَألِلف، وهو ي هبكَتو بكَت
 .حد رمى

 ]هـ ل ى[
ة باليمن من أعماِل زبيد، :  اهلَِليةُ، كغِنية     ى

 .)2(عن ياقوت
، "فَازعه، قَلْب هاولَه: هااله: "صنِف     وقولُ امل

وأشار له بالـواو، نظرا إىل ذلك، غلط، والذى 
ابِن األعراىب عه، بالنون، : هااله: ىف نصناز

وقضى ابن سيده . فحينئٍذ ال يكون مقلوب هاوله
لَى ياٌء، وهو الصوابه أن الم. 

باَألِلِف      وهالَ الذى هو زجر للخيِل يكتب 
وبالياِء، يزجر به الفرس اُألنثَى إذا نزا عليها الفحلُ 

ِهِلى؛ : يقال للخيِل: لتقَر وتسكُن، وقال أبو عبيدةَ
أى أَقِْبِلى، وهالَ؛ أى ِقرى، وأَرِحِبى؛ أى توسِعى 

وقال اجلوهرى ،ىحنا، : وتقالُ للناقِة أيضوي
وأنشد: 

 *دى هتـالَ حٍد وهياهـا ِبهون* 

                                                
دلّ عدم ذكر مضارعه أنه من حـد        : "عبارة التاج ) 1(

 ".نصر، وهو من حد رمى
 .12737 رقم 5/470) اهللية(معجم البلدان )  2(

 )3(*حتى يرى أَسفَلُها صار عال * 

سان؛ قال أبو :      قُلْتذلك لإلن عارتسي قَد
ِن املدائىنِة: احلَسِليلَى اَألخيِللَي ملّا قالَ اجلعدى: 

      أالحييا لَيلَى وقُوالَ هلا هال
تِكبالَ                   فقد رجحم ا أَغَر4( أمر(  

 :قالت له
      تعيرنا داًء بأُمك مثلَه

  )5(                    وأى حصاٍن ال يقالُ هلا هال
 .فغلبته

بطَين باليمِن ينتسبون :      وبنو املُهالَّ، كمعظَّم
 .لَألنصاِر

سلًَّى الفَرههذا موض:      وت ،عرِذكِْره، أَس ع
 .وقد ذكره املصنف ىف احلروف اللَّينِة
 ].ب/386[     وِهلْيون، بالكسر، ذكر ىف النون

 .     وهالَّ، مشددا، يأْتى ىف احلروف اللَّينة

                                                
 والتاج، وورد األول ىف الصـحاح بـاب         اللسان،) 3(

 هال، وورد معزوا إىل غري بـن حريـث          –األلف اللينة   
 –باب األلف اللينـة     (والتاج  ) عطل(الربعى ىف اللسان    

، 6/389ونسب إىل القتال الكالىب ىف اخلزانـة        ). هال
، "حـىت هـدوناها   : "، وىف األصل ومطبوع التاج    391

 .التاجوصوب من املواضع السابقة وخمطوط 
، 5/15، واللسان، والتاج، واألغـاىن      123ديوانه) 4(

 .6/60وصدره ىف املقاييس 
 .، والتاج"وعريتىن: "اللسان، وفيه)  5(
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 ]هـ م ى[
 .اسم صنٍم، عن اللَّيث:  هما، كقفا     ى

ب، العقا: ، وقد يكتب بالياِء عاالً)1(     وكغراب
أو طائر آخر من وقَع ِظلُّه عليه صار مِلكًا، وتتِخذُ 

 .امللوك من ريِشه ىف ِتيجام ِلعزِته، وكأا فارسية
ع بين مكةَ والطائِف، نقله :      وكسماء

، وأنشد أبو )2(السكَّرى ىف شرِح أشعاِر هذَيل
مريىللن احلسن املهلىب: 

نبحا      فأصاهلماِء فصاعد ما بني  
  )3(             إىل اِجلزِع ِجزع املاِء ذى العشرات

 .املياه الساِئلَةُ:      واَألمهاُء
     وكلُّ شىء ضاع عنك فقد هما، عن ابِن 

 . السكِّيت
واٍد به قوائم شاِخصةٌ من :      واهلَميان، حمركة

م يبردون عليها املاَء صخر خلَقها اهللا تعاىل، وه
فَيبرد، قالَه أبو سعيٍد، وكان ينِشد قولَ األحوِل 

الِكندى: 
       فَلَيت لنا ِمن ماِء زمزم شربةً

 )4(                      مبردةً باتت  على اهلَمياِن

                                                
وهماء، بالضم واملد، وقـد يكتـب        : "عبارة التاج ) 1(

 ".بالياء
مل أقف عليه ىف شرح أشـعار اهلـذليني، فهـرس           ) 2(

 .3/161األماكن 
 .12738 رقم 5/471) اءاهلم(معجم البلدان )  3(

 .وكان ينكر الطَّهيانَ
ملةُ بال راٍع وال اإلبلُ امله:      واهلُميان، بالضم

حافٍظ، قد ذَهبت على وجهها ىف األرِض، مجع 
 .هاٍم، كراٍع، ورعيان
 ]هـ ن و[

ع ىف شعر امرِئ : هنا، بالضم مقصور     و 
 :القيِس

       وحديثُ القَوِم يوم هنا
ِرهلَى ِقص5(                         وحديثٌ ما ع(  

 :ألول، عن املهلىب وأنشداليوم ا: ويوم هنا
       إنّ ابن عائشةَ املقتولَ يوم هنا

  )6(                 خلَّى علَى ِفجاجا كان حيميها
اِخلصال السوُء، كاهلُنيات، :      واهلَنوات، حمركة

 .وال يقالُ ىف اخلَير
ومنه حديث :      واهلَنات ،واألراِجيز الكلمات

: ، ويروى"أَالَ تسِمعنا ِمن هناِتك؟: "األكْوِعابِن 
  )7("من هنيهاِتك: "، وىف أُخرى"من هنياِتك"

 .أى ِقطَع متفَرقَةٌ:      وىف البيِت هنات ِمن قَرٍظ
                                                                   

بـدل  " فاتـت "التاج، وتكملة الصاغاىن وفيهمـا      ) 4(
 ".باتت"
، واملقاييس   "وحديث الركب : " برواية 127ديوانه) 5(
، 12748 رقم   5/479) هنا(، ومعجم البلدان    6/68

 .والتاج
 .معجم البلدان ىف املوضع السابق)  6(
 .5/279النهاية )  7(
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أى حاجةً، ويعبر ا :      وذَكَر هنةً من ِجرياِنه
 .عن كلِّ شىء

تثنيِة هِن املرأِة هناناِن،      وحكَى سيبويه ىف 
ليس من لَفْظ " ِكال"ذكره مستشهدا على أنّ 

كُلٍّ، وشرح ذلك أنّ هناناِن ليس تثْنية هٍن، وهو 
ىف معناه، كِسبطٍْر ليس من لفِظ سِبط، وهو ىف 

 .معناه
     وقد يجمع هن على هنيني، جمع سالمة، 

فإذا هو ِبهِنٍني : "اِجلنككُرة وكُِرين، ومنه حديثُ 
؛ أراد الكنايةَ عن أشخاصهم، )1("كأَنهم الزطُّ

 .ذكره أبو موسى املديىن
يا هنه أقبلْ، تدخلُ فيه اهلاُء ِلبيان :      ويقال

ياهناه، : احلركة، ولك أنْ تشِبع احلركةَ فتقول
ن ضماُء؛ فمفِْضها، حكامها الفراهلاء وخ مبض 
اهلاء قدر أا آخر االِسم، ومن كَسرها فالجتماع 

يا : الساكنين، ويقال ىف االثنني على هذا املذهب
ومن قال . يا هنوناه أَقِْبلوا: هناِنيه أَقِْبال، وىف اجلمِع

. يا هنتاه أقبلى: يا هناه، قال للمؤنِث: للمذَكّر
وللجميع من .  أقْباليا هنتاِنيه ويا هنتاناه: ولالثنني
يا هناتاه، كذا البن األنبارى، وقال : النساِء

يا هناتوه، وأنشد أبو زيد ىف نوادره : اجلوهرى
 :المرئ القيس

       وقد رابِنى قولُها يا هنا     

                                                
 . 5/279النهاية )  1(

ْرا ِبشرش قْتألْح كحيو 2(                    ه(   
قْف، وعند أهل وهذه اهلاء عند أهل الكوفة للو

البصرة بدلٌ من واو هنوك وهنوات؛ فلذلك جاز 
ىبر ها، كذا ىف الصحاح، قال ابنمضأن ت :

ولكن حكَى ابن السراج عن األخفش أن اهلاَء ىف 
يا هناِنيه، : هناه هاُء السكِْت؛ بدليل قوهلم

واستبعد قولَ من زعم أا بدل من الواو؛ ألنه 
يا هناهان، ىف التثنيِة، واملشهور    : لَجيب أنْ يقا

 .يا هناِنيه، انتهى
؛ )3("يا هنتاه: قلت هلا: "     وىف حديِث اإلفْك

أى يا هذه، وتفْتح النون وتسكن، وتضم اهلاء 
يا بلْهاُء؛ كأا : األخريه وتسكن، وقيل معناه

 . وِرهمنِسبت إلَى ِقلَِّة املعرفَِة مبكائِد الناِس وشر
ع دون معِدن : وهنى، كسمى] أ/387     [
 : ، قال ابن مقبل)4(امللقط

       سيوفان ِمن قاع اهلُنى كرامةً
  )5(                    أدام ا شهر اخلريِف وسيالَ

                                                
، واللسـان، واألسـاس،     160وان امرئ القيس  دي) 2(

 . والتاج، وغري معزو ىف الصحاح
 .280، 5/279النهاية )  3(
)       هـىن (، وىف معجـم البلـدان       "اللفظ: "ىف التاج ) 4(
 ".النفط "12759 رقم 5/481
وديـوان ابـن       ". يسـوفان "املرجع السابق، وفيه    ) 5(

بدل " كُدامةً: "أيضا، وفيه " يسوفان: "، وفيه 214/مقبل
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، ظاهره "فَرجها: هن املرأِة: "     وقولُ املصنف
رأِة خاصةً، والصحيح أنه يطْلَق على فرِج امل

فأَِعضوه ِبهِن : "اإلطالق، كما جاء ىف احلديِث
من بطُلْ هن أَبيه ينتِطق : "، ومنه املثل)1("أِبيه
 .؛ أى يتقَوى بإخوِته)2("به

، هكذا وقَع ىف "الداِهيةُ: اهلَنـات: "     وقولـه
ما هو النسخ بالتاء املطولة، والصواب باملربوطة، ك

ستكون هناةٌ : "نص احملكم وغريه، وىف احلديث
 .؛ أى شرور وفساد)3("وهناةٌ

 ]هـ و و[
مجع هوة، كقُوة وقُوى، :  اهلُوى، كهدى     و

ِن األصمعىع. 
     ومجع اهلَوة، بالفتح، كقَرية وقُرى، عن ابِن 

 .شميل
ريةٌ، وِهواٌء للبيِت كواٌء كث:      وقال ابن الفرِج

 . كَوةٌ وهوةٌ: كثريةٌ؛ الواحدةُ
     وجتمع اهلُوةُ، بالضم أيضا على هو، حبذف 

إذَا : "اهلاء، وعلى هِوى، كصِلى؛ ومنه احلديث
                                                                   

بقية كل شـىء    : "وفسرها شارح الديوان بأا   ". كرامة"
 .والتاج". أُِكلَ

 ".وال تكْنوا"، وزيد فيها 5/278النهاية )  1(
 .4014 رقم 2/300جممع األمثال )  2(
بالتـاء  " هنـات وهنـات   "، وفيها   5/79النهاية  ) 3(

 .املفتوحة، وهى كذلك ىف اللسان

 .)4("غَرستم فاجتِنبوا هِوى األرض
هوية، وهكذا روى قولُ :      وتصغري اهلُوة

 :الشماخ
ٍة      وملا ريوه شرع األرض تأَي 

  )5(                 تسلَّيت حاجاِت الفُؤاِد ِبشمرا
مبعنى الِبئِر البعيدِة :      أو هى تصغري اهلُوة

أى ِبئٍْر : وقَع ىف هوٍة: املَهواِة؛ قال ابن دريد
 :مغطَّاة، وأنشد

ـُوٍة        إنك لو أُعِطيت أَرجاء ه
                   مغمسـٍة ال يستبـان ترابهـا 

       ِبثَوِبك ىف الظَّلْماِء مث دعوتِنى
  )6(                    لَِجئْت إليها ساِدما ال أَهابها

سقْفُها : وإمنا صغرها الشماخ للتهويِل، وعرشها
تغراِب، فَيى عليها بالتمفيها املُغ به واِطئُه فيقع ر

ِلكهفَي. 
مثَلٌ تستعِمله :      وهوةُ بن وصاف، بالضم

وهو دحلٌ باحلُزِن لبىن . العرب ملن يدعونَ عليه

                                                
 ".عرستم"لسان وفيه ، وال5/85النهاية ) 4(
بـدل  " األمـر : "، واللسان، وفيهما   132/ديوانه) 5(
بفتح اهلاء وكسر   " هِوية"وضبط حمقق الديوان    " األرض"

 .6/493والتهذيب . الواو
 .اللسان، والتاج)  6(
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 :، قالَ رؤبةُ)1(الوصاف
 )2(*ِفى ِمثِْل مهوى هوِة الوصاِف * 

 بلَيدة أزلية على :     وهو، بالضم وتشديد الواو
، وا قرب ِضراِر بِن اَألزور )3(تبلٍّ بالصعيد

 .الصحاىب فيما يزعمونَ
أى أحمق ال : هو هوةٌ، بالفتح:      وىف النوادر

 .يمِسك شيئًا ىف صدره
 ]هـ و ى[

كُلُّ شىٍء منخِرق اَألسفِل ال يِعى :  اهلَواُء     ى
فَل وما أشبهه، وبه شيئا كاِجلراِب املُنِرِق األسخ
، قالَه )4 (]وأفِْئدتهم هواٌء[: فُسر قولُه تعاىل

 .الزجاج والقاىلُّ
 ،ىرا، عن ابِن بفِْس مقصورى النوولُغةٌ ىف ه     

                                                
وهو ماِلك بن عاِمِر بن كعِب بـِن        : "زاد ىف التاج  ) 1(

 رقـم   5/482البلدان  ، وزاد ىف معجم     "سعِد بِن ضبيعةَ  
 ".بن ضبيعة بِن عجل بن لُجيم: "12772

وديـوان        . معجـم البلـدان ىف املوضـع السـابق    ) 2(
 :، وقبله فيها100رؤبة

 *أقْحمتِنى ىف النفنِف النفْناِف *
: ، وفيه 12775 رقم   5/482) هو(معجم البلدان   ) 3(
 ". بالضم مث السكون على حرفني: هو"
والتفسري يوافـق مـا ىف      . 43إبراهيم، اآلية   سورة  ) 4(

أما تفسـري الزجـاج          . 319املقصور واملمدود، للقاىل    
نزعـت  : وقيل. أى منحرفة ال تعى شيئًا    " فهو   3/166

 ". أفئدم من أجوافهم

وأنشد: 
      وهانَ على أمساَء أنْ شطَِّت النوى

  )5(ا واهلواُء يتوق                        نِحن ِإليه
أى أحب؛ :      وهذا الشىُء أهوى إىلَّ من كذا

 :وأنشد اجلوهرى ألىب صخر
       ولَلَيلَةٌ منها تعود لنا

                            ىف غِري ما رفٍَث وال ِإثِْم
تحزن فِْسى ولَوى إىل نوأَه       

  )6(ملَكْت وِمن بِنى سهِم                      مما 
خال؛ قال  :      وهوى صدره يهِوى هوى

 :جرير
       ومجاِشٍع قَصب هوت أجوافُهم

  )7(                 لَو ينفَخون من اخلُؤورِة طَاروا
 .هو املَهواةُ:      واملَهوى

ىف ِإثِْر سقَط بعضهم :      واووا ىف املَهواة
 .بعض

                                                
 .اللسان، والتاج) 5(
تِفـني، بـدل   " وفيه  2/974شرح أشعار اهلذليني    ) 6(
بــ  " تفني"وشرح  ". حتنز"بدل  " بِخلَت"، و "تعود"
 .وغري منسوب ىف الصحاح. واللسان، والتاج". تِجىُء"
 :، والرواية فيه873ديوانه)  7(

       ال يخفَين عليك إنَّ مجاشعا
                                  لو ينفَخونَ اخلُودر لَطاروا

 .، والتاج"أجوافه: "، واللسان وفيه6/491والتهذيب 
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 .وهى البئر العميقةُ:      وامتاح من املَهواِة
قابِت العوه :      وأَهد فأراغَتيعلى الص تقَضان

 .وذلك إذا ذَهب هكذا وهكذا وهى تتبعه
 .أَومأ به:      وأَهوى بالشىِء

 .     وإليه ِبسهم، كاهتوى
 .لهتناو:      وبيده الشىء

واهٍق؛ ومنه قوله تعاىل:      وأَهمن فَو ألقاه     :
 .؛ أى أَسقَطها فَهوت)1(]واملؤتِفكَةَ أَهوى[

 .)2(وهى:      وهوى الشىُء هويا
عدت عدوا :      والناقةُ تهِوى هِويا فهى هاِويةٌ

ا؛ قال الشاعرشديد: 
 ز وِهى تهِوى       فَشد ا اَألماِع

  )3(                      هِوى الدلِْو أَسلَمها الرشاُء
 .املالجةُ:      واملُهاواةُ

 .     وِشدةُ السير
سار سيرا شديدا، قال ذو  : )4(     وتهاوى

 ]ب/387: [الرمة

                                                
 .53سورة النجم، اآلية )  1(
كذا باألصل، واللسان، والتاج، وكتـب مصـحح      ) 2(

وهـوى  : كذا باألصل، وعبارة احملكـم    : اللسان امشه 
سار سريا شديدا، وأنشد بيت ذى الرمة؛       : هويا، وهاوى 
 .اآلتى بعد قليل

" فشـج " وفيه   6/491اللسان، والتاج، والتهذيب    ) 3(
 .باجليم

 ".وهاوى: "ىف اللسان)  4(

      فلم تستِطع مى مهاواتنا السرى
  )5(          ال لَيلَ ِعيٍس ىف البِرين سواِم          

 :وأنشد ابن برى ألىب صخٍر
اهواملُهاو ِركىف أم اكِإي       

ِويِف واملُماناهسةَ الت6(                      وكَثْر(  
 :املَهِوى، قال أبو ذُؤيب: ُّ، كغِنى      واهلَِوى
ع نِح الْكَِريـ      فَهوكَن كُوف 

اهلَِوى نهأكْباد فش 7(                  ـِم قَد(  
ِوىاملَه أى فَقْد. 
 .ذو هوى مخاِمره:      ورجلٌ هٍو

ال تزالُ تهوى، فإذا :      وامرأة هِويةٌ، كفَِرحة
، تقول هية، مثل )8(]العني[بىن منه فَعلَه، بسكون 

وإذا أضفت اهلَوى إىل النفْس، تقول هواى، . يةطَ
هوى، وأنشد ابن : إالّ هذَيالً، فإنهم يقولون

 :حبيٍب ألىب ذُؤيب
       سبقوا هوى وأعنقوا ِلهواهم

                                                
، 6/493، والتهذيب   1060،  2/1059ديوانه  ) 5(

، كرواية  "سواِم"بدل  " خواِضع: "والتاج، واللسان، وفيه  
 .6/16املقاييس 

مل أقف عليه ضمن شعر أىب صخر اهلذىلّ ىف شـرح           ) 6(
ــه        976 – 2/915أشــعار اهلــذليني  ، وال ىف زيادات

 .، وهو ىف اللسان، والتاج1332 – 3/1330
". شـف "بدل  " الح: "، وفيه 1/67ديوان اهلذليني   ) 7(

 .واللسان، والتاج
 .زيادة من التاج)  8(
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عرصٍب منِلكُلِّ جوا ومرخ1(                 فَت(  
سر ابن األعراىب قولَ اُألهِوية، وبه فَ:      واهلُوية

 :الشماخ
 )2(*فَلَما رأَيت اَألمر عرش هِويٍة * 

أراد أُهِوية، فلما سقطِت اهلمزةُ ردت الضمةُ : قال
 .إىل اهلاِء

ِل احلقاحلَِقيقَةُ املطلقةُ املشتملةُ :      وهى عند أه
ة ىف الغيِب على احلقائِق اشتمالَ النواِة على الشجِر

املُطْلَِق، وهى مأخوذةٌ من هو الذى هو كنايةٌ عن 
 .الواحِد املذكَّر

ماٌء لبىن ِحمان، وامسه :      وأَهوى، بالفتح
 :السبيلَةُ، أتاهم الراعى فمنعوه الِورد فقالَ

       ِإنَّ عَألى اَألهوى َألَألم حاِضٍر
 وأَقْبـح مجلٍس ألْوانـا                    حسبا 

مهروال أُحاِشى غَي اآلله حقَب       
  )3(                     أَهلَ السبيلَِة ِمن بِنى ِحمانا

 من البهنساوية، وهى )4(ة مبصر:      وبالكسر

                                                
 .1/2ديوان اهلذليني )  1(
 .سبق مع عجزه ىف هذه املادة)  2(
األول فقـط،  ) أهوى(، ومعجم البلدان   277ديوانه) 3(

 .واللسان، والتاج
ــرية ق )  4( ــبالد املص ــراىف لل ــاموس اجلغ  2الق

 .3/154جـ

 .)5(أيضا بالفَتِح
نَّ َأل: الذِّئْب، عِن ابِن األعراىب، قال:      واهلَاِوى

وقالوا إذا : الذِّئاب تهِوى إىل اِخلصِب، قال
 .)6(أَخصب الزمانُ جاء العاِوى واهلَاِوى

من احلروف؛ سمى به : )7(     وبتشديِد الياِء
 .ِلِشدِة امِتداِده وسعِة مخرِجه

أى هلَكَت حتى ال : هوت أُمه:      ويقولون
 دعاٌء عليه، عن الفَراء، وأنشد تأِْتى مبثِله، وهو

 :ِلكَعِب ابِن سعٍد الغنوى يرِثى أخاه
       هوت أُمه ما يبعثُ الصبح غاِديا

وبؤي ى الليلُ حنيدؤ8(                  وماذا ي(  
 ]هـ و و[

                                                
 .63كذا ضبطت بالفتح شكالً ىف التحفة السينة )  5(
: احلـراد، والعـاوى  : فاهلـاوى : "زاد ىف اللسان)  6(

إمنا هو الغـاوى، بـالغني،      : الذئب، وقال ابن األعراىب   
الذئب، ألن الذئاب تـأتى إىل      : فالغاوى اجلراد، واهلاوى  

 ".اخلُصب
 ".بتشديد الياء"مل يرد ىف اللسان والتاج )  7(
، واللسان، والتاج، 746اء النصرانية ىف اجلاهلية  شعر) 8(

هوت عرسه، وأمـا  : الرواية: "وقال الصاغاىن ىف التكملة   
 :هوت أمه ففى بيت قبله وهو

       هوت أمه ماذا تضمن قَبره
وبنمن اجلوِد واملعروِف حِني ي                            

شـعراء النصـرانية، ال      وهذا البيت يلى بيت الشاهد ىف       
 .قبله
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بياض ىف وجه الظّبى، عِن : اهلاُء، باملد     و 
 :اخلليل، وأنشد

       كأنَّ خديه إذا لَثَمتها
  )1(                         هاُء غزاٍل يافٍع لَطَمتها

 .     نقلَه املصنف ىف البصاِئِر
 .لُغة ىف املمدود، للحرِف:      وبالقَصِر

 . هاِئى، وهاِوى، وهِوى:      والنسبة إىل اهلاء
):    ج(سنةً، هييت هاًء ح:      والفعل منه

أهياٌء، وأهواٌء وهاءات، كأدواٍء، وأحياٍء، 
 .وداياٍت

الباِطلُ من القَوِل، واللَّغو، كذا قاله :      واهلَواِهى
اجلوهرى، فعبر عن اجلمِع باملفرِد، وأنشد البِن 

رمأح: 
       أَِفى كُلِّ يوٍم يدعواِن أََِطبةً

  )2(ِإلَى وما يجدونَ إالَّ اهلَواِهيا                    
األعراىب وقال ابن      : انُ بنيوه ،ىب بن ىه

بيانَ، وبى بن بى، يقالُ كل ذلك للرجِل إذا كان 
ىرب ا، وأنشد ابنِسيسخ: 

كَها ِبِهمرب طَّتوح مهتصوأَقْع       
اِن                  وأَعيب نانَ بيه به3(طَِت الن(  

                                                
، والتــاج وفيــه   5/298بصــائر ذوى التمييــز ) 1(
 ".خديها"
 :، ورواية الشطر األول فيه170ديوانه)  2(

 *وىف كل عام تدعوان أطبة *
 .واللسان، والتاج

 :وقال ابن أىب عيينة
 ِّ بِن بى       ِبِعرٍض ِمن بِنى هى

  )4(                          وأَنذاِل املَواِلى والعبيِد
ىرب ِب :      وقال ابنسىف ن ىب بن ىوقد جاَء ه

ِث بِن مضاص بِن هى بِن جرهم، عمرو بن احلاِر
 .بى بِن جرهم

التأَسف والتلَهف، عن :      ويا هى ماِلى، معناه
 : )5(الكسائى، وأنشد أبو عبيٍد

       يا هى ماِلى من يعمر يفِْنِه
قِْليبماِن عليه والتالز ر6(                       م(  

 .ما أحسن هذا: همعنا: وقيل
 )7(أى أسِرع إذا حدوا: هيا هيا:      ويقولون

باملِطى .ا : ومن سجعات احلريرىفقلنا للغالِم هي
 .هيا وهاِت ما تهيا

ويقولون عند اإلغْراِء :      وقال أبو اهليثم
: وقد هيهيت به. ِهى ِهى، بكسر اهلاء: بالشىِء

 .أى أَغْريته
ة مبصر   :    وِهيهيه؛ بالكسر واهلاء للسكت  

                                                                   
 .اللسان، والتاج)  3(
 .، والتاج)هيا(اللسان )  4(
، "عن الكسائى، وأنشـد الكسـائى     : "ىف األصل ) 5(

 .ثبت من اللسان والتاجوامل
 .، والتاج)هيا(اللسان )  6(
باجليم، واملثبـت   " جدوا"ىف األصل كمطبوع التاج     ) 7(

 . من اللسان وخمطوط التاج
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وقد ذُِكرت ىف اهلاء ] أ/388  [)1(من الشرقية
 .أيضا

حِكى عن بعِض بىن أَسٍد :      وقال اللِّحياىنُّ
ِهى فَعلت ذلك بإسكان الياء، وقد : وقَيٍس

 :يسكنون اهلاء، ومنه قولُ الشاِعر
رِف مِللطَّي تقَىن      فَقُما وأَرتاع 

لُمِنى حعاد أَم ترس ىأَه 2(               فقُلْت(  
 .وذلك على التخفيف
من حروِف النداِء، هاؤه :      وهيا، بالتخفيف

 . بدلٌ من اهلمزِة، وسيأتى للمصنف
العرب ال تقول ِهياك ضربت، :      وقال الفراُء

، إذا نهوك، واألخفش جييز ويقولونَ ِهياك وزيدا
أصله إياك فقُِلبِت : ِهياك ضربت، وقال بعضهم

اهلمزةُ هاء، نقلَه األزهرى. 
جاء باِهلواء واللِّواء، كِكتاب :      ويقولون

 .إذا جاء بكلِّ شىٍء، نقله القاىلُّ: )3(فيهما
 فصل الياء مع نفسها والواو

 ]ى ب ى[ 
ة، أمهله صاحب  ياِبى، بكسر املوحد     ى

                                                
 .46/التحفة)  1(
 .، والتاج)هيا(اللسان )  2(
 .422املقصور واملمدود، للقاىل: انظر)  3(

 )4(القاموس وهو جد حممِد بِن سعيِد بِن قَند
، وعنه )5(البخارى، روى عن ابِن السكني الطائى

 .، ذكره األمري)6(حممد بن أمحد بِن حليس
 ]ى د ى[

 .الِغنى:  اليد     ى
يِدى لك رهن :      والكفَالَةُ ىف الرهِن، يقال

 .ك وكَفَلْتهأى ضِمنت ذل: بكذا
اليد : اَألمر الناِفذُ، والقَهر، والغلَبةُ، يقال:      و

 .الريح ِلفالن: ِلفالٍن على فُالن، كما يقالُ
أعالها وأسفَلُها، أو ما عال عن :      ومن القَوِس

 .كَِبِدها
ِكناية عن اِحلفْظ والِوقايِة واملَنِع، :      ويد اهللا

 .)7("يد اِهللا مع اجلماعِة: " احلديثومنه
هى املُعِطيةُ، أو املُتعفِّفَةُ، :      واليد العلْيا

 .الساِئلةُ، أو املاِنعةُ: والسفْلَى
هو كنايةٌ عن القبوِل :      والصدقَةُ تقَع ىف يِد اِهللا

 .واملُضاعفِة
 .حفْت بهما فَضل منه إذا الْت:      ويد الثَّوِب

                                                
    ، واملثبت من التـاج متفقًـا مـع        "قتد"ىف األصل   ) 4(

  . 1089، والتبصري38املثبته
". عن أىب السكن الطـائى    : "، وفيه 1/55التبصري  ) 5(

كروايـة  " ابن السكني : "وامشه رواية عن ابن ماكوال    
 .األصل

 ".حلْس "1/161ىف اإلكمال، البن ماكوال )  6(
 ".يد اهللا على اجلماعة: "ىف النهاية، واللسان)  7(

Administrateur
Rectangle
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يقْصر عن أنْ يلْتحف به، :      وثَوب قصري اليِد
عىمعن اَألص. 

أَتاِنى يد من :      ويكىن باليِد عن الِفرقَِة؛ يقالُ
 .إذا تفَرقوا: الناس

جاَء فالنٌ مبا أدت يد إىل يٍد، عند :      ويقالُ
 .تأكيِد اإلخفاِق واخلَيبِة

 . ِكنايةٌ عن اإلمساِك:    ويده مغلولَةٌ  
 .خالّه وتركَه:      ونفَض يده عن كذا

 .أى ناِصره ووِليه:      وهو يد فُالٍن
أمسك عِن الكالِم ومل :      ورد يده ىف فَِمه

ِجبوقولُ لَبيد. ي: 
 )1(*حتى إذا ألْقَت يدا ىف كاِفٍر * 

أِت الشمس ىف املَغيب فجعلَ للشمِس يدا يعىن بد
 .إىل املغيِب

وقالوا بايعته يدا ِبيٍد، وهى من :      وقال سيبويه
ك قلتاملصادر؛ كأن األمساِء املوضوعِة موضع :

ريدك إمنا ت؛ ألنفَِردنا، وال يقْدى : نذَ منأخ
رفع؛ ألنك ال وال جيوز ال: وأَعطاىن بالتعجيل، قال

 .تخرب أَنك بايعته ويدك ىف يِده
أى حاِضرا : بعته يدا ِبيٍد:      وىف اِملصباح
ض : حباِضٍر، والتقديره بالِعوا يدِنه مادىف حاِل كو

                                                
 :ه فيهما، واللسان، وعجز316ديوانه)  1(

 *وأجن عوراِت الثُّغوِر ظالمها* 
 .، والتاج1/77وهو من معلقته، والصدر ىف احملكم 

 ىف حال كوىن مادا يِدى باملُعوض، فكأنه )2(]و[
بعته ىف حاِل كوِن اليدين ممدودتين  : قال
 .وضينبالِع

وهو :      قلت ،فعالر فِْسِري جيوزوعلى هذا الت
 . ِخالف ما حقَّقه سيبويه، فتأملْ

أى ال قُدرة وال     : ما ِلى به يد:      ويقال
طاقةَ، ومل حيِكه سيبويه إال مثَنى، وأجازه     

 . غريه
 كُلَّه، أى الدهر: ال آِتيِه يد املُسنِد:      ويقولون

األعراىب حكاه ابن. 
 .أى مقِْبِضه:      ومسكْت السيف من يِده

هو طويـلُ اليِد، والعامةُ :      ويقالُ للجواِد
 .تستعِملُه ىف املُختِلس

أى من أخذَ : )3("ِليٍد ما أخذَت: "     وىف املثل
 .شيئًا فَهو له
 .ين؛ أى الكُمينقميص قصري اليد:      ويقال

أى : ِللْيديِن وِللْفَِم:      وقوهلم ىف الدعاء بالسوأَِة
 .كبه اُهللا علَى وجِهه

أى ]: ب/388[ِبكُم اليداِن :      وكذا قوهلم
كُمِديطونَ أيسبونَ، وتعدبكم ما ت حاق. 

 :     وهذا ما قدمت يداك، هو تأِكيد، كما يقال

                                                
 .زيادة من املصباح)  2(
ليس : "، ونصه 3240 رقم   2/177جممع األمثال   ) 3(

ٍد ما أخذَتِلي ولكن ،ٍن ما رأتيِلع." 
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هذا ما جنت يداك، أى جنيته أنت، إال أنك 
 .تؤكِّد ا

يداك أوكَتا وفُوك : "     ويقولون ىف التوبيخ
فَخوإنْ كانِت : وكذلك. )1("ن ،يداك تبمبا كس

اليداِن مل تجِنيا شيئًا، إال أّما األصلُ ىف التصرف، 
اججنقله الز. 

لنعم، هذا هو االستعمالُ الكثري، ا:      واَألياِدى
وأنكَرها أبو عمٍرو بِن : قاله ابن ِجنى، قال شيخنا

العالء، ورد عليه أبو اخلَطَّاِب األخفش، وزعم أا 
واملصنف تركها : ىف ِعلِْمه إال أا ملْ تحضره، قال

ىف النعم وذكرها ىف اجلاِرحِة، واستعملها ىف 
 .اخلُطْبِة

 :     وقول ذى الرمة
 )2(*وأَيِدى الثُّريا جنح ىف املَغاِرِب * 

أراد قُرب الثُّريا من املَغِرِب، وفيه اتساع، وذلك 
 إذا مالت للشىِء ودنت إليه دلَّت )3(]اليد[ألن 

 .على قُرِبها منه
أى عضوا على :      وردوا أيِديهم إىل أفْواِهِهم

أطْراِف أصاِبِعِهم. 

                                                
 .4655 رقم 2/414املرجع السابق )  1(
، واللسـان،   10/77 واحملكـم    ،1/191ديوانه  ) 2(

 : وصدره فيها
 *أال طَرقَت مى هيوما ِبِذكِْرها *

 .والعجز وحده ىف األساس، والتاج
 .ساقطة من األصل، وهى ىف اللسان، والتاج)  3(

ىرب ا:      وقال ابنبراد به : قوهلم أَياِدى سي
 .ِنعمهم وأموالُهم؛ ألا تفَرقَت بتفَرِقهم

     وما ىل به أيدى، كماىل يداِن، أجازه 
 .)4(بعضهم، ومل حيِكه سيبويه إال بالتثِْنيِة

، عن أىب اهليثم      وجتمع اَأليِدى على اَأليِدين
 :وأنشد

ـَا *   *يبحثْن باَألرجِل واَأليِدين
 )5(*بحثَ املُِضالَِّت ملا يبِغينا * 

 .يدية، كسمية:      وتصِغري اليِد
ىرب وقال ابن      : ،ِدىي بثَو ِزىوقال الت

ِنىكغ :الكُم قُه. واسعيداِد. وضمن األض .
 :وأنشد

* غْفَِلىود قيض ِدىي شي6(*ع( 

ِدىورجلٌ ي      :ِفيقر . 
ِضىالرجلُ، كر ِدىوي      :فعض. 

ِنىكع ،ِدىه:      ويكَى يدش. 
اليدياِن، كما قيل ىف :      ويقال ىفتثنية اليِد

 :رحياِن، وأنشد اجلوهرى: رحى
 واِن عند محرٍق      يدياِن بيضا

                                                
: مل حيكه سيبويه إال مثىن، وأجاز غريه      : "عبارة التاج ) 4(

 ".ماىل به يٍد ويدان مبعنى واحد
 .التاجاللسان، و)  5(
 .اللسان، والتاج)  6(
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  )1(                  قَد يمنعاِنك منهما أنْ تهضما
، كذا ىف النسِخ، "كاليدِة: "     وقولُ املصنِف

التكملِة: والصواب ِه، باهلاء، كما هو نصدكالي. 
كذا ىف النسِخ، " االسِتالَم: اليد: "     وقولـه

ال: والصوابِتساالسم : كما هو نص ،ِقيادأى االن
ابِن األعراىب. 

: )2("أطاع يدا بالقَوِد فَهو ذَلُولٌ: "     وىف املَثَِل
 .أى انقاد واستسلَم، عن ابِن هانئ

 .لغة ىف يديته، عِن ابِن القَطَّاع:      ويديت إليه
 ]ى س ى[

مة وهى كل:  ياسا، أمهلَه صاحب القاموس     ى
يعبر ا عن السياسِة السلْطاِنيِة، هكذا يستعملوا 

 ".ى س ق"وليست بعربيٍة، وقد ذكرت ىف 
 ]ى ف ى[

يافا بالفاِء مقصور،  أمهله صاحب القاموس،      
د على ساحِل بحر الشاِم من أَعماِل : وهو

ِفلَسطني بني قَيساِرية وعكّا، افتتحه السلطانُ 
اِحلَ سنة صالحِحه السمث 583 الدين عند فَت ،

استولَى عليه اِإلفْرنج ىف سنِة سبٍع، مث استعاده 
منهم امللك العاِدلُ أبو بكر بن أيوٍب ىف سنة 

                                                
بـدل  " محلَّـمِ : "وىف اللسـان  . الصحاح، والتاج ) 1(
 ".منهما"بدل " بينهم"، و"محرٍق"
 . 2287 رقم 1/433جممع األمثال )  2(

يافوِنى، على غري : والنسبة إليه. )3( وخربه593
أبو العباس حممد بن عبِد اهللا بِن : قياٍس، منه

وأبو بكِر بن أمحد بِن أىب ، )4(إبراهيم اليافوىنُّ
 . اليافوىنّ، ِمسع منهما الطرباىنُّ بيافا)5(نصر

 ]ى هـ ى[
، عن ابن برى )6(حكايةُ التثَاؤب:  يهيا     ى
 :وأنشد

       تعادوا ِبيهيا عن مواصلَِة الكَرى
  )7(              على غائراِت الطَّرِف هوِل املَشاِفِر

 .إذا قلت هلا يهيا، عند الزجِر:  ويهييت باِإلبِل    
  )8(]ى و و[

أمهله صاحب القاموس، : بالضم، يويوو      
ع نِسب إليه يوم يويو من : وقال ياقوت

                                                
، 489، 5/488) يافــا(معجــم البلــدان  ) 3(

 .12807رقم
 .4/1503السابق، والتبصري )  4(
أبو بكـر   : " وفيه معجم البلدان ىف املوضع السابق،    ) 5(

 ".أمحد بن أىب نصر
، واملثبت من خمطوطـه     "الشارب"ىف مطبوع التاج    ) 6(

 .واللسان
 .اللسان، والتاج)  7(
 ].ى و ى[ىف التاج )  8(
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اِمِهم1(أي(. 
 ]ى[

أمهله صاحب القاموِس هنا، وذكره :  الياُءى     
هى الناِحيةُ، : ليلُىف احلروِف اللَّينِة، وقال اخل

 :وأنشد
       تيممت ياَء احلى حني رأَيتها

  )2(                    تضىُء كَبدٍر طاِلٍع لَيلَةَ البدِر

يائى :      وحرف ِهجاٍء معروف، والنسبةُ إليه
وىوي وياوى. 

      عِملْتها،:  وحسنةً)3(     وقد ييت ياًء حسنا
ييت، اجتمعت أربع     : واألصل] أ/389[

ياءات متواليٍة، قَلَبوا الياءيِن املتوِسطَتيِن أَِلفًا         
وسيأتى ما زيد من ذلك      . وهمزة ختفيفًا

 .قريبا
جد حممِد بِن عبِد اجلباِر، :      وييا، بالتشديد

ِخ السلفى، هكذا وأخِته بانوية، كالهما من مشاي
، وهنا حملّ ذكره، واملصنف ذكره )4(ضبطه احلافظُ

                                                
، 12949 رقـم    5/518) يؤيـؤ (معجم البلدان   ) 1(

وهـو  : بالضم مث السكون مث مثله، يوم يؤيؤ      : يؤيؤ: "وفيه
 ".يوم األواق من أيام العرب

 .، والتاج5/373البصائر )  2(
 ".ياءيت ياًء حسناء " 5/373ىف البصائر )  3(
 .1/221التبصري )  4(

 .وهو غلط) ب ى ى(ىف 
ىيىِب:      ويجعالت دقالُ ِعنكلمة ت. 

     وبه مت حرف الياِء، واحلمد ِهللا وحده  
وصالته وسالمه على حممٍد وآلِه، وحسبنا اهللا 

 .وكفى

 باب اَألِلِف اللِّينِة
لَينة، ومتحركة، فاللَّينةُ :      اَألِلف علَى ِقسميِن

تسمى ألفًا، واملتحركةُ تسمى مهزةً، وقد ذكرنا 
اهلمزةَ، وما كانت األلف فيه منقلبةً عن الواِو 
والياِء، وهذا الباب مبِنى على ألفاٍت غِري منقلباٍت 

ٍء، وهلذا أُفِْردىعن ش . 
من مهزٍة ) 5(]تأليفها[األلف :    قال ابن سيده  

وسميت أِلفًا ألا تألف احلروف . والٍم وفاٍء
وقد . كلَّها، وهى أكثر احلروِف دخوالً ىف املنِطِق

:  أنَّ األلف]آمل[: جاء عن بعِضهم ىف قوله تعاىل
ادمبا أر لَممن أمساء اهللا تعاىل، واُهللا أَع ماس. 

     سرهلا، إمنا هى ج فرنة ال حاللَّي واَألِلف 
بالقصر، واملمدود يصغر " أاْ"مدٍة بعد فتحٍة هكذا 

زييت : على أُيية فيمن أنث، على قوِل من يقول
:  على قوِل من يقولُ)6(]وأما[زايا وذيلْت ذاالً، 

ية، قاله ابن أُو: زويت زايا، فإنه يقولُ ىف تصغريها
ىرب. 

                                                
 ). أ–باب األلف اللينة (زيادة من اللسان والتاج )  5(
 .زيادة من اللسان)  6(
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أاْ؛ إذا أرادوا : تقولُ العرب:      وىف التهذيب
 :الوقوف على احلرِف املنفرِد، أنشد الكسائى

 *دعا فُالنٌ ربه فأَسمعـا *  
 *ِبالِْخيِر خيـراٍت وِإنْ شرافآ* 

 )1(*وال أُريد الشر إال أن تآ* 

بالتاِء وحدها،    يريد إال أن تشاَء، فجاء : قال
وزاد عليها آ، وهى ىف لُغِة بِنى سعٍد، إال أنْ  

:      أالتا، تقول: تقولَ تاْ بأَِلٍف لَينِة، ويقولونَِ
بلَى فا؛ أى فَاذْهب : فيقول اآلخر] ؟[أال تِجى 

وإن شرا فآ؛ يريد إنْ شرا : بنا، وكذلك قوله
رفَش. 

 ها،      وقد ذكر املصنفأصولَ األلفاِت وتواِبع
 .ألف اإلحلاِق: وبِقى عليه

     وألف التكسري عند من أثْبتها، كألف 
 .قبعثَرى

جاء أبو :      وألف االستنكاِر؛ كقوِل الرجل
يبا أبو عمراه، زيدت اهلاء : عمرو، فيجيب

على املَدِة ىف االستنكار، كما زيدت ىف وافُالناه 
بدِةللن. 

     وألف االستفهام، واأللف الىت تدخل مع الم 
 .التعريف

     ويكونُ االستفهام بني اآلدميني، ويكونُ    

                                                
 . اللسان، والتاج)  1(

من اجلبار ِلوِليه تقْريرا، وِلعدوه توبيخا،     
 أَأَنت قُلْت [: فالتقرير كقوله عز وجل للمسيح

لتقرير ِلعيسى وإمنا وقَع ا:  قال ثعلب)2(]ِللناِس
عليه السالم؛ ألنّ خصومه كانوا حاضرين،   

فأراد اُهللا عز وجلّ من عيسى أن يكذِّم مبا ادعِوا 
 . عليه

:            وأما التوبيخ لعدوه فكقوله عز وجلّ
]ِننيلَى الْباِت عنطَفَى الْب[: ، وقولُه)3 (]أص متأَأَن

 .)5(]أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها[، )4(]أَعلَم أِم  اهللا
     وأما األلف الىت تدخلُ مع الالم للتعريف فهى 
: مفتوحةٌ ىف االبتداِء ساقطةٌ ىف الوصِل، كقولك

الرمحن، القَاِرعة، احلاقَّة، تسقَطُ هذه األلفات ىف 
ىف االبتداء، قاله ابن األنبارى حفْتالوصل، وت. 

 ]إذا[
 بالكسر، تسكَّن ىف الوقِْف وتنونُ ىف ذا،     إ

االتصاِل، وهى زمانية ومكانية، والفرق بينهما من 
 :أَوجٍه

أَنّ الزمانيةَ تقتضى اجلملةَ الفعليةَ؛ ملا :      أَحدها
واملكانيةَ تقع ] ب/389[فيها من معىن الشرط، 

 .هبعدما اجلملةُ االبتدائية أو املبتدأ وحد

                                                
 .116سورة املائدة، االية )  2(
 .153سورة الصافات، اآلية )  3(
 .140ة البقرة، اآلية سور)  4(
 .72سورة الواقعة، اآلية )  5(
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أن الزمانيةَ مضافةٌ إىل اجلملة الىت :      الثانية
 .بعدها، واملكانيةَ ليست كذلك

أن الزمانيةَ تكونُ ىف صدِر الكالم، :      الثالثة
 .واملكانيةَ ال يبتدأُ ا إال أَنْ تكونَ جوابا للشرط

أنَّ الزمانيةَ تقتضى معىن احلضور؛ :      الرابعة
، واملفاجأةُ للحاضر دون الغائِب، ألا للمفاجأة

نقلَه الفنجديهى ىف شرِح املقامات عن شيخه ابِن 
ىرب. 

 :     وقول احلماسى
 * فصنتوقَةٌ نفيهم س نح1(*إذا ن( 

 .إذا هنا هى املكانيةُ الىت للمفاجأة: قال ابن جنى
 :     وقد تقع إذا ىف موضع إذْ؛ قال أَوس

 فظُو الناس ىف تحوطَ إذا      احلا
  )2(                     مل يرِسلوا حتت عائٍذ ربعا

 .أى إذْ مل يرسلوا
     وقد تقع زائدة ىف الكالِم، كقوِل عبِد مناٍف 

 : اهلُذَىلِّ
       حتى إذا أسلَكُوهم ىف قُتاِئدٍة

                                                
، وهو حلرقة 1203شرح ديوان احلماسة للمرزوقى     ) 1(

 :بنت النعمان، وصدره
 *بينا نسوس الناس واألمر أمرنا * 

 .وهو ىف اللسان، والتاج بدون نسبة
 493/، وشعراء النصـرانية ىف اجلاهليـة      54ديوانه) 2(

، "خلـف عائـذ   "، وىف األخري    "سواحلافظ النا "وفيهما  
 .واللسان، والتاج

اجلَم دطْرا تكَم الدا                  شر3(الُةُ الش(  
أى حىت إذا أسلكوهم ىف قُتائدٍة؛ ألنه آخر 
القِصيدة أو يكون قد كَف عن خبِره لِعلْم 

 .، قاله اجلوهرى)4(الساِمع
ىرب وهو )5(جواب إذا حمذوف:  قال ابن 

 .شلُّوهم شال: الناصب لقوله شال، تقديره
ملُها النصب      وإذًا، منونةً جواب وجزاٌء، وع

ىف مستقْبٍل غري معتمٍد على ما قَبلها، كقولك ملن 
إذًا أجيئُك وإمنا تعمل إذًا : أنا أكْرمك: يقولُ

 :بشرطني
أن يكونَ الفعلُ مستقْبالً لكوا :      أحدمها

 .جوابا وجزاًء، واجلزاُء ال ميكن إالَّ ىف االستقبال
د ما بعدها على ما   أن ال يعتِم:      والثاىن

 .قبلَها
     ويبطلُ عملُها إذا كان الِفعلُ املذكور بعدها 
: حاالً؛ لفَقِْد أَحِد الشرطين، كقولك ملن حدثَك

 . إذًا أَظُنك كاذبا
     وكذا إذا كان الفعلُ بعدها معتِمدا على ما 

                                                
 3/73، وِخزانـة األدب     2/42ديوان اهلـذليني    ) 3(
واللسان، . 947 رقم   4/351ومعجم البلدان   ) بوالق(

 .والتاج
قوله عن خربه، كـذا ىف      : ىف هامش مطبوع التاج   ) 4(

 .الصحاح، واملراد به اجلزاء
ف وىف ِخزانـة األدب أن اجلـواب حمـذو   : قلت)  5(

 .لتفخيم األمر
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 أنا: قبلها، لفَقِْد الشرِط الثاىن، كقولك ملن قال
 . أنا إذًا أكرمك: آِتيك

     وكذا إذا فُِقد الشرطان مجيعا، كقولك ملن 
 .أنا إذًا أظُنك كاذبا: حدثَك

 ]إىل[
أصلها ِولَى، بالواو، وقال :  بالكسر، قيل     ِإىل،
ألفُها منقلبةٌ عن الواو؛ ألن األلفاِت ال : سيبويه

ىف ولو سمى به رجلٌ قيل . تكون فيها اِإلمالة
ِإلَوان، وإذا اتصلَ به املضمر قلبته ياًء فقلت : تثنيته

ِإلَيك، وبعض العرِب يتركه على حاِله فيقول 
 .ِإالَك

: قال سيبويه. تنح: ِإلَيك، إذا قلت:      ويقولون
ِإىلَّ، : إلَيك، فيقول: ومسعنا من العرب من يقالُ له

 .ىأتنح: تنح، فقال: كأنه قيل له
 من أمساِء الِفعل )1(     ومل يستعمل اخلَبر ىف شىٍء

 . إال ىف قول هذا األعراىب
وىف حديث احلج     " :كِإلَي ك؛ معناه"والَ إلَي :

 .تنح وابعد، وتكريره للتأكيد
     وأما قولُ أَِبى ِفرعون يهجو نبِطيةً استسقاها 

 :ماًء

                                                
، واملثبت مـن احملكـم          "ىف اخلرب شىء  : "ىف األصل ) 1(

 .، واللسان، والتاج12/102

 )2(*بت املاَء قالَت لَيكا إذا طَلَ* 

 .إلَيك؛ أى تنح، فَحذَف اَألِلف عجمةً: فإمنّا أراد
أى أَشكُو إلَيك، ": اللَّهم ِإلَيك: "     وىف احلديث
كذِْنى إلَيخ أو. 

 .أى انتمائى إليك: أنا ِمنك وإِليك:      وقوهلم
 :     وقول عمرو

  بىن عمٍرو إليكُم      ِإليكُم يا
  )3(                         ألَما تعلَموا ِمنا اليِقينا؟

اذْهبوا إليكُم وتباعدوا : معناه: قال ابن السكّيت
 .عنا

 ]أَل ا[
حرف يفْتتح به :  بالفتح والتخفيف     أَالَ،

: أَالَ إنَّ زيدا خارج، كما تقول: الكالم، تقول
لماعا خارجأَنَّ زيد . 

أال ال، نقله :      وقد تردف بال أخرى، فيقال
 :اللَّيثُ، وأنشد

      فَقَام يذود الناس عنها ِبسيفه
  )1(                  وقالَ أال ال ِمن سبيٍل إىل ِهنِد

                                                
احملكم، واللسان، والتاج، وزاد بعـده ىف احملكـم         ) 2(

 :واللسان
 *كأنَّ شفْريها إذا ما احتكّا * 
 *حرفا براٍم كُِسرا فاصطَكَّا * 

يا : " ، وفيهما 177، واملعلقات العشر  338ديوانه) 3(
 .، واللسان، والتاج"تعرفوا"و" بىن بكر



 
 
 

 
 

-438- 

: هل كان كذا وكذا؟ فيقال:      ويقالُ للرجل
 .نفْيا" ال"، وتنبيها" أال"أال ال، جعل 

 ]أىل[
 كهدى، إذا قصرته كتبته بالياء، وإنْ      أُلَى،

مددته بنيته على الكسر، مجع، أو اسم يشار به    
إىل مجع، وشاهد البناِء على الكسر ] أ/390[

 :قولُ الشاعر
 * مهِمن كلَمونع2(*وِإنَّ اُألالِء ي( 

ىل وأُالء نقلتا وهذا يدلّ على أن أُ: قال ابن سيده
من أمساء اإلشارة إىل معىن الذين، وهلذا جاء فيهما 

 .املد والقصر، وبِنى املمدود على الكسر
األىل مبعىن الذين، ومنه قول :      وىف التهذيب

 :الشاعر
 )3(*فِإنَّ اُألىل بالطَّف من آِل هاِشٍم * 

وأتى به زياد األعجم نكرةً بغري ألف والم، : وقال
 :الفق

      فأنتم أُلَى ِجئتم مع البقِْل والذَّبى
  )4(                فطار وهذا شخصكُم غري طاِئِر

                                                                   
، واللسـان،   15/423، والتهذيب   8/352العني  ) 1(

 .والتاج
 .اللسان، والتاج)  2(
 :اللسان، والتاج، وعجزه فيهما)  3(

 *تأسوا فسنوا للكراِم التآسيا * 
 .15/40والصدر ىف التهذيب 

 .73اللسان، والتاج، وديوانه)  4(

الطائع ميدح ِضىوقولُ الشريِف الر     : 
       قد كان جدك ِعصمةَ العرِب اُأللَى

  )5(                    فالَيوم أنت لَهم من اَألجذاِم
الشجرى مبعىن الذين، : قال ابن ناقص هو اسم

 .أراد اُألىل سلَفُوا، فحذف الصلة للعلم ا
هؤالٍء : وِمن العرِب من يقولُ:      وقال أبو زيد

قومك، ورأيت هؤالٍء، فينون ويكسر اهلمزةَ، 
 .وهى لُغة بىن عقَيل: قال

 ]إ ل ل ا[
ملصنف أحكامها  بالكسر مشددا، ذكر ا     إالَّ،

 ".أ ل ل"ىف تركيب 
إنْ كُلٌّ [:      وقد تأتى إالَّ مبعنى ملّا، كقوله تعاىل

، وهى ىف قراءة ابِن مسعود )6 (]إالَّ كَذَّب الرسلَ
  .)7 (]إن كل ملَّا كَذَّب الرسلَ[

حرف من االستثناء ترفَع به :      وقال ثعلب
ِصبنوت تان، وهو قولكلُغتان فصيح: العرب :

أتاىن إخوتك إال أن يكون زيدا وزيد، فمن نصب 
أراد إال أنْ يكونُ اَألمر زيدا، ومن رفع جعل كان 

 .تامةً مكتفيةً من اجلزاء بامسها

                                                
، "فـاليوم "بـدل  " واآلن"، وفيـه    2/335ديوانه  ) 5(

 .واللسان، والتاج
 .14سورة ص، اآلية )  6(
 .2/400معاىن القرآن للفراء )  7(
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     وسِئل ثعلب عن حقيقِة االستثناِء إذا وقع بإالَّ 
األولُ حطٌّ، : مكررا مرتني أو ثالثًا أو أربعا؟ فقال

الثاىن ِزيادةٌ، والثالث حطٌّ، والرابع ِزيادةٌ، إال أَنْ و
إذا جزت األولَ مبعىن األوِل : جتعلَ بعض إالَّ

وأما : فيكونُ ذلك االستثناُء زيادةً ال غري، قال
قَولُ أىب عبيدة ىف إالَّ األوىل أَا تكونُ مبعىن الواو، 

 .فهو خطأٌ عند احلُذّاق
 ]أ ل ل ا[

أنْ ال، فأُدِغمِت النون ىف الالم :  أصلُه:  أالَّ   
وشددت، وجيوز إظهار النوِن، وقد جاء ىف 
املصاحِف القدميِة مدغما ىف موضٍع، ومظْهرا ىف 

موضٍع، وكل ذلك جائز. 
ا : أنْ ال:      وقال الكسائىإذا كانت إخبار

ا جيهن توإذا كان ،تفَعور تبصنتمز. 
 ]أ م ا[

أمهله صاحب :  بالفتح والتخفيف     أَما،
القاموس، وهو من حروف التنبيه، وال تدخلُ إالّ 
على اجلملِة؛ تقول أَما إنك خارج، ومنه قول 

 :الشاعر
       أما والذى أبكَى وأضحك والذى

ره اَألمروأحيا والذى أم أمات                     
 لقد تركَتىن أحسد الوحش أن أَرى      

را الذُّّعمهوعرن منها ال ي1(                  أليفي(  
هما :      وقد تبدل اهلَمزةُ هاًء وعينا؛ فيقال

 .واهللا، وعما واهللا
 ]إ ى ى ا[

قد تأْتى للتحذيِر، :  بالكسر مع التشديد     ِإيا،
سد، وهو بدلٌ من ِفعٍل، كأنك ِإياك واأل: تقول
باِعد: قلت . 

ِهياك، بكسر اهلاء، لغة فيه عن :      ويقالُ
 .األخِفش

ِإياك : ِإياك وأَنْ تفْعلَ كذا، وال تقل:      وتقول
 .أَنْ تفْعلَ، بال واو، كذا ىف الصحاح

إياك وزيدا، : إذا قلت:      وقال ابن كَيسان
فأنت م ٍد، والفعلُ الناصبيه من زخاطبت نم ذِّرح

أُحذِّرك زيدا، كأنه :  ال يظهر، واملعىن)2(]هلما[
، كأنه )3(]فإياك محذَّر[أُحذِّرك ِإياك وزيدا : قال
باِعد نفْسك عن زيٍد، وباِعد زيدا عنك، : قالَ

ذِّر واملُحذَّر منه، فقد صار الفعلُ عاِمالً ىف املُح
 .انتهى

 :     وقد حتذف الواو، كما ىف قول الشاعر
                                                

، 131البيتان ىف ديوان انون، قيس بـن امللـوح        ) 1(
 ألىب صـخر  2/957ونسبا ىف شرح أشـعار اهلـذليني     

و ". بدل أحسد الـوحش   " أغبط الوحش "اهلذىل، وفيه   
"الزربدل " ج"رالذُّع." 
 .زيادة من اللسان)  2(
 .زيادة من اللسان، والتاج)  3(
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       فِإياك ِإياك اِملراَء فإنه
جاِلب رِللشاٌء وعد ر1(                   ِإلَى الش(  

إياك واِملراء، فحذف الواو؛ ألنه :      يريد
ن حذْفُها مع ِإياك وأَنْ تماِرى، فاستحِس: بتأويل
 .اِملراء

 ب/390[     وقولُ احلريرى :[ ،اهفإذا هو إي
استعملَ إياه وهو ضمري منصوب ىف موِضع الرفْع، 
 ،زه الكسائىجائز  عند سيبويه، وجو وهو غري

 .واملسألة مشهورة بالزنبورية
 :     وذكر املصنف ىف أَيا ثالثة أقوال

سم مبهم تتِصلُ به مجيع ا"أنه :      األول
، وهذا قد نِقل عن "املضمرات املتصلة الىت للنِصب

 .بعض النحويني
اسم مضمر مضاف إىل "أنه :      والثاىن

، ونقل ذلك عن اخلليل، ووافقه    "الكاف
 .املازىنُّ

 مضمر يتغير )2(] مفرد[أنه اسم : "     والثالث
، وهذا قد نقلَه "ما تتغير أواِخر املضمراِتآِخره ك

 .ابن دريد عن ثعلب عن األخفش
     والقول األول عند التأَمِل يقرب من قوِل 

 .األخفِش
أن الكاف ىف ِإياك موضع :      وهناك قولٌ رابع

                                                
 .اللسان، والتاج)  1(
 .زيادة من القاموس)  2(

جٍر بإضافة إيا إليها، إال أنه ظاهر يضاف إىل سائر 
قل عن أىب إسحاقاملضمرات، وهذا قد ن. 

     وقد رد ابن ِجنى األقوالَ كلَّها، وصوب قولَ 
 .اَألخفَِش مبا هو مذكور ىف اخلصائص له

:           وسِئل أبو إسحاق عن معىن قوِله تعاىل
]نيتعساك نوإي دبعن اكأِْويلُه:  فقال)3(]ِإيت :

 اآليِة الىت هى واشتقاقه من: حِقيقَتك نعبد، قال
وهذا غري مرِضى أيضا؛ : العالمةُ، قال ابن ِجنى

 ،قتشم غري ىنباألمساِء املضمرِة م وذلك أَنَّ مجيع
وقد قامت الداللة على كونه امسا مضمرا، فيجب 

 .أن ال يكون مشتقا
 ]ب ا[

 . النكاح:     الباُء
ِبقلُ الشجوالر     . 

قصروي هجاء ميد وحرف     . 
 .باِوى، وباِئى:      والنسبة

 .رِويها الباُء:      وقصيدةٌ بيِويةٌ، حمركة
 .عملتها:      وبييت باًء حسنا وحسنةً

 .باءات: ومجع املَمدود. أبواء:      ومجع املقصور
 :     وتأتى الباُء للِعوِض، كقول الشاعِر
       وال يؤاِتيك فيما ناب ِمن حدٍث

                                                
 .5سورة الفاحتة، اآلية )  3(
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ثَقت نمب و ِثقٍَة فانظُر1(                     إال أَخ(  
 .من تِثق به: أراد

:      وتدخل على االسم ِإلرادِة التشبيه كقوهلم
ورأيت بفالن القمر ،د األسدِبزي لقيت . 

 :     وللتقليل، كقول الشاعر
 ِصرت ال تحري جوابا      فلئن 

خطيب تى وأَنرت 2(                    أِبما قد(  
:      وللتعبري، وتتضمن زيادةَ الِعلْم، كقوله تعاىل

]ونَ اَهللا ِبِديِنكُملَمع3(]قُلْ أَت(. 
 :من أجل، كقوِل لَِبيد:      ومبعنى

 كأنهم      غُلْب تشذَّر بالذُّحوِل 
  )4(                     ِجن البِدى رواِسيا أقْدامها

ول، نقله اجلوهرىِل الذُّحأى من أَج. 
: اِهللا ألفعلَن، وىف قول رؤبةً:      وقد أُضِمرت ىف
كيف أصبحت؟؛ أى باِهللا : خٍري، ملَن قال لـه

 .ألفْعلَن، وِبخير

                                                
، ونسب ىف نـوادر أىب  2/191التاج، والبصائر )  1(

 إىل سامل بن وابصة، وعزاه احملقق إىل        487،  486زيد  
غاىن واحليـوان والعقـد وزهـر اآلداب        العرجى عن األ  

 .والشعراء، وإىل ذى اصبع عن محاسة البحترى
، والتاج، وعزى ىف    "لبما"، وفيها   2/193البصائر  ) 2(

 . ملطيع بن إياس الكوىف720شرح شواهد املغىن 
 .16سورة احلجرات، اآلية )  3(
والصـحاح واللسـان،    " كأا" وفيه   317/ديوانه) 4(

 .والتاج

أى أنا ": أَنا ِبها أَنا ِبها":      وىف احلديث
 . صاحبها

أى املُبتلَى   ": لَعلَّك بذلك: "     وىف آخر
 . بذلك

 . أى من الفاعل ِبك": من ِبك: "     وىف آخر
أى فَِبالرخصِة ": فَِبها وِنعمت: "     وىف آخر

 .أَخذَ
والَ [:      وقد تزاد الباُء ىف املفعول؛ كقوله تعاىل

لُكَِةتهإىل الت ِديكُمِك [، )5(]لْقُوا ِبأَيى ِإلَيزوه
 :، وقول الراِجز)6(]ِبِجذْع النخلَِة

 * الفَلَج حـابةَ أصـدعنو جب نحن* 
 * جو بالْفَرجرِف ونيبالس ِربض7(*ن( 

 :وقول الشاعر
 )8(*سود املَحاِجِر ال يقْرأْنَ بالسوِر * 

ِبأيكُم        [:     وىف املُبتدأ؛ كقَولـه تعاىل 

                                                
 .95ة البقرة، اآلية سور)  5(
 .25سورة مرمي، اآلية )  6(
، واللسـان،   216،  215ديوان النابغة اجلعـدى   ) 7(

 .والتاج
، وهو للراعى الـنمريى،     2/194التاج، والبصائر   ) 8(

، وهو بتمامه ىف ديوانه     337كما ىف شرح شواهد املغىن    
 : ، وصدره122

 *هن احلراِئر ال ربات أحِمرٍة * 
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ِبحسِبك ِدرهم، خرجت : ، وقَوهلم)1 (]املَفْتونُ
 . فإذا بزيٍد

، )2(]وما اُهللا ِبغاِفٍل[:      وىف اخلرب؛ كقوله تعاىل
 :وقول الشاعر
 * ستطاعٍء يىكَها ِبشعن3(*وي( 

ِله)4(]عاِملُها[      وىف احلال املنفىكقَو : 
ٍة ِركابِبخاِئب تعجا رفَم       

  )5(                     حِكيم بن املُسيِب منتهاها
:          وىف توكيد النفْس والعين، كقوِله تعاىل

]فُِسِهنِبأَن نصبرت6( ]ي(.  
 ]ت ا [

تاِئى، : سبة إىل املمدود ميد ويقْصر، والن     التاء،
 .أَتواء، وتاءات): ج(تاِوى، : وإىل املقصور

                                                
 .6لقلم، اآلية سورة ا)  1(
 .74سورة البقرة، اآلية )  2(
التاج، وهو لرجل من بىن متيم كما ىف شرح شواهد          ) 3(

 :، وصدره فيه338املغىن
 *فال تطْمع أبيت اللَّعن فيها * 

 .زيادة من التاج)  4(
، وهو  10/137عزى للقحيف العقَيلى ىف اخلزانة      ) 5(

 شواهد املغىن   ، وشرح 2/195غري منسوب ىف البصائر     
مكـان  " جبانبـه "وىف األصل كمطبوع التـاج      . 339

 .، واملثبت من املراجع املذكورة"خبائبة"
 .228سورة البقرة، اآلية )  6(

أنت :      وتدخل على أَوِل املضارع؛ تقول
 .تفعل

 .ِلتقُم ِهند:      وىف أمر الغائب؛ تقول
ىف أمِر املخاطَِب، ] أ/391[     ورمبا أدخلوها 

 :كقول الراجز
*ـِه دياٍب لَدـوِلب هـاقُلْتار* 
 )7(*ِنيذَنْ فإنى حمؤها وجارها* 

أراد ِلتأْذن، فحذف الالم وكسر التاء، على لغة 
 . أنت ِتعلَم: من يقول

ِهىز فاِعلُه؛ تقول ِمن مسوىف أمر ما مل ي      :
ِنىع يا رجلُ، وِمن هزحباجىت، قال : ِلت نعِلت

ِر ا: األخفشخالُ الالِم ىف أمملخاطَب لُغةٌ رديئةٌ إد
 .لالستغناء عنها

لغة ىف ِتلْك، عن ابِن السكّيت، :      وتاِلك
 :وأنشد للقُطاِمى يِصف سفينة نوح عليه السالم

ـِدةٌ ِبِإذٍْن        وعامت وهى قاص
 ِبهـا اجلَـوار الَ اُهللا جارولَو                     

 ر ِحجرا      إىل اجلُوِدى حتى صا
ِحسارِر انماِلِك الغ8(                    وحانَ ِلت(  

                                                
، 4/4الصحاح، واللسان، والتاج، وشرح األمشوىن )  7(

) محـأ (وعزى إىل منظور بن مرشد األسدى ىف التـاج          
مشـوىن  ، وشرح شـواهد األ    /   2وشرح شواهد املغىن    

 .4/4للعيىن 
 .، واللسان، والتاج"اخلسار" وفيه 144ديوانه)  8(
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 .وهى أقْبح اللُّغاِت
 ]ث ا[

أمهله صاحب القاموس، وقال :  باملد     الثاُء،
 :هو اِخلبار من كُلِّ شىٍء، وأنشد: اخلليلُ

      إذا ما أَتى ضيف وقد جلَّلَ الدجى
  )1(ت بثاِء البر واللَّحِم والسكَّر                 أتي

رقْصوي هجاٍء، ميد وحرف     . 
 .)2(ثاِوى، وثائى، وثَِوى:      والنسبة

 .كتبتها:      وقد ثييت ثاًء حسنا وحسنةً
 .أثْواٌء، وأثْياٌء، وثاءات): ج     (

اِب وحنوه،      وقد يكْتفَى به عن ِذكِْر الثَّناء والثَّو
 :قال الشاعر

      ىف ثاِء قَوِمه يرى مباِلغا
  )3(                    وعن ثَناِء من ِسواهم فاِرغَا

 ]ح ا[
 مقصور موقوف، فإذا جعلته امسا      احلاُء،

هذه حاٌء مكتوبةٌ، ومدتها ياءان، : مددته، كقولك
منا جيوز تصغريها إذا حيية، وإ: فإذا صغرتها قلت

 .كانت صِغريةً ىف اخلَطِّ أو خِفيةً، وإال فال

                                                
 .2/333، والبصائر 35احلروف، للخليل)  1(
، وعلَّـق احملقـق ىف      "وثَوِوى "2/332ىف التبصري   ) 2(

ثَيوى أو ثووى،   : والصواب" ثوى"أ، ب   : "احلاشية بقوله 
 وهو نسب إىل املقصور، وعينه حتتمل أن تكـون واوا أو          

 ".ياء
 .2/332التاج، والبصائر )  3(

جاِئى، وحاِوى، : والنسبةُ:      قال الليثُ
ِوىوح. 

): ج. (حييت حاًء حسنةً وحسنا:      وتقول منه
ياٌء، وحاءاتواٌء، وأحأح. 

 عن ابِن أَمر للكَبِش بالسفاِد،:      وحا، بالقَصِر
 .سيده، أو زجر له

 بيرحى، )4(أو الصواب: "     وقولُ املصنِف
وذُِكر " ب ر ح"أى ىف " كفَيعلَى، وقد تقدم

هناك تغليطُ احملدِثني فيه وِنسبتهم للتصحيف، وهنا 
مال فيه إىل الصواِب، فهو إما غَفْلةٌ وِنسيانٌ، أو 

 أو عدم جزٍم بالقوِل الصحيح، تفَنن ىف الترجيح،
نبه عليه شيخنا، وسبقه البدر القَراِفى، ونقل 

إن الِبئْر سميت : السهيلى ىف الروض عن بعضهم
 .بزجِر اإلبِل عنها

، "حاحيت باملَعز ِحيحاًء وِحيحاَءةً: "     وقولُه
كذا ىف النسخ، وهكذا هو ىف نسخ الصحاح نقالً 

ىرب د، وقال ابناء : عن أىب زيحيصوابه ح
اجلَوهرى ناقلٌ عن أىب زيد، فإن : قلت. وحاحأَة

كان ىف نسِخ نوادِره، كما نقلَه اجلوهرى، فقد 
 .بِرئ من عهدته

 ]خ ا[
أى : لغة ىف خاِء ِبك، باهلمز:  بك علينا     خاِى

                                                
اسم رجل نسب إليه بئر جـاء       : احلاء: "ىف القاموس ) 4(

 ".باملدينة أو الصواب بيرحى كفيعلَى
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 كتاب أسِرع واعِجلْ، هكذا وِجد مفْصوال ىف
النواِدر البِن هانئ، وذكره اجلوهرى عن أىب زيٍد 
: هكذا، وجعله صوتا مبنيا على الكسر، قال

ويستوى فيه االثنان واجلمع واملؤنث، وأنشد 
 :للكُميِت

      ِإذا ما شحطْن احلاِدييِن سِمعتهم
هيِتفُِونَ وحهي قالْح 1(لْ               ِبخاِى ِبك(  

ِخبت؛ وهو دعاٌء منه : معناه:      وقال ابن سلَمةَ
خباِئبك؛ أى بأمِرك الذى خاب : عليه، تقول

وخسَِر، وهذا خالف قوِل أىب زيد، كما ترى، 
اجلوهرى انتهى نص. 
واِدر البن :      وقال األزهرىهو ىف كتاِب الن

لةُ هانئ غَير موصول، وهو الصواب، وإحا
املصنِف إياه على اهلمز غري وجيه؛ فإنه مل يذكر 

 .هناك إالّ خاِء بك، باهلمز، فقط
 :شعر العانِة وما حواليها، عن اخلليل:      واخلاء

       ِبِجسِمك خاٌء ىف الِْتواٍء كأَنها
  )2(                    ِحبالٌ بأيدى صاحلات نواتِح

احلَلْق، ميد      وحرف ِهجاء من حروف 

                                                
، وهى إحدى   "خباِء ِبك : "الصحاح، والتاج وفيهما  ) 1(

 ".روايىت اللسان، واألخرى خباِى بك
، 36، والتاج، وىف احلروف للخليل    2/520البصائر) 2(

 :شعر االسِت إذا كَثُر وطال، قال اِملنقَِرى: اخلاء: "37
          ِالسِتك خاٌء ىف الِْتواٍء كأنه

                              ِحبالٌ بأيدى الساقيات املواتح

ِوىيوخ ،وخاِوى ،ائىوهو خ ،رقْص3(وي(. 
     وقد خييت خاًء حسنةً وحسنا، يذكّر 

 . ويؤنث
 .أَخواء، وأخياُء، وخاءات): ج     (

 ]ب/391: [     وقول الشاعر
       هو خاِئى وإنىن َألخوه

 ِضيعي نمم تاخلَليِل                    لَس ق4(ح(  
 .أى هو أخى

 ]ذا[
 اسم كلِّ مشاٍر إليه معاين يراه املتكَلِّم :     ذا

واالسم فيها : واملخاطَب، عن أَىب اهليثَِم، قال
الذال وحدها : وقالوا. الذَّال وحدها، مفتوحةً

االسم املشار إليه، وهو اسم مبهم ال يعرف ما هو 
فَسى يه؛ كقولكحته ما بعدلُ وذا : رجذا الر

سالفَر. 
ذا يكون مبعىن هذا، ومنه :      وقال ثعلب واملربد

؛ أى من )5(]من ذَا الَِّذى يشفَع ِعنده[: قولُه تعاىل
 .هذا الذى يشفع

:         وقد استعِملَت مكانَ الذى؛ كقوله تعاىل

                                                
" وخـوى : "ىف األصل، ومطبوع التاج وخمطوطـه     ) 3(

 ، وعلَّق حمققه ىف احلاشـية     2/519واملثبت من البصائر  
أ كما ىف األصل ةمطبوع     [ىف األصلني خوى،    : "بقولـه

 ".والوجه ما أثبت أو خووى] التاج وخمطوطه
 .، والتاج2/520البصائر )  4(
 .255سورة البقرة، اآلية )  5(
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؛ أى ما الذى، فما )1(]ونَيسأَلُونك ماذَا يِنفْقُ[
 .مرفوعةٌ باالبتداء، وذا خربها، وينفقون صلة ذا

ذَيا؛ ألنك تقلب ألف ذا ياًء :      وتصغري ذَا
ملكان الياء قبلها فتدغمها ىف الثانيِة، وتزيد ىف 

 املبهم واملُعرب، )2(]تصغري[آخره ألفًا؛ لتفرق بني 
 .وذَيان ىف التثنيِة

ذان؛ ألنه ال يِصح : نيْت ذا، قلت     وإن ثَ
اجِتماعهما لسكوما، فتسقُط إحدى األلفني، 

 )3(]إن هذَيِن لَساِحراِن[: فمن اسقط ألف ذا قرأَ
إن هذاِن [: فأعرب، ومن أسقط ألف التثنية قرأ

؛ ألن ألف ذا ال يقع فيها ِإعراب، )4(]لَساِحراِن
لْحرِث بِن كعب، كذا ىف إا لُغة ب: وقد قيل
 .الصحاح

ىرب ن أسقَط ألف : )5(عند قوله:      قال ابنوم
هذا وهم من اجلوهرى؛ ألن ألف : إخل... التثنية

 قُطُ وتبقَى األلفسى فال يِزيد ملعن التثنيِة حرف
ى هذا قاٍض، :الصليةُ، كما مل يسقُط التنوين ف

نَّ التنوين ِزيد ملعنى فال وتبقى الياُء األصلية؛ َأل
 .يصح حذفُه، انتهى

                                                
 .215سورة البقرة، اآلية )  1(
 .زيادة من التاج)  2(
 .63سورة طه، اآلية )  3(
 .63سورة طه، اآلية )  4(
 .قول اجلوهرى؛ صاحب الصحاحأى عند )  5(

رأيت ذيِنك الرجلَين، :      وتقول ىف التثنية
ذانك، : وجاءىن ذاِنك الرجالن، ورمبا قالوا

ىرب ا، : بتشديد النون، قال ابننون ِت الّالمقُِلب
: وأُدِغمت النونُ ىف النون، ومنهم من يقول

 .نوِن ِعوض من األلِف احملذوففِة من ذاتشديد ال
ك؛ :      قال اجلوهرىدوا النون ىف ذاندوإمنا ش

تأكيدا وتكثريا لالسم؛ ألنه بِقى على حرٍف 
واحٍد، كما أدخلوا الالم على ذلك، وإمنا يفعلونَ 

 .مثل هذا ىف األمساِء املبهمِة لنقصاِنها
 تصغر ِذى للمؤنِث، هذَيا، وال:      وتصغري هذا

 .وإمنا تصغر تا، وقد اكْتفَوا به
زائدةً، كما ىف حديِث " ذى"     وقد تكون 

يطلع عليكم رجلٌ من ِذى يمٍن على : "جرير
كذا : قال ابن األثري" وجهه مسحةٌ من ِذى ملِْك

إا ِصلَةٌ، أى : أورده أبو عمر الزاهِد، وقال
ةٌزاِئد. 

 :     وقولُ الشاِعر
       تمنى شبيب ميتةً سفلت به

  )6(                        وذا قَطَِرى لَفَّه من واِئل
 .قَِطريا، وذا زائدة: يريد: قال أبو اهليثم

     وال تدخل الكاف على ِذى للمؤنِث، وإمنا 
: ِتيك وِتلْك، وال تقُلْ: تدخلها على تا، تقول

                                                
، واللسان، والتاج، وهو جلريـر      25/46التهذيب  ) 6(

 ".ِمنة ينفلت ا: "وىف األصل كالتاج. 442ىف ديوانه
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 .يك فإنه خطأِذ
     وقد استعملَت هذا مبعىن الذى؛ ومنه قول 

 :الشاعر
       عدس ما ِلعباٍد عليِك إمارةٌ

طَِليق ِملنيحِت وهذا توج1(                    ن(  
 .أى الذى

     وقد يقال هذَا ىف هذا لضرورِة الشعر، كما 
 :ىف قول الشاعر

 ا فَقُلْن هذَا الَّذى      وأَتى صواِحبه
  )2(                        منح املَودةَ غرينا وجفانا

هذه منطلقةٌ، وقال :      ويقال ىف تأنيث هذا
 :هِذى منطلقةٌ، قال ذو الرمة: بعضهم

       فَهِذى طَواها بعد هِذى وهِذِه
  )3(ا                طَواها ِلهِذى وخدها وانِساللُه

، وهى )4(هذات منطلقات:      وقال بعضهم
 .شاذَّةٌ مرغوب عنها

 ]ذو[
 مبعىن صاِحب، ال يكونُ إالَّ مضافًا، فإن      ذو

                                                
البيت ليزيد بن مفرغ احلمريى ىف األغاىن ) 1(

، وهو 1/160 وشرح شواهد األمشوىن للعيىن18/196
 .ىف اللسان، والتاج بدون نسبة

 اللسان والتاج جليمل، وهو ىف نسب البيت ىف) 2(
 ".وأتت صواِحبها"، وفيه 216ديوانه

 .، واللسان، والتاج1/511ديوانه )  3(
 ".منطلقة"ىف اللسان )  4(

وصفت به نكرةً أضفته إىل نكرة، وإن وصفت به 
معِرفةً أضفته إىل األلف والالم، وال جيوز أن 

عمرٍو، وما تضيفَه إىل مضمٍر، وال إىل علَم كزيٍد و
 .أَشبههما، كذا ىف ىف الصحاح

ىرب عن أن تكون :      وقال ابن تجرإذا خ
وصلَةً إىل الوصف بأمساء اَألجناس، مل ميتنع  أن 

ذو : تدخلَ على اَألعالم واملُضمراِت، كقوهلم
 .اسم علٍَم ِلصنٍم] أ/392[اخلَلَصِة، واخلَلَصةُ 

ذو رعيٍن، : ومثله قوهلم. كنايةٌ عن بيِته     وذو 
نَ، وهذه كلُّها أعالمزٍن، وذو يدوكذلك . وذو ج

 :دخلت على املُضمِر أيضا؛ قال كعب بن زهري
      صبحنا اخلَزرِجية مرهفَاٍت

  )5(                       أَباد ذَِوى أَرومِتها ذَووها
 :صوقال األحو

      ولَِكن رجونا ِمنك ِمثْلَ الذى به
  )6(                 صِرفْنا قَدميا ِمن ذَِويك األواِئِل

 :وقال آخر
       إمنا يصطَِنع املَعـ

وهىف الناِس ذَو 7(                       ـروف(   

                                                
اللسان، والتاج، وشرح ديوان كعب بن ) 5(

 .212زهري
، واللسان، "ذويك األفاضِل"، وفيه 182شعره) 6(

 .والتاج
 .اللسان، والتاج)  7(
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ى، مثال : أصلُ ذو:      وقال اجلوهرىذَو
هاتاِن ذَواتا ماٍل، :  على ذلك قوهلم؛ يدلُّ)1(عصى

 ىف التثنية، ونرى )2 (]ذَواتا أَفْنان[: قال اهللا تعاىل
أن األلف منقلبةٌ عن واو، مث حِذفَت من ذَوى 
عني الفعل؛ لكراهتهم اجتماع الواوين؛ ألنه كان 

ذَووان، مثل عصوان، فبقى ذَا : يلزم ىف التثنيِة
با، مث ذهنونلإلضافةُ ىف قولكم ذو :  التنوين

 .ماٍل، واإلضافةُ الزمةٌ له
 
 

    
      
      

 
 
 
 

      
   
 
 
 

                                                
 ".عصا"ان ىف اللس)  1(
 .48سورة الرمحن، اآلية )  2(
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ذَكَر؛ ألن احلذف ىف الالَِّم أكثر من احلذف ىف 
 .العين، انتهى

فإذا وقفت على ذات فمنهم من :      وقال الليثُ
يدع التاء على حاِلها ظاهرة ىف الوقوِف، لكثرِة ما 
جرت على اللسان، ومنهم من يرد التاء إىل هاِء 

التأنيث، وهو القياس. 
رٍة وذات صباٍح، قال ذات م:      وقوهلم
اجلوهرى : ،مان الىت ال تتمكَّنهو من ظروف الز

لقيته ذات يوٍم، وذَات لَيلٍة، وذات غَداٍة، : قول(ت
 ِن، وذاتيمالز ٍة، وذاترالِعشاء، وذات م وذات
العويِم، وذا صبـاٍح وذَا مسـاٍء وذا صبوٍح وذا 

ةُ بغِري هاء، وإمنا سِمع ىف هذه غَبوٍق، هذه األربع
ذات شهر، وال ذات سنٍة، : األوقاِت، ومل يقولوا

 .انتهى
أتيتك ذات الِعشاء، أراد الساعة :      وقال ثعلب
 .الىت فيها الِعشاء

ى عِن ابِن األعراىبوبوح :      ورالص ك ذاتأتيت
، وأتيتهم )1(يةًإذا أتيته غُدوةً أو عِش: وذات الغبوق

أى مـذ ثالثِة أزمان : ذات الزمني وذات العويم 
 .وثالثِة أعواٍم

 .ذَِوى:      واإلضافة إىل ذُو
ذاتى؛ ألن ياَء النس معاِقبة :      وال جيوز ىف ذات

                                                
 ".عِشيةغُدوة و: "ىف اللسان) 1

 .هلاء التأنيث
 .أى أول كلِّ شىء:      ولقيته ذات يديِن

 .لُ ذاِت يدين فإىن أمحد اهللاأما أو:      وقالوا
ىرب الشىء:      وقال ابن ه : ذاتحقيقت

 .وخاصته
جلَّ :      قلت ومن هنا أطلقوه على جناِب احلق

 .شأنه، ومنعه األكثرون
 على الطَّاعِة والسبيِل، كما قاله )2(     وقد تطلق

 قول خبيٍب )3(]رافَس[السبكى والِكرماىنُّ، وما 
 :الذى أنشده البخاِرى ىف صحيحه
       وذلك ىف ذاِت اإللِه وإنْ يشأْ

  )4(                 يباِرك على أَوصاِل ِشلٍْو ممزِع
قريتان مبصر من :      وذات االسم، وذات ميل

 .)5(الشرقيِة
 )7(، وذات الكـوم ) 6(     وذات الساحل 

 .اجليزيةمـن 

                                                
 .كما ىف التاج" الذات"أى ) 2(
 .زيادة من مطبوع التاج) 3(
، )مزع(، واللسان والتاج    6/311صحيح البخارى   ) 4(

 ).ترمجة خبيب(وأسد الغابة 
 .1/264القاموس اجلغراىف للبالد املصرية ق) 5(
 .املرجع السابق) 6(
 .3/61 ج2املرجع السابق ق) 7(

 ذو ذو
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 . )1(     وذات الصفا بالفيوم
قَلَّت ذات يِدِه؛ ذات هنا : قوهلم:      وقال الليث

 . اسم ملا ملَكَت يداه؛ كأا تقَع على اَألمواِل
يعىن ] ب/392[     وعرفَه من ذاِت نفْسه؛ 

 . سِريرته املضمرة
 أى حبقيقِة ؛)2(]بذاِت الصدوِر[:      وقوله تعاىل

األنبارى مرات، قاله ابنالقلوِب من املُض . 
أى جهةُ ذاِت :      وذات اليمني وذات الشمال

 .ميٍني ومشاٍل
 . إذا ولَدت:      ووضعِت املرأةُ ذات بطِْنها

 .نثَرت له ذَا بطِْنها:      ويقالُ
عطْنِه؛ أى جببوطٌ بِذى بغم ِوِه     والذِّئْب. 

 .إذا أَحدثَ:      وألْقَى الرجلُ ذَا بطِْنه
مشهوراِن،  مرضان:     وذات الرئَِة، وذات اجلَنِب

 .أعاذنا اُهللا منهما
كلُّ : وشرعا. كُلُّ قَرابٍة:      وذَوو األرحاِم، لُغةً

 .ذى قَرابٍة لَيس ِبِذى سهٍم وال عصبٍة
اَألذْواُء، وهم تباِبعةُ اليمِن، وأنشد : ن     والذَّوو

 :سيبويه للكُميت
فَِليكُمأس ِنى ِبذَِلكفال أع       

                                                
 .1/264املرجع السابق ق) 8(
، وسـورة   154،  119سورة آل عمران، اآليـة      ) 2(

 .43، وسورة األنفال اآلية 8املائدة اآلية 

  )3(                          ولَِكنى أريد به الذَِّوينا
ليس من ِذى : "     وىف حديِث املهدى ِشىقُر

ِشى ؛ أى ليس مـن اَألذْواء، بل هو قُر)4("وال ذُو
 .النسِب

:      وقد يضعونَ ذات منـزلةَ الىت، قال شِمر
بالفَضِل ذُو : مسعت أعرابيا يقولُ: قال الفراُء

فَضلَكُم اُهللا بـه، والكرامِة ذات أكْرمكُم اُهللا ا؛ 
: قال الفراء. قال ويرفعون التاَء على كلِّ حاٍل
جيمع ويؤنثُ ومنهم من يثَنى ذو مبعىن الذى و

هـذان ذَوا قاال ذلك، وهؤالء ذَوو قالوا : فيقول
 :ذلك، وهذه ذات قالت ذلك، وأنشد

 *جمعتها ِمـن أَينٍق سواِبِق * 
 )5(*ذَوات ينهضن ِبغيِر ساِئِق * 

أَتى عليـه ذُو أَتـى علـى : "     ومن أمثاِلهم

                                                
حتقيق الشيخ محـد     (292شرح هامشيات الكميت  ) 3(

وروايـة  ) اجلاسر؛ الذى حقق النونية ىف هذه اهلامشيـات      
، والصحاح،  "وما أعىن بقوىل أسفليكم   :"صدر البيت فيها  

  .3/282واللسان، والتاج، والكتاب 
قُرشى مياٍن ليس من ذى وال      : "، وفيه 2/19الفائق   )4(
 .وفيه أن هذا ىف صفة املهدى". ذو
، واللسان ، والتاج، وعزاه العيىن      15/44التهذيب  ) 5(

 إىل رؤبة، ولـيس ىف      1/158ىف شرح شواهد األمشوىن     
 .ديوانه

 ذو ذو
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 .؛ أى الذى)1("الناِس
ون ذُو وذَِوى صلة؛ أى زائدةٌ؛ قال      وقد يك
واحد من العرب يقول: األزهرى غري ا : مسعتكُن

مبوِضِع كذا وكذا مع ِذى عمٍرو، وكان ذُو عمٍرو 
بالصمان؛ أى كنـا مـع عمرو، وكان عمـرو 

وهـو كثري ىف كالم قَيس ومن : بالصمان، قـال
يت ىف مدح آل جاورهم، وعليه خرجوا قول الكم

 :البيت
 * تطَلَّعت ِبىذَِوى آِل الن كُم2(* إلي( 

 :ذوى هنا زائدة، ومثله قول اآلخر: قالوا
       إذا ما كُنت ِمثْلَ ذَوى عويٍف

   )3(                         وديناٍر فقام على ناِعى
 .)4(أى أتينا اليمن:      وأتينا ذَا يمن

جاء من ِذى نفِسه ومن ذاِت :"   وقولُ املُصنِف  
، كـذا ىف النسِخ، والصـواب "نفِسه؛ أى طَبعا

                                                
أتـى  : "، ونصه فيه348 رقم   1/68جممع األمثال   ) 1(

 ".عليهم ذو أتى
 :، وعجزه فيه51رح هامشيات الكميتش) 1(

 * بأَلْبمن قَلْىب ِظماٌء و نواِزع* 
 .، واللسان، والتاج15/47والبيت ىف التهذيب

 .، واللسان، والتاج15/47التهذيب ) 2(
، "أتينا ذا يِمٍني أى أتينا الـيِمني   : "ىف األصل كالتاج  ) 4(

 . ، واللسان46/ 15واملثبت من التهذيب 

 .)5(طَيعا
 ]ر ا[

 أمهلَه صاحب القاموس، وهو حرف :     الراُء
قْصروي دممن حروِف اهلجاِء ي. 
 .كتبتها:      ورييت راًء حسنةً، وحسنا

 .أرواٌء، وراءات): ج     (
راِوية، : رِويها الراء، ويقـال:      وقصيدةٌ راِئيةٌ

 .)6(ورِوية
إشارةٌ : الراُء ِحمار الشعِر:      ومن كالِم العامِة

 .إىل سعِة وقوعها ىف كالِم العرب
 ]ط ا[

:  أمهله صاحب القاموس، وقال اخلليلُ:     الطَّاء
جهو الردشالِوقاِع، وأَن لُ الكثري: 

       إنى وإنْ قلَّ عن كُلِّ املُنى أمِلى
   )7(                      طاُء الِوقَاِع قَوى غَير ِعنِني

 ،قْصروي دمروِف اهلجاِء، يمن ح فروح     
 .ويذَكَّر ويؤنثُ

سةً، وحنسطاًء ح تيا     وقد طَيها: نتبكت. 

                                                
 ".كَسيد: " له ىف التاج بقولهنظَّر) 4(
بـدل    " الرِئية: الراِوية، ويقال : ويقال: " ىف التـاج  )6(
 ...".ويقال "
باختالف  (41، واحلروف 3/493 التاج، والبصائر    )7(

 .معزوا لزهري بن أىب سلمى) ىف بعض األلفاظ
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 .أطواٌء، وطاءات): ج     (
 ]ظ ا[

:  أمهلَه صاحب القاموِس، وقال اخلليلُ:     الظّاُء
 .هى العجوز املُنثَِنيةُ ثديها
ىرب ه:      وقال ابنِبيبِس ونيالت توهو ص. 

 ،رقْصوي دممن حروِف اهلجاِء، ي فروح     
وي ذَكَّرثُوينؤ. 

 .كَتبتها:      وظَييت ظَاًء حسنةً، وحسنا
 .أظْواٌء، وظاءات): ج     (

 ]ف ا[
 .  من حروف اِهلجاِء:     الفَاُء

 .عِملْتها:      وفَييت فاًء
ِر، عن اخلليِل، وأنشدحالب دبوز     : 

      ِملا مزِبٍد طاٍم جييش بفائه
  )1(          بأَجود منه يوم يأْتيه سائلُه           

     واملُفْردةُ قد تأِتى للتأكيِد؛ وتكون ىف القَسِم 
 .)3 (]فَوربك[،)2 (]فَِبِعزِتك[: حنو

فقلنا [:      وتكون زائـدةً وتدخلُ املاضى، حنو
                                                

 42، وعـزى ىف احلروف 4/160 التاج، والبصائر    )1(
احملقق إىل أنه عزى ىف إحـدى نسـخه         للطائى، وأشار   
إىل زياد األعجم، ومل أهتد إليـه    " جـ"املرموز إليها بـ    

 .ىف شعره
 .82 سورة ص، اآلية )2(
 .68، وسورة مرمي، اآلية 92 سورة احلجر اآلية )3(

، )5(]فيقولُ رب[ : وعلى املستقبل حنو،)4 (]اذْهبا
 .)6(]فلَم يك ينفَعهم إميام[: ووعلى احلرف حن

:           وقد تزاد إلصالح الكالم، كقوله تعاىل
]اقوغَس ِميمذُوقُوه حذَا فَلْي7 (]ه(. 

، )8(]كُن فَيكُون[:      وتكون استئنافيةً، كقوله
وكذلك القولُ إذا : على بحٍث فيه، قال اجلوهرى

لنهِى واالسِتفهاِم والنفِْى أجبت ا بعد اَألمِر وا
والتمنى والعرِض؛ أى تكونُ للتأكيِد إالَّ 

أنك تنصب ما بعد الفاِء ىف هذه ] أ/393[
زرىن فأُحِسن : األشياِء الستِة بإضماِر أن، تقول

مل تجعِل الزيارةَ ِعلةً لإلحساِن، وقال ابن . إليك
ىرسن: بأح إليك، : ، فقلتفإن رفعت فأحسن

مل جتعِل الزيارةَ علةً لإلحسان، مث قـالَ 
اجلوهرى :ك قلتا أَنْ : ولكنأِْنى أبدذاك من ش

 .أَفْعلَ وأنْ أُحِسن إليك على كلِّ حاٍل
ِر:      قلتوهذا الذى ذكره هو مثالُ األم. 

ن وما ِم[:      وأَما ِمثالُ النفِْى فكقوِله تعالَى
، وهذا هو )9 (]ِحساِبك علَيِهم ِمن شىٍء فَتطْردهم
                                                

 .36 سورة الفرقان، اآلية )4(
 .10 سورة املنافقون، اآلية )5(
 .85 سورة غافر، اآلية )6(
 .57، اآلية  سورة ص)7(
 .117سورة البقرة، اآلية ) 8(
 .52سورة األنعام، اآلية ) 9(
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الذى مـر ىف أَوِل الترِكيِب عند املصنِف، وجعلَ 
 .فيها الفاَء ناصبةً، وِإنما النصب بإضماِر أن

وال تمسوها بسوٍء [:      ومثالُ النهِى قولُه تعالَى
ذََكُمأْخ1(]فَي(. 
فَهلْ لَنا ِمن [: ثـالُ االسِتفْهاِم قولُه تعالَى     وم

 .)2(]شفَعاَء فَيشفَعوا لَنا
يـا لَيتِنـى كُنت معهـم      [:      ومثالُ التمنى 

3( ]فَأَفُوز(. 
لَوالَ أخرتِنى إىل [:      ومثالُ العرِض قولُه تعالَى

قدٍل قَِريٍب فأَص4( ]أَج(. 
اجلوهرى ا بعد الدعاِء، :      وفَات ِإذا أُجيب

 .اللَّهم وفِّقِْنى فأشكرك: كقوهلم
     فهى مواضع سبعةٌ ذَكَر املصنف منها   

 . واحدا
 على )5( ]وربك فَكَبر[:      وقولـه تعاىل

 .ومهما يكُن من شىٍء فَكَبر ربك: تقدير
" وتكـونُ راِبطَةً لِِلْجواِب: "صنِف     وقولُ املُ

 ِط، حيثُ مل يكنرزاِء بالشبه رابطةً للج يريد
                                                

 .73سورة األعراف، اآلية ) 10(
 .53سورة األعراف، اآلية ) 11(
 .73سورة النساء، اآلية ) 1(
 .10سورة املنافقون، اآلية ) 2(
 .3سورة املدثر، اآلية ) 3(

 .مرتِبطًا ِبذاِتِه
واجلملةُ اسِميةٌ أو ِفعِليةٌ كاالسِميِة، :      مث قالَ

        أو ،شاِئـىأو ِإن ،اِمدلُها جوهى الىت ِفع
ظًا ومعنى ِإما حقيقَةً أو يكونُ ِفعالً ماِضيا لَفْ

 .مجازا
 :     فذكر أَربعةَ أَمِثلٍَة، وبِقى عليه ِمثاالن

أَنْ تقْتِرنَ ِبحرِف اسِتقْباٍل حنو قوله :      األولُ
من يرتِدد ِمنكُم عن ِدينِه فَسوف يأِْتى اُهللا [: تعاىلَ
لُوا من خيٍر فلن وما تفْع[: ، وقولُه)6(]ِبقَوٍم

 .)7( ]تكْفَروه
 :أَنْ تقْتِرنَ ِبحرٍف لَه الصدر، حنو:      والثاىن
 )8(*فَِإنْ أهِلك فذو هلٍب لظاه * 

                                                
صل  ىف األ]يرتدد[، وكتبت 54سورة املائدة، اآلية   ) 6(

كالتاج بدالني وفق قراءة نافع وابن عامر وأىب جعفر من          
 ). 162املبسوط. (العشرة

، وكتـب املصـنف     115سورة آل عمران اآلية     ) 7(
 بالتاء، وفق قراءة نافع     - كما كتبهما ىف التاج      -الفعلني  

. وابن كثري وابن عامر وأىب عمرو وأىب بكر عن عاصـم          
ـ          م بروايـة      أما من عداهم من السـبعة، ومنـهم عاص

، 173التبصـرة . (حفص، فقرءوا بالياء ىف املوضـعني     
 ).146واملبسوط

التاج، وهو صدر بيت عجزه كما ىف شرح شواهد         ) 6(
 :1/466املغىن 
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 .نبه عليه البدر القراىفُّ
والضاِبط ىف ذلك أَنَّ اجلزاَء إذا كان :      قلت

امتنع دخولُ ماِضيا لَفْظًا وقُِصد به االسِتقْبالُ، 
الفاِء عليه؛ ِلتحقُِّق تأْثِري حرِف الشرِط ىف اجلَزاِء 

 .إنْ أكْرمتِنى أكْرمتك: قَطْعا، حنو
     وكذلك إذا كان معىن وقُِصد به معىن 

 .إنْ أسلَمت مل تدخِل النار: االستقباِل، حنو
ا أو متثْبا مضاِرعوإن كانَ م      ا بال، جازِفين

إنْ تكِْرمىن فَأُكِْرمك، : دخولُها وتركُها، حنو
إنْ تكِْرمنِِى : فأنا أُكِْرمك، وجيوز أنْ تقولَ: تقديره

 .أُكِْرمك إذ مل تجعلْه خرب مبتدأ حمذوٍف
     ومثالُ املَنِفى بال إنْ جِعلَت ِلنفِْى االسِتقْباِل، 

ِرمىن فال أُِهينك؛ ِلعدِم تأثِري حرِف الشرِط كإنْ تكْ
وإنْ جِعلَت ِلمجرِد النفِْى جاز دخولُها، . ىف اجلَزاِء

 .كإنْ تكِْرمىن ال أُهينك
     وجيب دخولُها ىف غِري ما ذكرنا، كأنْ يكونَ 

إنْ ِجئْتِنى فأنت تكْرم، : اجلزاُء مجلةً امسيةً، حنو
 إذا كانَ اجلزاُء ماِضيا محقَّقًا بدخوِل قَد، وكما
إنْ أكْرمتِنى فقد أَكْرمتك أَمِس، ومنه قَولُه : حنو

                                                                   
 *على تكاد تلتهب التهابا* 

 .وعزى فيه إىل ربيعة بن مقروم الضىب

فوسِدنا ييتعالَى ىف قصِة س :]قَتدأى )1(]فَص 
 .فقد صدقَت زِليخا ىف قَوِلها

إنْ أَكْرمك :      أو كما ِإذا كانَ اجلزاُء أمرا، حنو
هزفأَكِْرم دي. 

هِهنفال ت ديز ككِْرما، كِإنْ ييهن أو     . 
إنْ أكْرمت زيدا :      أو ِفعالً غري متصرٍف، حنو

 .فعسى أنْ يكِْرمك
إنْ :      أو منِفيا بغِري ال، سواء كانَ ِبلَن، نـحو

إنْ أكْرمت :  حنوأكْرمت زيدا فَلَن يِهينك، أو مبا،
 .زيدا فما يِهينك

     فإنه جيب دخولُ الفاِء ىف هذه األمثلِة 
 .املذكورة، واهللا أعلم
ومبعىن الواو، بني الدخوِل : "     وقول املصنف

، هكذا ذكروه، والصواب عند احملققني "فَحومِل
بني : رأنَّ هناك مقَدرا يناسب البينيةَ، والتقدي

مواضِع الدخوِل فمواِضع حومل، فالفاء على باا، 
 .كما مال إليه سيبويه ومجاعةٌ
التقدير على وسِط :      وقال صاحب اللُّباِب
ولو قلت بني الفرِس . الدخول فَوسِط حومل

زج2(فالثوِر مل ي(. 

                                                
 .12سورة يوسف، اآلية ) 1(
 .397لباب اإلعراب) 2(
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ِل أن الفاَء ىف ِمث:      وذكر السهيلى ىف الروض
مِطرنا بين مكةَ : هذا تعِطى االتصالَ؛ يقـال

فاملدينِة، إذا اتصلَ املَطَر ِمن هِذه إىل هِذه، ولو 
 ]ب/393. [كانت الواو مل تعِط هذا املعىن

 ]ك ذ ا[
، هكذَا ذكره املصنف، "اسم مبهم: كذا     "

 .ومر له ىف املعتلِّ بأنه كتابةٌ، وال منافاة
، قد يفهم "وقد يجِرى مجرى كَم: "    وقولُه 

منه أَنه يدلُّ على االسِتفهام، وال قائلَ به، وكأَنه 
 على الِكنايِة )1(قَصد يجِرى مجراه علـى الداللة

 .الدالَِّة على العدِد، قاله شيخنا
أا تلحقُها الكاف " كذا"     ومن غرائِب 

وتكون اسم ِفعٍل مبعىن دع واترك، كَذاك، : فيقال
 :فتنِصب مفعوالً؛ قال جرير

       يقُلْن وقَد تالحقَِت املطايا
  )2(                    كذاك القولُ ِإنَّ علَيك عينا

 .أى دع القولَ
     وهى مركبة من كاِف التشبيه واسم اإلشارة 

التركيبـى، وكاِف اخلطاب، وزالَ معنـاها 

                                                
 ". الداللةىف: "ىف التاج) 3(
ىف ) حلـق (، واإلضاءة، والتاج، ومادة     579ديوانه  ) 2(

 .من غري نسبة" كفاك القول"اللسان والتاج برواية 

معىن دع تنموض. 
 .     وقد ذُكِِر شىٌء من ذلك ىف الكاف

 ]ك ل ا[
 عند ثعلب مركّبةٌ من كاِف التشبيه وال      كالَّ

النافية، وإمنا شددت المها؛ ِلتقِْويِة املعىن ولدِفع 
 .توهِم بقاِء معىن الكلمتني
 .     وعند غِريه بسيطةٌ

تى مبعىن أال االسِتفْتاِحية، ويكْسر ما      وتأ
 .بعدها

     وتكونُ حرف جواٍب مبنـزلة إى ونعم، 
معناه إى :  فقالوا)3(]كالَّ والقمر[: وحملُوا عليه

 .والقَمر
ىرب كقوِل " ال"وقد تكون مبعىن :      قال ابن

ِدىاجلَع : 
 هِلهاخلُّوا النساَء َأل:       فَقُلْت هلم

  )4(بلَى: كَالَّ، فقلنا هلم:                  فقالوا لنا
والوارد منها ىف التنـزيل ثالثةٌ وثالثون موضعا 

 .كلها ىف النصف اَألخِري

                                                
 .32سورة املدثر، اآلية ) 2(
 :، ورواية صدره فيه117ديوانه) 3(

 *فقلت هلم خلوا طريق نسائنا * 
 ".فقلنا هلم:"واللسان، والتاج، وفيهما

 كالّ كذا
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 ]ل ا[
 أصلُ ألِفها ياٌء عند قُطْرب ِحكايةً عن      ال

 ".ال"الَ أَفْعلُ ذلك، فأَمالَ : بعضهم أنه قال
هذه الٌء مكتوبةٌ، فتمدها : يقال: يثُ     وقال اللَّ

لقلت ترغا، ولو صالكلمةُ امس ِتمةٌ : ِلتيهذه لُو
 .مكتوبةٌ، إذا كانت صغريةَ الِكتبِة غري جليلٍة

لَبةً:      وحكى ثَعنسالًء ح تيها، : لَوِملْتع
 ال "ال"ومد ا، واالسمرها امسيكون ؛ ألنه قد صي

 روف املَدبني ح األلف ا، واختارعضفني ورعلى ح
: وإذا نسبت إليها قلت: واللِّني ملكان الفَتحة، قال

ِوىلَو. 
 .قافيتها الَ:      وقصيدةٌ لَوِوية

هل : جوابا لالستفهاِم؛ يقالُ" ال"     وقد تأتى 
 .ال: قام زيد؟ فيقال

: ، حنو)1( اَألمِر والدعاِء     وتكون عاطفةً بعد
. أكِرم زيدا ال عمرا؛ واللهم اغفْر ِلزيٍد ال عمرٍو

وال جيوز ظهور فعٍل ماٍض بعدها لئال يلْتِبس 
 .قام زيد ال قام عمرو: بالدعاء، فال يقال

     وتكون ِعوضا من حرف البياِن والِقصِة، ومن 
إذا خفِّفَت، حنو قوله " أنَّ"إحدى النونين ىف 

                                                
أن يتقدمها إثبات    ) "دمشق. ط (1/266ىف املغىن   ) 1(

 ".أو نداء... أو أمر "... 

 .)2(] أفَال يرونَ أنْ ال يرِجع إليِهم قَوالً[: تعاىل
ال سِلم، ومنـه قوله :      وتكون للدعاء حنـو

 وجتزم الفعلَ ىف )3(]وال تحِملْ علينا ِإصرا[: تعاىل
 .الدعاء جزمه ىف النهى
لكانَ كذا؛ َألنَّ لوال زيد :      وتكون مهيئةً، حنو

 رتال معها غَي ِلى الِفعلَ، فلما دخلَتكانت ت لَو
مت االسوِليمعناها و. 

ما لَكُم ال [: كقوله تعاىل" غري"     وجتىُء مبعىن 
 فإنه ىف موضِع نصٍب على احلال، )4(]تناصرونَ
 . )5(ما لكم غَير متناصرين، قاله الزجاج: املعىن
الت، وقد ذكره : قد تزاد فيها التاء فيقال     و

املصنف ىف التاء، ونقل شِمر اإلمجاع من البصريني 
والكوفيني أنَّ هذه التاء هاٌء وِصلَت بال لغِري معنى 

 .حادث
     وتأتى ال مبعىن ليس، ومنه حديث العزل    

؛ أى ليس  "ال عليكم أن ال تفعلوا:"عن النسـاء
 .عليكم

وقد يردف أَالَ ِبالَ، فيقالُ :      قال اللَّيثُ
أال ال؛ جعل : هل كان كذا وكذا؟ فيقال: للرجل

                                                
 .89سورة طه، اآلية ) 2(
 .286سورة البقرة، اآلية ) 3(
 .25سورة الصافات، اآلية ) 4(
 .4/302معاىن القرآن وإعرابه، للزجاج ) 5(

 ال
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 .نفْيا" ال"تنبيها و" أَالَ"
 :     وأما قولُ الكُميت

متِهج ةً ثُمِميضغكَال وكَذا ت       
وِم أَفْقَرأَنْ كانوا إىل الن ى حني1(ا             لَد(  

ال : كـان نومهم ىف الِقلَّة، كقول القائل: فيقول 
والعرب إذا أرادوا تقِْليلَ مدِة ِفعٍل أو ظهور . وذا

، ومنه قولُ "كَال"كان فعلُه : شىٍء خِفى، قالوا
 :ِذى الرمِة

       أصاب خصاصةً فبدى كَليالً 
  )2(ره انِغالال                       كَال وانحلَّ ساِئ

 ]أ/394[
 :كال وال؛ ومنه قول اآلخر: ورمبا كَرروا فقالوا

 )3(*يكونُ نزولُ القوِم فيها كَال والَ* 

فلم يكن إالَّ كال؛ :      ومن سجعاِت احلريرى
: وقال ىف موضٍع آخر. وال، إشارةً إىل تقليِل املدِة

ارةً بوِرك فيك من طال، كما بورك ىف ال وال؛ إش
 . )4(]ال شرقية وال غربية[: إىل قوله تعاىل
 .ال إحدى الراحتني:      ويقولون

                                                
 .اللسان، والتاج) 6(
واللسـان،  ". فبدا كليال "، وفيه   3/1518ديوانه  ) 2(

 .والتاج
 .ن، والتاجاللسا) 8(
 .35سورة النور، اآلية ) 1(

 .إما نعم مرحيةٌ أو الَ مرحيةٌ:      ويقولون
تأتى ال زائدةٌ مع اليمني، كقوِلك :     وقال اللَّيثُ
 .)5(ال أُقِْسم باللَّه

اججالنا:      وقال الز س أنَّ معىن ال اختالف بني
 وأشكاِلها )6(]ال أقسم بيوم القياِمة[: قَوِله تعاىل

 .)7(ىف القرآِن معناه أُقِْسم
 لَغـو، )8(]ال: [     واختلفوا ىف تفسِري ال، فقيل 

وإن كانت ىف أَوِل السورة؛ ألن القـرآنَ كلَّه 
كالسورِة الواحدة؛ ألنه متِصلٌ بعضه ِببعض، وقال 

كأنه ِقيل: اُءالفَر مِلكالٍم تقد ال رد : ليس األمر
 نعلى م ِكرنفجعلها نافيةً، وكان ي مكما ذكرت

ال يبتدأُ ِبجحٍد مث : يقُولُ إنها ِصلةٌ، وكان يقول
يجعلُ ِصلةً يراد به الطَّرح؛ ألن هذا لو جاز مل 

 دحِمن خٍرب ال ج دحفيه ج خرب رفعي فيه، ولكن
القرآنَ نزلَ بالرد على الذين أنكروا البعثَ واجلنةَ 
والنـار، فجاَء اِإلقْسام بالرد عليهم ىف كثٍري مـن 
: الكالِم املُبتدِأ منه وغِري املبتدأ، كقولك ىف الكالِم

ال واِهللا ال أفعلُ ذَِلك؛ جعلوا ال وإنْ رأيتها مبتدأَةً 
ا لكالٍم قَددى به رونال مما ي تى، فلو أُلِْغيضم 

                                                
 .8/349العني ) 2(
 .1سورة القيامة، اآلية ) 3(
 .5/251معاىن القرآن، للزجاج ) 4(
 .زيادة من نسخة املؤلف) 5(

 ال
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اجلواب، مل يكن بني اليمِني الىت تكونُ جوابا 
قفَر ستأنف1(واليمِني الىت ت( . 

فَالَ [ :     وتأتى ال مبعنى هالَّ، ومنـه قوله تعاىل
؛ أى فهالَّ، أو ِهى مبعىن مـا، أو )2(]اقْتحم العقَبةَ

فال صـدق وال       [:  قولـهمبعىن لَو، ومثله ىف
، إالَّ أَنَّ ال ذا املعىن إذا كُررت كان )3( ]صلَّى

ركَرمنها إذا مل ت وغَ وأفصحأس. 
:      وقد تحذَف ألف ال ختفيفًا كقراءِة من قَرأَ

ال [، أصله )4(]واتقُوا ِفتنةً لَتِصيبن الَِّذين ظَلَموا[
نصيبة ، وهذا كما قالوا]تكما هى قراءةُ العام  :

 .أم واللَِّه ىف أما واهللا
الق زيدا وِإالَّ فال، معناه وِإال تلق :      ويقولون
عا فَدزيد. 

وتكونُ عاِطفةً ِبشرِط أن : "     وقولُ املصنف
 )5(" يتقَدمها ِإثْبات أَو أَمـر وأَنْ يتغاير متعاِطفاها

كر للمعاطفة شرطَين، وأغفلَ عن شرٍط ثالٍث، ذَ
                                                

 .3/207معاىن القرآن، للفراء ) 6(
 .11سورة البلد، اآلية ) 7(
 .31سورة القيامة، اآلية ) 8(
 ابـن         ]لَتِصـيبن [أ  وقر. 25سورة األنفال، اآلية    ) 4(

خمتصر ىف شـواذ            (مسعود وزيد بـن ثابت وأبو العالية       
 ).49القرآن

، واملثبت مـن القـاموس،     "متعاطفاا"ىف األصل   ) 5(
 .والتاج

هوغري وهو أن ال تقترنَ بعاطٍف، نقلَه اجلوهرى. 
 ]ل ى[

أمهلَه صاحب القاموس، وقال :  بالكسر     ِلى
مها حرفان متباينان قُِرنا، والالم الم اِمللْك، : الليث

 .)6(والياُء ياُء اإلضافة
، وهلا، وله، فإنّ وكذلك القولُ ىف لنا:      قلت

الالم ىف كلِّ واحدٍة منها الم اِمللِْك، والنونُ 
واأللف واهلاُء ضمائر للمتكلم مع الغيِر، واملؤنِث 

وهذا وإن كان مشهورا فإنه . الغائِب، واملذكَِّر
 .واجب الذِّكِْر هنا

 ]ل و[
. لو تأْتيىن فتحدثَىن: تِرد للتمنى، كقولك:     لو
فهذا قد يكتفَى به عن اجلواِب، ومنه : للَّيثُقال ا

؛ أى فليت، )7(]فلـو أنَّ لنا كَرةً[: قولـه تعالَى
 فنكونَ(وهلذا نصب ( ا، كما انتصبىف جوا

يا لَيتِنى [ :فأفوز ىف جواب كنت من قوله تعالَى
فَأَفُوز مهعم ت8(]كُن(. 

 عندنا لو تنـزلُ:      وتأتى للعرض، كقوله
 .فتصيب خريا

     وللتقِْليِل، ذكره بعض النحاة، وكَثُر استعمالُ 
ولَو علَى      [:الفقهاِء له، وشاهده قولُه تعالَى

                                                
 .8/351العني ) 2(
 .8/348العني : وانظر. 102سورة الشعراء، اآلية ) 3(
 .73سورة النساء، اآلية ) 4(

 ال لو
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فُِسكُمولو ِبشاٍة:"، واحلديث)1(]أَن ِلمقُوا "، و"أَوات
التِمس ولو خاتما من "، و" النار ولو بشق تمـرٍة

 ".قوا ولو ِبِظلٍْف محرٍقتصد"و"، "حديد
     وتأْتى للجحد، نقلَه الْفَـراُء، ومل يذكـر له 

 .ِمثاالً
ه، :      وقال اجلوهرىتدا شدملو اس لْتعإنْ ج

؛ ألن حروف املعاىن : فقلتمن اللَّو تقد أَكْثَر
واألمساء الناقصة إذا صيرت أمساء تامةً بإدخال 

والالم عليها، أو بإعراا، شدد ما هو منها األلف 
حرفني؛ ألنه يزاد ىف آخره ] ب/394[على 

حرف من جنسه، فَيدغم ويصرف، إالَّ األلف 
فإنك تزيد عليها ِمثْلَها فتمدها؛ ألا تنقِلب عند 
التحريك، الجتماع الساكنني، مهزة، فتقول ىف 

 : قال أبو زبيٍدكَتبت الًء جيدةً،": ال"
تى لَيِمن نِرى وأَيِشع تلَي       

  )2(                            ِإنَّ لَيتا وإنَّ لَوا عناُء
 ]ل و ل ا[

 أمهلَه صاحب القاموس، وقال :     لوال

                                                
 .135اء، اآلية سورة النس) 5(
، والصـحاح، واللسـان،   24شعر أىب زبيد الطائى  ) 2(

 .والتاج

ةُ من معىن إنْ ولو: اجلوهرىكَّبروذلك )3(هى م ،
: ن أجِل وجوِد األول؛ تقُولُأنَّ لَوال تمنع الثاىن م

لَوالَ زيد هللك عمرو؛ أى امتنع وقوع اهلالِك من 
أجل وجود ِزيد هناك. 
ىرب قِْضى :      قال ابني كالِم اجلوهرى ظاهر

 وحة ولو؛ ألن لَوبأَنَّ لوال مركبةٌ من أَن املَفْت
ع لالمتناع وأَنْ للوجود، فجعل لوال حـرف امتنا

 .لوجوِد، انتهى
دالشىَء من أجِل وقوِع :      وقال املرب لوال متنع

 .غِريه
املَكِْنى بعـد لَوالَ لـه :      وقال ابن كَيسان

: إن شئت جئت ِبمكِْنى املرفوِع فقلت: وجهان
تولوال أن ،ولوال ِهى ،مولوال ه ،ووإن . لوال ه

املَكِْنى لْتصو اخلَفِْض، شئت كِْنىا فكان كَم 
: هـو خفْض، والفَراء يقول: والبصريونَ يقولونَ

وإن كان من لفِظ اخلفِض فهو ىف موضع الرفِْع، 
لَوالك ما قُمت، : وهو أَقْيس القَولَين، تقول: قال

: واألجود. ولَوالى، ولَواله، ولَوالهما، ولوالهم
لَوال أَنتم لَكُنا [: ما قال عز وجلَّلوال أنت؛ ك

ِمننيؤوقال الشاعر)4(]م ،: 
       ومنِزلٍَة لَوالَى ِطحت كما هوى

                                                
، واملثبت مـن الصـحاح      "من إن ولو  "ىف األصل   ) 3(

 .واللسان والتاج
 .31سورة سبأ، اآلية ) 2(

 لوال لوال
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  )1(                   بأجراِمِه من قُلَِّة النيِق منهِوى
 :وأنشد الفراُء

       أيطمع فينا من أراق ِدماَءنا
الهولو              نسا حساِبنَألح ِرضع2( مل ي(  

لَوال إذا وِليِت :      وروى املُنذِرى عن ثَعلٍَب قال
، وإذا وِليِت األفعالَ كانت )3(األمساَء كانت جزاًء

 .اسِتفْهاما
 :لوال على أربعِة أَوجٍه:      وىف البصائر للمصنف

ٍة لربط أن تدخلَ على اِمسيٍة ففعلي:      أحدها
لوال زيـد : امِتناع الثانيـة ِبوجوِد األوىل، حنـو

 .)4(ألكرمتك؛ أى لوال زيد موجود
لوال أنْ أَشق على أُمِتى : "     وأما احلديث

لوال : فالتقدير" ألمرتهم بالسواك عند كُلِّ صالة
 إجياٍب، وإال النعكس رهم أَمألمرت خافَةُ أَنْ أشقم

 .  اه؛ إذ املمتنع املشقَّةُ واملوجود اَألمرمعن
تكـونُ ِللتحِضيِض والعرض، فتختص :      الثاىن

لَوالَ تستغِفرونَ [: باملضارع أو ما ىف تأويِله، حنو

                                                
إىل ) جرى، هوا(اللسان، والتاج، وعزى ىف اللسان ) 3(

 .يزيد بن احلكم الثقفى
س لسـان العـرب     وعزى ىف فهار  . اللسان، والتاج ) 2(
 .لعمرو بن العاص) 7/456للدكتور عمايرة (
 ".كانت جزاء وأُجيبت: "زاد اللسان،) 5(
 .سهو" موجودا "503ىف األصل ونسخة املؤلف) 6(

، والفرق )6(]لَوال أَخرتِنى إىل أَجٍل قَِريٍب[، )5(]اهللا
، والعرض طَلَب ِبحـثٍّالتحضيض بينهمـا أن 

 .طَلَب ِبِرفٍْق وتأَدٍب
تكونُ للتوبيِخ والتنِديِد فتختص :      الثالث

لوال جاءوا عليه بأربعِة [: باملاِضى، كقوله تعالَى
فَلَوالَ نصرهم الَِّذين اتخذُوا ِمن دوِن [، )7(]شُهداَء

 ِإذْ سِمعتموه ولَوالَ[:، ومنه)8(]اهللا قُربانا آهلَةً
م9(]قُلْت(رريٍر. ، إال أنَّ الفعلَ أُخل جوقَو: 

ِدكُمجلَ ميِب أَفْضالن قْرونَ عدعت      
  )10(               بِنى ضوطَرى لَوال الكَِمى املُقَنعا

إالَّ أن الفعلَ أُضِمـر، أى لَوالَ عددتم، أو لَوالَ 
دعِدكُمتجِل مِع من أفْضاملُقَن الكَِمى قْرونَ ع. 

     وقد فُِصلَت من الِفعل بإذ، وإذا معمولَين له، 
ولَوالَ ِإذْ [: وجبملِة شرٍط معتِرضٍة؛ فاَألولُ مثل

                                                
 .46سورة النمل، اآلية ) 1(
 .10سورة املنافقون، اآلية ) 2(
 .13سورة النور، اآلية ) 3(
 .28سورة األحقاف، اآلية ) 4(
 .16نور، اآلية سورة ال) 5(
وىف الديوان  . ، واللسـان، والتـاج  338ديوانه) 10(
وىف شرح  ". لوال"بدل  " هال"، و "جمدكم"بدل  " سعيكم"

قائلـه جريـر    ): "253لقطة العدوى (شواهد ابن عقيل    
 ".وقيل أشهب بن رميلة

 لوال
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مـوه قُلْتمتِمعال إذا [: ، والثاىن والثالث)1(]سفَلَو
ِت احلُلْقُوملَغ[، )2(]ب ِديِننيم رغَي متالَ إنْ كُنفَلَو

 .)3(]ترِجعونها
لَوالَ أخرتىن إىل [: االسِتفْهام، حنـو:      الرابع
، كذا )5(]لوال أُنِزلَ ِإلَيه ملَك[، )4(]أَجٍل قَريٍب

:  مثلوا، والظَّاهر أَنَّ اُألوىل للعرِض، والثانية ِمثْلُ
 .)6(]يِه ِبأَربعِة شهداَءلَوالَ جاُءوا علَ[

، عن "مل"أن تكونَ نافيةً مبعىن :      اخلامس
فَلَوالَ كانَ ِمن القُروِن [ :الفَراء، ومثَّلَه بقوله تعاىل
مل يكن أَحد : ، قال)7(]ِمن قَبِلكُم أُولو بِقيٍة ينهونَ

 فَنجوا، كذلك إالَّ قليالً، فَِإنَّ هؤالء كانوا ينهونَ
 قطاِع مما قبلَه؛ كما قال عزِتثْناٌء على االنوهو اس

، ولو كان رفعا لكان )8(]إالَّ قَوم يونس[وجلّ 
 ].أ/395 [)9(صوابا، هذا نص الفراء

فَلَوالَ كانت قَريةٌ [:      ومثّله غريه بقولـه تعالَى

                                                
 .16سورة النور، اآلية ) 7(
 .83سورة الواقعة، اآلية ) 8(
 .87، 86سورة الواقعة، اآليتان ) 9(
 .10سورة املنافقون، اآلية ) 10(
 .7سورة الفرقان، اآلية ) 11(
 .13سورة النور، اآلية ) 12(
 .116سورة هود، اآلية ) 13(
 .98سورة يونس، اآلية ) 14(
 .2/30معاىن القرآن ) 15(

وني مهـا إال قَوها ِإميانفَعفَن تنآم10(]س( ،
والظاهر أن املعنى على التوبيخ؛ أى فهالَّ كانت 
قريةٌ واحدةٌ من القُرى املُهلَكَِة تابت عن الكُفِْر 
قبلَ جمىِء العذاِب فنفَعها ذلك، هكذا فسره 
 ،عيسى والنحاس بن وعلى والكسائى فَشاألخ

، ويلزم من )11("فَهال"ويؤيده قراءةُ أُىب وعبِد اهللا 
 .هذا املعىن النفْى؛ ألن التوبيخ يقتِضى عدم الوقوِع

فَلَوالَ ِإذْ [ :      وذكر الزخمشرى ىف قولـه تعاىل
، ِجىَء ِبلَوالَ ليفاد أم )12(]جاَءهم بأْسنا تضرعوا

مل يكن هلم عذر ىف ترِك التضرِع إال عنادهم 
ماِلهم الىت زينهـا وقَسـوةُ قلوِبِهم وإعجابهم بأع

 :وقول الشاعر. الشيطانُ هلم
       أالَ زعمت أمساُء أن ال أُِحبها

ىن :                  فقلتلَى لوال يناِزعب
  )13(شغِلى
إا االمتناعيةُ والِفعلُ بعدها على إضمار أنْ، : قيلَ

ليست مـن أقساِم لوال، بل مها كلمتان : وقيـلَ
 .لو مل: وِلكمبنـزلِة ق

                                                
 .98سورة يونس، اآلية ) 16(
 .5/192البحر احمليط ) 1(
 .43سورة األنعام، اآلية ) 2(
ج، وعزى ألىب ذؤيب ىف شرح شواهد املغـىن       التـا) 3(
 .1/34، وهو ىف ديوان اهلذليني1/67

 لوال
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 :وأما قول الشاعر:      وقال ابن سيده
وأَهأَنْ أَس هبيع نيصالَ حلَلَو       

وواِلد ِديقد صعِنى س1(                    وأنَّ ب(  
 .فإنه أكَّد احلَرف بالالَِّم
 ]ل و م ا[

أمهله صاحب القاموِس، وهو من :      لوما
إذا وِليتها األمساُء : ِض، قال ثعلبحروف التحضي

كانت جزاًء، وإذا وِليتها األفعالُ كانت استفهاما؛ 
، وقال )2(]لَوما تأِْتينا ِباملالِئكَِة[: كقولـه تعاىل

 :الشاعر
 )3(*لَوما هوى ِعرٍس كُميٍت لَم أُبلْ* 

 .هى مركبة من لَو وما النافية:      وقيل
 ]م ا[

 .مؤنثةٌ، وقد تذكّر، عن اللِّحياىنِّ: ما     
 .كَتبتها: مويت ماًء حسنةً:      وحكى ثعلب

ةٌ، هكذا رواه :      وحكى الكسائىقصيدة ماِئي
اِسىؤعن الر. 

أصوات الشاِة، نقله :      واملاُء، باملَد واإلمالِة
 .اجلوهرى هنا

                                                
 .، واللسان، والتاج12/62احملكم ) 4(
 .7سورة احلجر، اآلية ) 5(
 .، والتاج)إما لو(اللسان ) 6(

 هكذا هو ىف :د، قال ياقوت:      وابن ماما
 .)4(كتاب العمراىن، ومل يِزد

لُ من ألف ما اهلاُء، قال الراجزدبوقد ت     : 
 * هِكنأَم ِمن تدرو قَد* 
 * هنه نا وِمنهه ِمـن* 
 * ها فَمهوأُر 5(* ِإنْ لَم( 

إن مه هنا للزجِر، أى فاكْفُف : يريد فما، وقيل
ِجن ىعىن، قاله ابن. 

 :     وقال أبو النجم
 * تِدمعـا  وبِدمعـا وبِدمعـْن ب  *ِم
 * تملْصالغ دِم ِعنالقَو فوسن تارص* 
 * تى أَمعدةُ أَنْ ت6(* وكادت احلُـر(  

أى وبعِد ما، فأَبدلَ األلف هاًء، فلما صارت ىف 
) 8(]ههنا هاء[ أشبهت اهلاء )7(]وبعدمه[التقدير 

التأْنيِث مـن حنو مسلَمة وطَلْحة، وأصلُ تلك إمنا 
اِء التأنيِث، " وبعِدمه"هو التاُء، فشبه اهلاء ىف 

فَوقَف عليها بالتاِء، كما تِقف على ما أصلُه التاُء 
 .بالتاء ىف الغلْصمت، هذا قياسه

                                                
 .147 رقم 1/101)ابن ماما(معجم البلدان : انظر) 7(
 .اللسان، والتاج) 1(
 .التاج، واللسان، و76ديوانه ) 2(
 .زيادة من اللسان) 3(
 .زيادة الزمة من اللسان والتاج) 4(

 ما ما



 
 
 

 
 

-462- 

بويه كلمةٌ قد وىف كتاب سي:      قال ابن فارٍس
ما أغفَله عنك شيئًا؛ : أشكلَ معناها؛ وهو قوله

أى دِع الشك ، فاضطرب أصحابـه ىف تفسريه، 
سألت أبا عبِد اِهللا حممد : ولكنى سِمعت أىب يقولُ

: ابن سعدانَ البصري النحوى مذانَ عنها، فقال
سروها، وذكر أَما أصحابه من املربد وغِريه فلم يفَ

منهم ناس أنَّ مـا استفهام ىف اللَّفِْظ وتعجب ىف 
دع : املَعىن، وينتِصب شيئًا بكالٍم آخر، كأنه قال

 ه غريىف أن كِع الشبه، ود ِنىعم ئًا هو غرييش
 .معِنى به، فَهذَا أقرب ما قيل ىف ذلك، انتهى

ني الشرط واجلزاِء، كقوله      وتكونُ ما زائدة ب
، )1(]فإما ترِين ِمن البشِر أَحدا فَقُوِلى[:تعالَى

فإما نذْهبن بـك فِإنا ِمنهم  [ : وقولُه تعالَى
إنْ نذْهب بك، وتكون النونُ :  املَعىن)2(]منتِقمونَ

جِلبت للتأكيد ىف قوِل بعِض النحاِة، وجائز ىف 
 :الكالِم إسقاطُ النون، أنشد أبو زيد
تا أَمِنى ِإمأَن ماِضرت تمعز       

  )3(                   يسدد أُبينوها اَألصاغر خلَّىت
                                                

 .26سورة مرمي، اآلية ) 5(
 .41سورة الزخرف، اآلية ) 6(
، واملثبت مـن    "تسدد لشوهاء   "ىف األصل كالتاج    ) 3(

سلمان بن "، وعزى فيها إىل     375،  374نوادر أىب زيد    
ومثبت كذلك من األصمعيات    ". ربيعة الضىب، أو سلمى   

، والبيت فيها لعلباء بن أرقم، وهو أيضا ىف اللسان          161

 األعراىب ابن دشما، أَنبوقد تأتى فيما مبعىن ر     
 :ِلحسان

       إنْ يكُن غَثَّ ِمن رقاٍش حديثٌ
  )4(                   فبما يأكلُ احلَديثُ السِمينا  
وهو صحيح : قال األزهرى. فبما؛ أى ربما: قال

وقد جاء ىف ] ب/395[معروف ىف كالمهم، 
 .ِشعر اَألعشى وغريه

     وذكر املصنِف ىف أنـواع الكافـة املُتِصلة 
 .بالظُّروِف ما يتِصلُ ببعد وبين

لُ      وقد تثُ مبا عن اِإلضافَِة، واألويإذْ وح كَف
للزماِن والثَّاِنى للمكاِن، ويلزمهما النصب، كذا ىف 

 .)5(اللُّباب
والثاىن افْعلْ هـذا ِإما الَ، :"     وقول املصنف

هذه اللّفظة قد " إنْ كُنت الَ تفْعلُ غريه: ومعناه
 وضمها، وهذه اختِلف فيها، وهى بكسِر اهلمزِة

قد أنكرها أبو حاٍمت ونسبها للعامة، وتقلب اهلمزةُ 
املضمومةُ هـاء، وهذه أيضا عاِمية، واختلفوا إنها 

                                                                   
ربيعـة  "] بنت"كتب سهوا   [منسوبا لسلمى بن    ) خلل(

 ".يسدد بنيوها " برواية 
بدل " يأتينا"،  "غث"بدل  " رث"، وفيه   282ديوانه) 4(
 ".السمينا"بدل " مسينا"و" نأكل"
 .491اللباب) 1(

 ما
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هل تمال أم ال، وىف معناها، فظاهر سياق 

وقوهلم : اجلوهرى جواز اِإلمالة فيها، حيث قال
 إنْ ال وما: إما ىل فافعل كذا، باإلمالة، أصله

 .صلة، ومعناه إنْ ال يكن ذلك األمر فافْعل كذا
ال تفْعلْ، : ال ِلنفِْى االسِتقْبال، حنو:     وىف اللُّباب

: وقد حِذف الفعلُ فجرت مجرى النائِب ىف قوهلم
 .، انتهى)1(افعلْ هذا أما ال، وهلذا أمالو أَِلفها

ِإمالةً " ال"وقد أمالِت العرب :      وقال ابن األثِري
خفيفةً، والعوام يشِبعونَ إمالَتها فتصري ألُفها يـاًء 
وهو خطَأٌ، وهذه كلمة تِرد ىف احملاوراِت كثريا، 
وقد جاءت ىف غري موضٍع من احلديِث، ومن ذلك 

أما ال فال تبايعوا حتى يبدو : "حديثُ بيع التمِر
أن : ن عبد اهللاب[، وىف حديث جابِر "صالح التمِر

 رأى جمـالً نادا )2(]النىب صلى اهللا عليـه وسلم
فقال أتبيعونه؟ : "وفيه" ِلمن هذَا اجلَمل؟: فقال
إما ال وأَحِسنوا إليه : ال، بل هو لك، فقال: قالوا

أراد إالّ تبيعونه : ، قالَ األزهرى"حىت يأتى أجلُه
الّ فَوكِّدت مبا، صلة، واملعىن إ" ما"فأحسنوا إليه، و

العامة ربما : وإنْ حرف جزاء هنا، قال أبو حامت
قالوا ىف موِضِع افْعلْ ذلك ِإما ال ِافْعلْ ذلك بارى، 

                                                
 .460اللباب) 2(
 .422، 15/421هذيب زيادة من الت) 3(

:        وهو فارسى مردود، والعامةُ تقولُ أيضا
: أُما ِلى، فيضمونَ األلف، وهو خطأٌ أيضا، قال

 ـا ال، غ: والصوابوات ال ِإمماٍل؛ ألنّ اَألدم ري
 .)3(تمالُ

إما ال، فَافْعل كذا، إمنا : قوهلم:      وقال الليثُ
هى على معنى إنْ ال تفْعلْ ذلك فافْعلْ ذا، ولكنهم 
لَما جمعوا هِذه األحرف فَِصرنَ ىف مجرى اللَّفظ 

 ثْقَلَةً، فصارال"م "زجع هكلمٍة فيها ىف آخِرها كَأَن 
 دفيه شيئًا فَر تما ذكرت لك ىف كالم طَلَب ضمري

 .)4(عليك أَمرك فقلت ِإما ال فافعلْ ذا
األصلُ ىف هـذه الكلمـة أنَّ :      وىف املصباح 

 عقْنمنها في ِنعتما، فَي طالَبه أشياُء ويالرجلَ يلزم
فْعلْ هذَا؛ أَى إنْ ِإما ال فا: منه ِببعِضها، ويقال له 

مل تفْعِل اجلميع فافْعلْ هذَا، مث حِذف الِفعلُ ِلكَثْرِة 
 تا     " مـا"االستعماِل ، وِزيدِكيـدولَـى إنْ تع

وهلذا تمالُ الَ هنا ِلِنيابِتها : ، قال بعضهم)5(ملعناها 
له عن الِفعل، كما أُِميلَت بلَى ويا ىف النداء، وِمثْ

]ملُهأ : )6(]قَوبعال فال ت نوم هفأكِْرم كن أَطَاعم

                                                
 .15/422التهذيب ) 4(
 .8/351العني ) 1(
ِعوضا عن  " إن"وزيدت مـا على    : "ىف املصبـاح ) 5(

 ".الفعل
 .زيادة من املصباح املنري) 3(

 ما
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، وقيل )1(]ِلنيابِتها عِن الفعل" ال"بإمالة [به، 
مالُ: الصوابال ت اِإلمالة ألنَّ احلروف مـد2(ع( .
لَمواُهللا أع. 

 ]م ا ذ ا[
 ذكره املصنف ىف الذى قَبله على أنّ ذا :     ماذا
ى أو إشارةٌ أو موصولةٌ أو زائدةٌ،      مبعىن الذ
وما استفهام. 

     ومنهم من أفرده بتركيب على أن ماذا كله 
 .استفهام، أو مبعىن الذى

، )3(     وتأتى ماذا للتكْثري، كما أثبته ابن حبيش
واستدل بنحو مئِة شاهِد من كالم العرب، منها 

 :قوله
 )4(*ِت وماذا مبصر ِمن املُضِحكَا* 

 .وقد أغفَل ذلك كثري من النحويني
 ]م ت ى[

، تكتب بالياء، قاله ابن األنبارى، قال      متى
، )5(َألن بعضهم حكَى اِإلمالة فيها: ابن سيده
وجيوز أن تكْتب باأللِف؛ ألنا ال : وقال الفراُء

                                                
 .زيادة من املصباح املنري) 4(
 ".قاله األزهرى"زاد ىف املصباح هنا ) 5(
 ".ابن حشيش"ىف هامش القاموس احمليط ) 6(
 : وعجزه فيه1/167تنىب كما ىف ديوانه أى امل) 7(

 *ولكنه ضِحك كالبكا *
 .10/213احملكم ) 8(

 .نعرف فيها فعالً
جكَى      وتأتى لالستنكاِر؛ تقول للرِل إذا ح

متى كان هذا؟ أى ما كان : عنك ِفعالً تنِكره
 :هذا، ومنه قولُ جرير

 )6(*مىت كَانَ حكْم اِهللا ىف كَرِب النخِل * 

 :وأما قول امرئ القيس
       متى عهدنا بِطعاِن الكُما

  )7(                     ِة واملَجِد واحلَمِد والسؤدِد
 ]أ/396[

ترونَ أنا ال : مىت لَم يكُن كَِذلك، يقول: فمعناه
نا به قَِريبالكُماِة وعهد نطَع ِسنحن. 
متا ما يأِتىن :      وقد تدخلُ عليها ما؛ كقولك

 صِضيه، وتكتب باأللف لتوسطها، نأخوك أُر

 .على ذلك ابن درستويه
 كانت إذا زيـد عليها مـا:      وقال بعضهم

متى سألتىن أجبتك، وجب : للتكرار، كما إذا قال
اجلواب ولو ألف مرة، وهو ضعيف؛ ألن الزائد   

ال يفيـد غري التأكيد، وهـو عنـد بعِض النحاة        
إمنا زيد قائم : قَولُهم: ال يغير املعىن؛ ويقول

قائم أْنَ زيدتِم. مبنـزلة أَنَّ الشحفهو ي لُ العموم
                                                

 ):كرب(، وصدره فيه كما ىف اللسان 429ديوانه) 9(
 *أقولُ ومل أمِلك سواِبق عبرتى * 

 . ، واللسان187ديوانه) 10(

 ىتم
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كما حيتملُه ِإنَّ زيدا قائم، وعند األكثرين ينقلُ 

املَعنى من احتماِل العموِم إىل معنى احلَصِر، فإذا 
 .إمنا زيد قائم فاملعىن ال قائم إال زيد: قيل

 ]و ا[
كرار، كقوله تعاىل:     الواواِفظُوا [:  تأتى للتح

 .)1(]  الوسطَىعلَى الصلَواِت والصالِة
     ومبعىن إذ؛ حنو لَِقيتك وأنت شاب؛ أى إذْ 

وطائفةٌ قد [: أنت، وعليه حِمل قولُـه تعـاىل
 .؛ أى إذْ طائفة)2(]أهمتهم

ومنك وِمـن [:      وللتفصيل؛ كقولـه تعالَى 
 .)4(]نخلٌ ورمانٌ[، و )3(]نوح

: ه تعاىل     وتدخلُ عليها ألف االستفهام كقول
 كما )5(]أَوعِجبتم أنْ جاَءكُم ِذكْر من ربكم[

 :أفَعجبتم، نقلَه اجلوهرى، وكذا قولُه تعالَى: تقول
 .)7( ]أَولَم يسريوا[، )6(]أَولَم ينظروا[

                                                
 .238سورة البقرة، اآلية ) 1(
 .154سورة آل عمران، اآلية ) 2(
 .7رة األحزاب، اآلية سو) 3(
 .68سورة الرمحن، اآلية ) 4(
 .63سورة األعراف، اآلية ) 5(
 .185سورة األعراف، اآلية ) 6(
، وسورة  44، وسورة فاطر اآلية     9سورة الروم اآلية  ) 7(

 .21غافر اآلية

 .     ومنها واو اإلعراب، كما ىف األمساء الستة
ة      ومنها الواوات الىت تدخلُ علـى اَألجوب

فتكونُ جوابا مـع اجلواِب ، ولـو حِذفَت كانَ 
 :اجلواب مكْتِفيا ِبنفِْسِه أنشد الفراء
كُمطونب ى ِإذَا قَِملَتتح       

                           ورأَيتم أَبناَءكُم شبـوا
       وقَلَبتم ظَهر اِملجن لنـا

                      اخلَب العاِجز 8(    ِإنَّ اللَِّئيم(  
 .أراد قَلَبتم

     ومثله ىف الكالِم لَما أتاِنى وأَِثب علَيه ، كأنه 
وثَبت عليه، وهذا ال جيوز إالّ مع ملَّا، وحىت : قال
 .إذا

 البسالدائمةُ وهـى كلُّ واٍو ت ومنهـا الواو     
زرِنى وأزورك، : ولكاجلزاَء، ومعناها الدوام، كق

 رفع نازاِة، ومعلَى ا بصبالنصِب والرفِع، فالن
ها لَك على كلِّ : فمعناهواجبةٌ، أُِدمي ك علىتِزيار
 .حاٍل

 :     ومن أقساِم الواِو املُحولة
ولتعلُن [:      واو اجلَزِم املُرسـِل، كقوِله تعالَى

الواو؛ اللتقاء الساِكنني؛  سقطتفأُ، )9(]علُوا كبريا
 .ألنَّ قبلَها ضمةً تخلفُها

                                                
 .، والتاج)قمل(اللسان، ومادة ) 8(
 .4سورة اإلسراء، اآلية ) 1(

 الواو
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:             ومنها واو اجلَزم املُنبِسط كقوله تعاىل
فلم تسقط الواو؛ ألن  ،)1( ]لتبلَونَّ ىف أمواِلكم[

ا عنها، قال األزهرىضقبلَها فتحةً، ال تكون ِعو :
 .النحوىهكذا رواه املُنِذرى عن أىب طالب 

 ]هـ ا[
 . حرف هجاء، يمد ويقْصر:     اهلاء

 . هاِوى، وهائى، وهِوى:      والنسبة
 .كَتبتها:      وقد هييت هاًء حسنةً

 .أَهواٌء، وأَهياٌء، وهاءات): ج     (
 .     يكون أصالً وبدالً وزاِئدا

 .ِهند وفَهد وِشبه:      فاألصل حنو
وهى اهلمزةُ :      ويبدلُ من خمسِة أَحرٍف

 .واأللف والتاُء والواو والياُء
اهلاُء وأخواتها من الثُّنائى إذا :      وقال سيبويه

تِهجيت مقْصورةٌ؛ ألا ليست بأمساء، وإمنا جاءت 
ىف التهجى على الوقِف، وإذا أردت أن تتلَفَّظَ 

ت وأسكَنت؛ ألنك لست حبروف املعجم قصر
 قطِّعماء، ولكنك أردت أن تأَنْ جتعلَها أس ريدت
 توصها أصوات تاالسِم، فجاءت كأن روفح

عندها مبنـزلة ِعه ِقفا، إالَّ أنك ت. 
زاد ىف كالِم العرِب :      وقالَ اجلوهرىاهلاُء ت
 :على سبعِة أضرٍب

                                                
 .186سورة آل عمران، اآلية ) 2(

: بني الفاعِل والفاِعلِة، مثلِللفرِق :      أحدها
 .ضاِرٍب وضاِربٍة، وكرٍمي وكرميٍة

للفْرِق بني املذكِِّر واملؤنِث ىف اِجلنِس :      والثاىن
 .امِرئ وامرأٍَة: حنو

: للفرِق بني الواحِد واجلمِع؛ مثـل:      والثالث
 .بقرٍة وبقٍَر، وتمرٍة وتمٍر

 وإن مل يكن حتتهـا لتأنيث اللفظة،:      والرابع
 .غُرفٍَة وِقربٍة: حقيقةُ تأنيٍث؛ حنو
عالّمٍة ونسابٍة، وهذا :للمبالغة، حنو:      واخلامس

قَّاقٍَة، وهذا ذمٍة وعوِهلباج ،حدب/396. [م.[ 
     وما كان منه مدحا يذهبون بتأنيثه إىل تأنيث 

ِة، وما كان ذَماِهيا يذهبون به الغاية والنهايِة والد
 .إىل تأنيِث البِهمِة

:      ومنه ما يستوى فيه املُذَكَّر واملُؤنثُ، حنو
 .رجلٌ ملولَةٌ، وامرأَةٌ ملولَةٌ

ما كان واحدا ِمن جنٍس يقَع على :      والسادس
 .بطٍَّة وحيٍة: الذَّكَِر واُألنثَى، حنو

 :ِة أوجٍهتدخل ىف اجلمِع لثالث:      والسابع
املَهاِلبِة : أَنْ تدلَّ على النسِب، حنو:      أحدها
 .واملَساِمعِة

املُواِزجِة : تدلُّ على العجمِة، نـحو:      والثاىن 
: واجلَواِربة، ورمبا مل تدخلََ ِفيه اهلاء، كقوهلم

اِلجكي. 
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أن تكون ِعوضا من حرٍف حمذوٍف :      والثالث
 .راِزبِة والزناِدقَِة والعباِدلَِةاملَ: حنو

     وقد تكونُ اهلاُء ِعوضا من الواو الذَّاِهبِة من 
 .ِعدٍة وضعة: فاِء الِفعِل، حنو

     وقد تكون ِعوضا من الواِو والياِء الذاهبة من 
عين الِفعل حنو ثُبِة احلَوِض ، أصله مـن ثاب املاُء 

عجإذا ر ،ثوبي. 
 .أَقام ِإقامةً، أصله إقْواما:      وقوهلم

     وقد تكون ِعوضا من الياِء الذَّاِهبِة من الِم 
 .انتهى. مئٍة وِرئٍَة وبرٍة: الِفعِل حنو

إنّ اهللا هو [:      ومنها هاُء العماِد، كقوله تعاىل
ِإنه هو [، )2(]إنْ كانَ هذا هو احلَق[، )1(]الرزاق
 .)3(]ئ ويعيديبِد

هيهات، :      وهاُء األداِة، وتكونُ لالستبعاِد حنو
:  حنو)5(، أو لالنكفاف)4(أو لالِستزادِة، حنو إيِه

ويها، أو : ِإيها أى كُف، أو للتحِضيض حنو
 .واه وهاه: آه وأَوه، أو للتعجب حنو: للتوجع حنو

                                                
 .58سورة الذاريات، اآلية ) 1(
 .32سورة األنفال، اآلية ) 2(
 .13سورة الربوج، اآلية ) 3(
بال تنوين ىف حالة الوقف، وإن وصلته بكـالم    " إيه) "4(

 ). إيه–املصباح (آخر نونته 
 .، واملثبت من التاج"لاللتفاف: "ىف األصل) 5(

ها أنتم [: ـه تعـاىل     وقالَ اجلوهرى ىف قول
، إنما مجع بني التنبيهني للتوكيد، )6(]هؤالء

 .وكذلك أَال يا هؤالء
معناه : يقولون:      وقال اَألزهرى ،ديهاإنك ز

: أإَنك زيد؟ ىف االستفهام ويقصرون فيقولون
 أَِإنك زيد؟: هإنك زيد، ىف موضع
 .ذَكَِّر، وِهى للمؤنِثهو للم:      وىف الصحاِح

     وإمنا بنوا الواو ىف هو والياَء ىف ِهى على الفتح 
ِليفَرقُوا بين هذه الواِو والياِء الىت ِهى ِمـن نفِْس 
االسِم املَكِْنى، وبني الياِء والواِو اللَّتيِن تكوناِن 

ِلكِصلةً ىف حنو قَو :تررهو، ومتأَيِبِهى؛ َألنَّ ر 
كُلَّ مبِنى فحقُّه أنْ يبنى على السكوِن، إال أن 
 ِرضعكَةَ، والىت تلـه احلَر وِجبِعلَّةٌ ت ِرضعت

 :ثالثةُ أشياء
 .كَيف وأَين: اجتماع الساِكنيِن مثل:      أحدها
الباِء : كونه على حرٍف واحٍد، مثلُ :      والثاىن 

 .الزائدة
للفَرِق بينه وبني غِريه؛ مثـل الِفعل :      والثالثُ

 م بعضاالس عه ضارِح؛ ألنعلى الفَت ِنىاملاِضى، ب
 ،ضاِرعه وبني ما مل يباحلَركِة بين ِة، فَفُِرقعاملضار

 .افْعلْ: وهو ِفعلُ اَألمِر املواجه ِبه، حنو

                                                
 .38سورة حممد، اآلية ) 6(
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 :     وأما قولُ الشاعر
 *أَِب مـا ِهـىةٌ باحلَـوبرإالَّ ش * 
 )1(*فَصعِدى ِمن بعِدها أَو صوِبى * 

 :وقولُ بنِت احلُماِرس
  * طِْليقإال ِحظَةٌ أو ت ـلْ ِهـىه* 
 )2(*أو صلَف ِمن بيِن ذَاك تعِليق ؟* 

ِهى كنايةٌ عن شىٍء : فَِإنَّ أَهلَ الكُوفَِة يقولون
 .بصرِة يتأولونها الِقصةمجهوٍل، وأهلَ ال
ىرب د :      قالُ ابنوضمري القصِة والشأِن عن

 .أهِل البصرِة ال يفَسره إال اجلَماعةُ دونَ املُفْرِد
هو، ِكنايةٌ عن الواحِد املُذَكَِّر، :      وىف احملكم
أصلُه أن يكونَ على ثالثِة : قال الكسائى وه
ٍف مثل أنرفيقالُأح ،ل ذلك، قالَ: تفَع وه :

هو فَعل ذلك، قالَ : ومن العرِب من يخفِّفُه فيقول
وحكى الِكسائى عن بىن أسٍد ومتيٍم : اللِّحياىنُّ

وقَيٍس هو فَعـلَ ذلك، بإسكاِن الواِو ، وأنشـد  
 :لعِبيد

       وركْضك لَوالَ هو لَِقيت الذى لَقُوا
  )3(    فَأَصبحت قد جاوزت قَوما أعاِديا          

                                                
 .فيهما، واألول ىف الصحاح)حأب(اللسان والتاج ) 1(
، واألول ىف    )هلـل   ( اللسـان، والتاج، ومـادة    ) 2(

 .الصحاح

و، إذا : وقال الكسائىمن ه لِْقى الواوهم يوبعض
حتاه فَعل ذَِلك، : كان قبلها ألف ساكنةٌ، فيقولُ

 :وأنشد أبو خالٍد األسدى: وإنماه فَعلَ ذلك قال
 )4(*إذاه لَم يؤذَنْ لَه لَم ينِبِس * 

 :وأَنشدِنى حشاف: قال] أ/397[
 * مآلَى ِبقَس فاخلَس سـام ِإذاه* 
 * كَمتذُ إالَّ ما احأْخ5(* باِهللا ال ي( 

 :وأنشدنا أبو مجاِلٍد للعجيِر السلُوىل: قال
       فَبيناه يشِرى رحلَه قالَ قَاِئلٌ
  )6(الِط نِجيب                  ِلمن جملٌ ِرخو اِمل

إمنا ذلك لضرورِة الشعر، وللتشِبِيه : وقال ابن ِجنى
 ،صاه وفَتاهصِل ىف عللضمِري املنفصِل بالضمِري املت
ومل يقيِد اجلوهرى حذف الواِو من هو مبا إذا كان 

                                                                   
عبيد بن  (اللسان، والتاج، وقد ورد البيت ىف كتاب        ) 3(

 :  هكذا 92/شعره ومعجمه اللغوى: األبرص
        وركضك لواله لقيت الذى لقوا      
 اك مما هناِلكا                                فذاك الذى جن

 .اللسان، والتاج) 4(
وفيه أيضـا  " وأنشدىن حلشاف "اللسـان وىف التاج    ) 5(
، وقال مصحح اللسان ىف     "بقسم"بدل مـن   " فقسـم"

سام اخلسف، كذا ىف األصل، والـذى ىف        : هامشه قوله 
 . سيم بالبناء ملا مل يسم فاعله: احملكم

رث "ن  وىف اللسـا  . ، والتاج )هدبد(اللسان، ومادة   ) 6(
 .وغري منسوب ىف الصحاح". رخو املالط"بدل " املتاع
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ورمبا حِذفَت من هو : قبلَها ألف ساكنةٌ، بل قالَ
ىف ضـرورة الش ِري الواوجعـر، وأورد قـولَ الع
 :وقال آخر: السلوىلِّ السابق، قال

 * ِبـدداَء اهلُد ـِرئبال ي ِإنـه* 
 * ناٍم وكَِبدس ا ِمن1(*ِمثْلُ القَالي( 

 :وكذلك الياء من ِهى، وأنشد
 )2(*دار ِلسعدى ِإذِْه ِمن هواكا * 

 .انتهى
وقالَ الكسائى      :موالياَء مل أس لْقُونَ الواوم يهع
 .عند غِري اَألِلِف
وةُ هثِْنيوت      :ها، ومجعمو: همه. 
هم حمذوفَةٌ من همو، كما أَنَّ مذْ :      فَأَما قولُهم
 . محذوفَةٌ من منذُ

     وأما قولُك رأَيتهو، فإنما االسم هو اهلاُء، 
ياِن احلَركَِة، وكذلك لَهو مالٌ، وِجىء بالواِو ِلب

إنما االسم منها اهلاُء والواو؛ ِلما قَدمنا، ودليلُ 
رأَيته : أنك إذَا وقَفْت حذَفْت الواو فَقُلْت: ذلك

واملالُ لَه، ومنهم مـن يحِذفُها ىف الوصِل مع 
احلَركَِة الىت على اهلاِء ويسكِّن اهلاَء، حكى 

 .لَه مالٌ؛ أى لَهو مالٌ: للحياىنُّ عن الكسائىا
كَِة :      قالَ اجلوهرىمع احلَر ذَفوا الواوما حبور

 :قال الشاعر

                                                
 .، والتاج)هدبد(اللسان، مادة ) 1(
 .اللسان، والتاج) 2(

       فظَلْت لَدى البيِت العِتيِق أُِخيلُهو
  )3(                     وِمطْواى مشتاقاِن لَه أَِرقاِن

 بني الُّلغتين، يعىن إثْبات الواِو جمع: قال ابن ِجنى
  وليس إسكان [ىف أُِخيلُهو، وإسكان اهلـاء ىف لَه

ِة، )4(]اهلاء ىف لَهعنةَ بالصالكَِلم ذٍْف لَِحقعن ح 
قال اجلوهرى :فَشِد : قال اَألخِة أزوهذا ىف لُغ

ومثلُه ما رِوى عن : ن سيدهالسراِة كَِثري، قال ابـ
 :قُطْرب ىف قوِل اآلخِر

طَشو عهوحاملاَء ما ِبى ن بروأَش       
  )5(                     إالَّ َألنَّ عيونه سيلُ واِديها

 .نحوهو بالواو، وقال عيونه بإسكان اهلاء: فقال
 :     وأما قولُ الشماخ

  كَأَنهو صوت حاٍد      لَه زجلٌ
ِمريالوِسيقةَ أَو ز 6(                     إذا طَلَب(  

فليس هذا لُغتني؛ ألنا ال نعلم ِروايةَ حذِْف هذه 

                                                
اللسـان، والتاج، بزيادة بيت قبله وبيت بعــده        ) 3(

ونسبت فيهما إىل يعلَى اَألحوِل، كما ىف التاج أو ابـن           
 .األحول كما ىف اللسان

 .زيادة من اللسان) 4(
 .اللسان، والتاج) 5(
 :، والرواية فيه155ديوانه) 6(

 *أَصوت حاٍد : له زجلٌ يقول* 
 .واللسان، والتاج
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الواِو وإبقاِء الضمِة قبلَها لُغـةً ، فينبغى أن يكونَ 
، ومثله )1(ذلك ضرورةً وصنعةً ال مذْهبا وال لُغةً

هى االسم، والياُء لبياِن " ِبِهى: "هاهلاء ىف قولـ
أَنك إذا وقفت قلت ِبه، : احلركِة؛ ودليلُ ذلك
ِبِهى وِبه ىف الوصل، قال : ومن العرب من يقول

مسعت أعراب عقَيٍل : قال الكسائى: اللِّحياىنُّ
وكالٍب يتكلَّمونَ ىف حال الرفِع واخلفِض، وما 

مون اهلـاَء ىف الرفـِع ، قبلَ اهلاء متحـرك فيجِز
ويرفعونَ بغِري تماٍم، وجيزمونَ ىف اخلفِض، 

إنَّ اإلنسانَ ِلربه [: وخيِفضونَ بغِري متـاٍم فيقولونَ
ود2 (]لَكَن( بغِري متام، ولَه ،ِه لَكَنودبباجلزِم، وِلر ،

 ظَرنإىلَّ، وال ي أحب ماممالٌ، وقال الت مالٌ، ولَه
 إىل جزٍم وال غِريه؛ َألنَّ اإلعراب إنما يقَع ىف هذا

كان أبو جعفر قارئ املدينِة : فيما قَبلَ اهلاء، وقالَ
أنشدىن أبو ِحزاٍم : خيفض ويرفع لغِري متاٍم، وقال

 :العكِْلى
       ِلى واِلد شيخ تهضه غَيبِتى
فَادأَنَّ ن عاِجلُ                     وأَظُن ِرهم3( ع(  

                                                
، واملثبت من   "مذهبا ولغة "ىف األصل ونسخة املؤلف     ) 1(

 .اللسان والتاج
 .6سورة العاديات، اآلية ) 2(
 ".ضه"بدل " حتضه"اللسان، والتاج، وفيه ) 3(

فخفف ىف موضعني، وكان محزةُ وأبو عمرو 
نؤِته [ و)5(]يؤده إليك[ : اهلاَء ىف مثل)4(جيزمان
، وسِمع شيخا من )7(]نصِله جهنم[، و)6(]منها

علَيهم : علَيه مالٌ، وكان يقول: هواِزنَ يقول
: الكسائى] ب/397[وقال : وِفيهم وِبهم، قـال
فيِه وِفيِهى وفيه وِفيهو، بتماٍم : ِهى لُغات، يقال
 اجلزم ىف اهلاء )8(ال يكونُ: وقال: وغري متاٍم، قال

 .إذا كان ما قَبلها ساكنا
مررت ِبه، :      ورِوى عن أىب اهلَيثم أنه قالَ

وإنْ ِشئْت مررت : ومررت ِبِه، ومررت ِبِهى، قال
 )9(ه وِبه وِبهو، وكذلك ضربه ويضربه، فيهماِب

 :هذه اللغات، وأما قولُ جريٍر
الِحق لْ أنته ،األصحاب قُولُ ِلىي       

                                                
" جيزمـون "وع التاج وخمطوطـه     ىف األصل كمطب  ) 4(

وانظر قراءة أىب   . والتصويب يتفق ومـا ىف اللسان    . سهو
 .144عمرو ومحزة لآليات ىف املبسوط

 .75سورة آل عمران، اآلية ) 5(
 .145سورة آل عمران، اآلية ) 6(
 .115سورة النساء، اآلية ) 7(
، واملثبـت مـن اللسـان          "ال جيـوز  : "ىف األصل ) 8(

 .والتاج
 .وكذلك ضربه فيه:  اللسان والتاجىف) 9(

 اهلاء



 
 
 

 
 

-471- 

  )1(                     بأهِلك إنَّ الزاِهِريةَ الِهيا؟
أى ال سبيلَ إليها ، وكذلك إذا ذَكَر الرجلُ شيئًا 

ال هو؛ أى ال سبيلَ : لَ له املُجيبال سبيلَ إليه قا
هذْكُرإليه فال ت. 
 .      قد عرفْته)2(]هو من[أى : هو هو:      ويقال
أى هى الداهيةُ الىت قد : ِهى ِهى:      ويقال
 . عرفْتها

مه مقال :      وه ،مهفْترالذين قد ع مأى ه
 :اهلذىلُّ

 يا خويِلد مل ترع: وا      رفَوِنى وقال
الوجوه تكَروأَن فقُلْت                :مه م3(ه(  

أين :      وها، مقصور للتقريِب؛ ِإذا قيـلَ لك
ها أناِذه، فِإنْ       : ها أَناذَا، واملرأَةُ تقولُ: أنت؟ تقول
ها هوذَا، : أين فالنٌ؟ قلت إذا كان قريبا: قيل لك
إذا كانت [ها هو ذاك، وللمرأِة : ان بعيداوإذا ك
ها : )5(]وإذا كانت بعيدةً[ ها هى ِذه، )4(]قريبةً

                                                
 .، واللسان، والتاج604ديوانه) 10(
 .زيادة من اللسان) 1(
البيت ألىب خراش اهلـذىل ىف شرح أشعار اهلذليني            ) 3(
ال "، و "رفَـوىن "بــدل   " سكتوىن: "، وفيه 3/1217
 .، واملثبت كرواية اللسان، والتاج"مل ترع" بدل " ترع

 .، والتاجزيادة من اللسان) 4(
 .زيادة من اللسان، والتاج) 4(

 .هى ِتلك
ها وإال جعلْتك : "     وقولُ عمر ألىب موسى

 .؛ أى هاِت من يشهد لك على قولك"ِعظَةً
مبعىن خذْ، ومنه قول :      وهاٍء، باملد والتنوين

 :الشاعر
 :هاءٍٍ فقُلْت لَه:  قالَ ِلى     ومربٍح

 )6(             حياك ربى لَقَد أَحسنت ِبى هاِئى

:  وقد تلحق التاُء ا؛ فتكون مبعىن أَعِط، يقال    
هاِت، أو أنَّ اهلاَء بدلٌ من مهزِة آِت، قال  

 :الشاعر
قُروض مناِئلُه اسالن تدجو       

  )7( كَنقِْد السوِق خذْ ِمنى وهاِت                 
ِة :      وقال اجلوهرىبداهلاَء ىف الن لْتخإذا أد

 تتمبا ثَبل، ورصها ىف الوذَفْتقِْف وحها ىف الوتأَثْب
 ،مضعر فَتقال [ىف ضرورة الش ،ِلىكاحلرِف األص

ىرب كهاء الضمري: ابن مضصوابه فت صاهىف ع 
اهحره اللتقاِء )8(]قال اجلوهرى. وركَس وجيوز 

الساكنِني، هـذا علـى قوِل أَهِل الكوفَِة، وأنشد 
 :الفراُء

 *يـا رب يـا رباه ِإياك أَسـلْ * 

                                                
 .اللسان، والتاج) 5(
 .الصحاح، واللسان، والتاج) 6(
 .زيادة من اللسان، والتاج) 7(

 اهلاء اهلاء
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 )1(* غَفْراَء يا رباه ِمن قَبِل اَألجلْ * 

العامرى س2(وقال قَي(: 
يادأْلَِتى      فَنلَ سأَو اهبيا ر ت 

  )3(                   ِلنفِْسى لَيلَى ثُم أَنت حِسيبها

وهو كثري ىف الشعر، وليس شىٌء منه حبجٍة عن 
 .أهِل البصرِة وهو خارج عن اَألصِل

 ]هـ ن ا ك[
،ناكه      مبالض  : الالَّم ـزادللمكاِن البعيِد، وت
 هناِلك، والكاف فيهما للخطاِب، وفيها :فيقـال

 .دليل على التبعيد، تفتح للمذكَّر وتكسر للمؤنث
يقال هاِهنا، بكسر اهلاء مع :      وقال الفراُء

 .ُّون، وعزاها ِلقَيٍس وتميٍم تشديد الن
مجاعةً مـن قيٍس :      قالَ األزهرى تمعس

 ِبفتِح اهلاء ومل أسمعها اذْهب ههنا،: يقولون
 .بالكَسر من أحٍد
 .من ِهنا، بالكسر:      ويقالُ أيضا

 :     وقد تبدلُ ألف هنا هاء، أنشد ابن ِجنى
 * هِكنِمن أَم تدرقَد و* 

                                                
 .اللسان، والتاج) 8(
 ".قيس بن معاذ العامرى: "ىف اللسان والتاج) 9(
، "يـا رب  " بـدل   " يا رمحـن  " ، وفيه   67ديوانه) 1(
 ".سألىت"بدالً من " سؤلىت"و

 * هننا ومن هه4(*من ه( 
 : أنشده اجلوهرى)5(وقول الشاعر

نه والت وارن تنِت      حنا ح 
                     وبدا الذى كانت نوار أَجنِت

 .ليس ذا موِضع حِنٍني: يقول
 :     وقولُ الراعى

حلْمك تنيأَِفى أَثَِر اَألظْعاِن ع       
حيِمت كا ِإنَّ قَلْبنه الت مع6(                   ن(  

ذهبت ، قال الفراُء وِمن يعىن لَيس األمر حيثُ ما 
 :أَمثاهلم

 * هعوعِجماِل و نا عنا وهن7(*ه( 

كُلُّ شىٍء وال وجع الرأِس، وكُلُّ : كما تقولُ
إذا : ومعىن هذا الكالم: شىٍء وال سيف فَراشٍة

 .سِلمت وسِلم فُالنٌ فلم أكْتِرثْ ِلغيِره
ء، بدلٌ من الواو الىت      وألف يا هناه، ىف الندا

ِهى الم على رأٍى، ومن اهلمزِة املنقلبِة عن     
                                                

 . اللسان، والتاج)2(
)5 (         نسب ىف التاج لشبيب بن جعيل التميمى، وقال ابن

ىرب :         ـتبن ـوارى النبلةَ، وكان سضحلَجِل بِن ن الشعر
 .عمِرو بن كلثوم

، والصحاح  )تيح، هنن (، واللسان، ومادتا    34ديوانه) 6(
 .، واجلمهرة، والتاج)العجز(
، 4558 رقـم    2/396اللسان، وجممع األمثـال     ) 7(

 ".هناك وهنهاك عن جمال وعوعٍة: "وفيه

 هناك هناك
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الواِو على رأٍى، وأصليةٌ على رأٍى، وزائدةٌ لغِري 
 وللوقِف على رأٍى، )1(]علَى رأى[الوقِف 

وضعفـوا األخري جلـواِز حتريِكه حـالَ السعِة، 
تلحق قبلَ والثـالثةُ اُألولُ يبطلها أن العالماِت ال 

 ].أ/398. [الالَِّم
 النسب الدِقيـق )2(:اهلَنـا:"     وقولُ املصنف

اخلَِسيس"ابِن األعراِبى كـذا ىف النسخ، ونص ، :
 :احلَسب الدِقيق اخلَِسيس، وأنشد
       حاشا ِلفَرعيك ِمن هنا وهنا

راِقك الىت تحاشا َألع                     بح2(ش(  
 ]هـ ى ا[

لنداء البعيد، أو ملن هو مبنِزلة :  كقَفا     هيا،
البعيِد من نائٍم أو ساٍه، فإذا نوِدى ا من عداهم 

 .فَِللِْحرِص على إقْبال املَدعو عليه
 ]ى ا[

 حرف ِهجاٍء شجِرى خمرجه من مفْتتِح :     الياء
 .الصاِدالفَِم ِجوار مخرِج 
، هكذا وِجد "من املهموسِة: "     وقولُ املصنف

 ه عليه غالببمـن القَلَِم، ن وهىف التكملِة، وهو س
 .املُحشني

): ج(يائى، وياِوى، ويوى، :      والنسبةُ إليه
                                                

 .زيادة من التاج) 6(
ضبطت اهلـاء ىف اللغة والشعـر بالضم شـكالً ىف   ) 2(

 .اللسان، وروعى ضبط القاموس

ياءات. 
تياًء حسنةً، وأصله ياَءي تأَي3(     وقد ي (

اءات متواليـة فقلبوا الياَءين اجتمعت أَربـع يـ
 .املتوسطتني ألفًا ومهزة، طلبا للتخفيِف
وقد يكْنى ا .      وهى من حروِف املد واللِّني

عن  املتكلِم اروِر ذَكَـرا كان أو أُنثى، حنـو 
ثَوِبى وغُالِمى، وإن شئت فَتحتها، وإن : قولك

 النداِء خاصةً؛ شئت سكَّنت، ولك أن تحِذفَها ىف
يا قوم ويا عباِد، بالكسر، فإن جاَءت بعد : تقولُ

عصاى ورحاى، : اَأللِف فُِتحت ال غري، حنو
:                    وكذلك ِإنْ جاءت بعد ياِء اجلمِع، كقوله تعاىل

]وأصلُه مبصرخيىن، ](4)وما أنتـم مبصرِخى ،
ساكنـان سقطت النـونُ لإلضافـِة، فاجتمع ال

فحركَِت الثانيةُ بالفَتِح، َألا ياُء املتكلِم ردت إىل 
، توهمـا أنَّ )5(أصِلها ، وكَسرهـا بعض القُراِء

الساكن إذا حـرك حـرك إىل الكَسـِر، وليس 
 .بالوجِه

     وقد يكْنى ا عن املتكلِم املنصوِب إالّ أَنه 
) 6(نْ تزاد قَبلَها نونُ ِوقَايٍة ِللِْفعِل ِليسلَمالبد ِمن أَ

 .ضربِنى: ِمن اجلَر، كقولك
خمصوصٍة ال ) 7(     وقد ِزيدت ىف اروِر ىف أمساء

ِمنى، وعنى، ولَدنى، وقَطِْنى، : يقاس عليها، حنو
 االسم ِنىالسكونُ الذى ب وإمنا فعلوا ذلك ليسلم

 هيا الياء
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 .ا ىف الصحاحعليه، كذ
يـاُء اإلشباِع ىف املصاِدِر :      ومن أقساِم الياِء
كاذَبته ِكيذابا، وضاربته : والنعوِت، كقولك

 .أراد ِكذَّابا وِضرابا: ضريابا
 األلف )1(]أن يظْهروا[أرادوا :      وقال الفراُء

الىت ىف ضاربته ىف املصدِر فجعلوها ياًء لكسرِة ما 
 .هاقبل

رب :      ومنها يـاُء اإلعراِب ىف األمساِء؛ حنـو
 .)2(] ال أمِلك إال نفْسى وأَِخى[اغفْر ىل وَألىب و

:      ومنها ياُء االستقباِل ىف حاِل اإلخباِر، حنو
جرخلُ، ويخدي. 

 .     ومنها ياُء اإلضافِة كغالِمى، وتكون مخفَّفَةً
، وتكون مشددةً، كقُرِشى      ومنها ياُء النسِب 

ىبروع. 
     ومنها الياُء املُبدلَةُ ، قـد تكون عـن ألٍف ؛ 
كِحمالق وِحمليق، أو عـن ثـاٍء؛ كالتاىل ىف 
الثالث، أو عـن راٍء، كقرياط ىف قراط، أو عـن 

قَصصت، أو : صاٍد، كَقَصيت أظْفَاِرى، واألصل
تقَضض، أو : لباِزى، واألصلُعن ضاٍد، كتقَضى ا

عن كاٍف، كاملَكَاِكى ىف مجع مكُّوٍك، أو عن الم، 

                                                
 .ما بني املعقوفني زيادة من اللسان) 1(
 .25سورة املائدة، اآلية ) 2(

ِدمياٍس ىف : أملَيت ىف أملَلْت، أو عِن ميم، حنو: حنو
ِدماس، أو عن نون، كِديناٍر ىف ِدنار، أو عن هاء 

هتهدهىف د راحلَج تيدهكد. 
فعاٍل بعدها ىف أواِئلها      ومنها ياءات تدلُّ على أ

 :ياءات وأنشد بعضهم
 *ما للظَّليِم عاك كَيف اليـا * 
 *منقَـد عنـه ِجلْده إذَايـا * 
  )3(*يذْرى التراب خلْفَه ِإذْرايا * 

لْفَه؟: أرادخ ى الترابذْره ِإذا يِجلْد قَدنكيف ال ي 
نِت الياُء زائدةً ىف إذا كا:      وقال ابن السكِّيت

 باعىفالر ،أو ثُالِثى ،اسىمأو خ باِعىٍف ررح
 هتى، فإذا ثَنبلْعج رلَى، وثَوزى واخلَوقَركالقَه

اخلَوزالن والْقَهقَراِن، :العرب أَسقَطَِت الياَء، فقالوا
 . ومل يثْبتوا الياَء اسِتثْقَاالً

 )4(]مثل[ذَا حركَت حروفُه كُلُّها     وىف الثالثى ِإ
اجلَمزان : اجلَمزى والوثَبى، مث ثَنوه فقالوا

 .والوثَبان، ورأيت اجلَمزين والوثَبين
     قال الفراُء ما مل تجتِمع فيه ياءاِن كَتبته بالياِء 

للتأنيِث، فـإذا اجتمع الياءاِن كتبت ِإحداهما ألفًا 

                                                
 ".عاك"بدل " عال"اللسان، والتاج، وفيه ) 3(
 .زيادة من اللسان، والتاج) 4(

 الياء
 الياء
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 .قَِلهماِلِث

يـاء مد "     وذكر املصنف ىف أقسام الياءات 
يا بشر، : وهو كنداِئهم" املنادى
ألف ياء ويشددون بـاَء ِبشر، ] ب/398[ميدون

يا : ومنهم من ميد الكسرةَ حىت تصري يـاًء فيقول
 .ِبيشر، فيجمع بني ساكنني

 يا منِذر، ومنهم :يا منِذير ويريدون:      ويقولون
يا ِبِشري، بكسر الشني ويتِبعها الياَء، : من يقولُ

 .ميدها ا، كل ذلك قد يقالُ
 ]ى ا[

 حرف نداٍء، وهى عاملةٌ ىف االسِم :     يا
الصحيِح، وإن كانت حرفًا، والقولُ ىف ذلك أَنَّ 

ىف قياِمهـا مقـام الِفعِل خاصةً ليست " يا"لـ
لك أَنَّ احلروف قد تنوب عن ِللْحرِف، وذ
فإا تنوب عن أَستفِْهم، كـ " حلْ"األفعاِل، كـ 

" إالَّ"، و"أَنِفى"فإما ينوبان عن " ال"و " ما"
 ". أَستثِْنى"تنوب عن 

     وتلك اَألفعالُ النائبةُ عنها هذه احلروف هى 
الناِصبةُ ىف األصل، فلما انصرفَت عنها إىل 
 قَطْتةً عن اإلكثار أسغْبا لإلجياز ورِف، طلباحلَر
عمل تلك اَألفْعـال ِليِتم لك مـا انتحيته مـن 

" يا"؛ وذلك أَنَّ "يـا"االختصـار، وليس كذلك 
نفْسها هى العاِملُ الواِقع على زيـٍد ، وحالُها ىف 

ٍد ، فيكونُ كلُّ واح"أُناِدى"و " أَدعو"ذلك حالُ 
منهما هـو العاِمـل ىف املفعـول، وليس كذلك 

لَكوحنوه؛ وذلك أنَّ قَو لْتوقَت تبرض : تبرض
)  1(]إليهما[زيدا وقَتلْت ِبشـرا، العاِملُ الواِصلُ 

 وليس هو نفْس     )2("ضربت: "املُعبر عنه بقولك
 اثٌ وهذه احلروفدأَح ِداللةٌ ض ر ب ت، إمنا ثَم

 .عليها
 .     وكذلك القَتلُ والشتم واإلكْرام وحنو ذلك

أُناِدى عبد اِهللا، وأُكِْرم عبد اِهللا، :      وقولك
ليس هنـا ِفعلٌ واِقع على عبِد اِهللا غَير هذا اللفظ، 

نفْسها ىف املعىن كأدعو، أال ترى أنك إنما " يا"و
احدا، كما تذكره بعد الِفعِل امسا و" يا"تذْكُر بعد 

املُستِقلِّ بفاِعِله إذا كـانَ متعديـا إىل واحـٍد ، 
كضربت زيدا، وليس كذِلك حرف االستفهاِم 
وحرف النفِْى، وإمنا تدِخلُها على اجلملِة املستقلِة، 

ما قام زيد، وهل زيد أخوك؟ فلما قَِويت : فتقولُ
ِسها وأَوغَلَت ىف ِشبـِه الِفعـِل تولَّت ىف نفْ" يا"

 .)3(بنفِسها العملَ، كذا ىف احملكِم

                                                
 .زيادة من اللسان) 1(
ضربت : املعرب بقولك : "ىف األصل كالتاج واللسان   ) 2(

 .12/252، واملثبت من احملكم "عنه ليس
، 253،  12/252من أول املادة إىل هنا ىف احملكم        ) 3(

 .واللسان والتاج

 يا

 يا
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     مث إنَّ املصنف ذَكَـر حرف النداِء واستطرد 
لبعِض أحكاِم املُنادى مـع إخالل بأكْثَِرها، وحنن 

 .نِلم ا بالقوِل املُوجز
ا عبد اِهللا ي: إذا قلت: )1(     قال صاحب اللُّباب

، نص عليه سيبويه، فأقيم "يا ِإياك أَعِنى"فاألصلُ 
 دا للمخاطَِب أَنَّ القَصِبيهنِر تماملُض مقام راملُظْه
يتوجه إليه ال غَير، مث حذَف الِفعلَ الِزما لنيابِة 

عنه، وملا ىف احلَذِْف من رفْع اللَّبِس باخلَبِر، " يا"
اوحضاك، وقد قالوا أييا إي ا إىل : ِكىنظر تيا أن

 :اللَّفْظ، قال الشاعر
       يا أقرع بن حاِبٍس يا أنتا

  )2(                    أنت الذى طلَّقْت عام جعتا
إمنا نصب أيا؛ َألنه مضاف، وال جيوز : وقيل

؛ ألنه مفردتأن بصن. 
ينتِصب لَفْظًا كاملضاِف واملُضاِرِع له      مث إنه 

يا :  هو من تماِم معناه، حنو)3(وهو ما تعلَّق بشىٍء
خريا من زيد، ويا ضاربا زيدا، ويا مضروبا 
غالمه، ويا حسنا وجه اَألخ، ويا ثالثةً وثالثني؛ 

                                                
من هنـا إىل آخـر املـادة منقـول مـن لبـاب         ) 1(

 .308 – 295اإلعراب
، وعزى فيها لسامل بن دارة، وغري       2/140اخلزانة  ) 2(

 . 269منسوب ىف التاج واللباب
تعلَّق به   "296كذا ىف األصل كالتاج، وىف اللباب     ) 3(

 ". شىء

وانتصب اَألولُ للنداء، والثاىن ثباتا . اسم رجٍل
تابعةَ على اِملنِة، أعىن مِميسل التل الذى قَبهاج اَألو

 راِب، وإنْ لـمعليه ىف اِإلع املعطوِف املعطوف
 .يكن فيه معنى عطٍْف على احلَقيقِة
يا رجالً صاحلًا، :      والنكرةُ ِإما موصوفةٌ حنو

وعود الضمِري من الوصِف على لَفْظ الغيبِة ال غَير 
 :حنو

 )4(*يا ليلةً سرقْتها من عمِرى * 

يا : أو غري موصوفٍة، كقول األعمى ملن ال يضِبطُه
 .بصريا خذْ ِبيِدى

     أو محال كاملفرِد املعرفِة، مبهما أو غري مبهم، 
يا زيد، ويا رجلُ، : فإنه يبنى على ما يرفَع به، حنو
، ويا زيدونَ؛ لوقوِعه ويا أيها الرجلُ، ويا زيداِن

موِقع ضِمِري اِخلطاِب، ومل يبن املُضاف؛ ألنه إمنا 
وقَع موِقعه مع قَيِد اِإلضافَِة، فلو بىن وحده كان 

ونداُء العلَم بعد تنكِريه . تقدميا للحكْم على الِعلَِّة
 :وأما قولُه] أ/399[على رأٍى 

 *لَيع طَراهللا يا م 5(* ها سالم( 

                                                
 .، والتاج297اللباب) 4(
، والبيت لألحوص بـن حممد     297لباب اإلعراب ) 5(

ــه ــو ىف ديوان ــاب 190األنصــارى، وه ، وىف الكت
، 2/96) الطناحــى (ىل ابن الشـجرى     وأما2/202

 :وعجزه.  والتاج
 * السالم طريا م عليك وليس* 

 يا
 يا
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 ،ِرفصنبباِب ما ال ي ههبعِن القياِس،ش بعيد فقِبيح
 .)1(]فإنه قد ينونُ عند الضرورة[

     أو الداخـل عليه الالَّم اجلـارة لالستغاثَة أو 
التعجِب، والالم مفْتوحةٌ خبالِف مـا عِطف عليه 

فَتحةُ به أولَى منها فَرقًا بني املَدعو واملَدعو إليه، وال
باملَدعو إليه، كقوِل عمر بن اخلطاب، رضى اهللا 

يا ِهللا ِللمسلمني، ويا لَلْعجب، : ، حنو)2(عنه
يا لَلْبهيتة، ويا لَلْفَِليقَة، ويا لَلْعِضيهة، على : وقوهلم

 :ترِك املَدعو، ويدخلُ الضمري حنو
 )3(* فيـالَك ِمـن لَيـٍل * 

  )4(* لَِك من قُبرٍة مبعمِريا * و
     أو األلف لالستغاثة فال الم، أو الندبة فإنه 

يا زيداه، واهلاء للوقف خاصة، وال : يفتح، حنو
 :جيوز حتريكه إال ِلضرورٍة حنو

                                                
 .298زيادة من لباب اإلعراب) 6(
بـدل  " لضربه بعرق إىل اخلطاب: "298ىف اللباب   ) 2(
 ".كقول عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه"
، والبيت  19جزء من بيت المرئ القيس ىف ديوانه      ) 3(

 :بتمامه
 لَك من لَيٍل كأن جنومه      فيا

                              بكُلِّ مغاِر الفَتِل شدت بيذْبِل
 : وبعده فيه49ديوان طرفة بن العبد) 3(

 *خال لك اجلو فبيضى واصفرى * 
ونسب املشطور ىف اللسان لكليب بن ربيعة التغلىب، وهو         

 . بدون نسبة299ىف الصحاح والتاج واللباب

 )5(*يا رب يا رباه ِإياك أسلْ * 
      أو ما كان مبنيا قبلَ النداِء، حتقيقًا أو تقديرا،

 .يا خمسةَ عشر، ويا حذاِم، ويا لكاِع: حنو
، على )6(     وجيوز وصف املنادى املَعِرفَِة مطلقًا

األعرف، خالفًا لألصمعى؛ ألنه وإن وقَع موقَع ما 
ال يوصف مل يجِر مجراه ىف كل حاٍل، ومل 
يصرفوه عـن حكم الغيبِة، رأسا ؛ لـجواِز عوِد 

ضمري إليـه بلفظ الغيبِة، واستثنى بعضهم النكرةَ ال
يـا رجلُ، فإنه ليس مما : املتعرفَةَ بالنداِء، مثـل

 .يوصف
يا فاِسق اخلَِبيثُ وليس :      وقد حكى يونس

 اه بوصفه مع ما ذُِكربقياس ، والِعلّة استطالتهم إي
 .ىف امِتناِع بناِء املضاِف

علَم فلما مل يكُن مفيدا ِمن األلفاظ وال      وأَما ال
معىن له إال اإلشـارة مل يستِطل، فإذا انتهيت إىل 

: يا زيد الظَّريف كأنك قلت: الظَّريِف من قولك
يا ظريف، فاملفرد منه أو ما هو ىف حكِْم املُفْرِد إذا 
كان جاريا على مضموم غِري مبهٍم جاز فيه 

 بصِضع، منه قولهالنالً على املَومح : 
       فما كَعب بن مامةَ وابن سعدى

                                                
 :وبعده فيه) ها(اللسان ) 4(

 *عفَراء يا رباه من قَبل اَألجلْ * 
 .، والتاج299واللباب

واملعرفـة املفـرد علـى      : "300ىف مطبوع اللباب  ) 6(
 ".األعرف

 يا يا
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  )1(                     بأكْرم منك يا عمر اجلَوادا
فالرفع محالً علـى اللَّفِْظ؛ ألن الضم الطراِده هنا 

 الكرمي اخليم رفعا )2(أَشبه الرفْع، وعلى هذا يا زيد
 .ونصبا

     وإذا كان مضافًا أو ِملضاف فالنصب ليس 
 .يا زيد ذا اجلمِة، ويا عبد اهللا الظريف: إالَّ، حنو

     وكذا سائر التوابِع، إال البدل، وحنو زيد 
وعمرو من املعطوفات، فإن حكْمها حكْم املنادى 

يا زيد : ِبعيِنه مطلقًا، كسائر التوابِع مضافة، تقولُ
زيد صاحب عمرو إذا أبدلت، ويا زيد زيد، ويا 

يا متيم : )3(وعمرو، ويا زيد وعبد اهللا، وتقول
 أمجعني وأمجعون، وكلَّهم أو كلَّكم، ويا غُالم

 :ِبشر أو ِبشرا وأبا عبِد اهللا، وجاز ىف قوله
 *إنى وأسطاٍر سِطرنَ سطْرا * 
 *لَقائـلٌ يا نصر نصر نصرا * 

وخيتار اخلليلُ ىف . أربعةُ أوجٍه، ويا عمرو واحلاِرثُ
 النصب، وأبو )4(املعطوف الرفع، وأبـو عمرو

                                                
وغري معـزو ىف    ". بأجود"، وفيه   135ديوان جرير ) 1(

 .، والتاج301اللباب
 .301، واملثبت من اللباب"زيد"ىف األصل والتاج ) 7(
ىف األصل والتاج كبعض نسخ اللباب املشار إليها ىف    ) 3(

 .302، واملثبت من مطبوع اللباب"تقول"هامش املطبوع
هو أبو عمرو بن العالء النحوى اللغـوى القـارئ          ) 4(

، 303انظر هامش اللباب  (154البصرى املتـوىف سنة    
 ).  للمحقق158

 الرفع فيمـا يِصح نـزع الالِم عنـه، )5(العباس
كاحلَسِن، والنصب فيما ال يِصح كالنجِم والصعق 

ورجلُ؛ يا زيد : وكذلك الرجلُ حيث مل يسوغوا
كأم كَِرهوا بناَءه من غري عالمِة تعريٍف، خبالف 

 .العلم
وإذا وِصف املضموم بابٍن وهو بين علمني بِنى 
املُنادى معه على الفَتِح إتباعا حلركِة اَألوِل حركةَ 
الثَّاىن ، وتنزيالً هلما منـزلةَ كلمٍة واحدٍة خبالِف 

وكذا ىف)6(ما إذا مل يقع ، غِري النداِء فيحذف 
يا زيد : التنوين من املوصوِف بابٍن بين علَمين حنو

ابن عمرو، ويا زيد ابن أخى، وهذا زيد بن عمرو 
 التنوين )7(وزيد ابن أخى، وجوزوا ىف املوصوف 

 :ىف الضرورة، حنو
 * هلَبٍس بِن ثَعةٌ من قَي8(*جاِري( 

ـه األلف والالم كراهـةَ      وال ينادى مـا في
اجتماِع عالمتى التعِريِف بـل يتوسل إليه باملُبهِم؛ 

                                                
 286هو حممد بن يزيد املعروف باملربد املتوىف سنة         ) 3(
 )303انظر هامش اللباب للمحقق (و
 ".إذا  مل يقع بني علمني"أى ) 4(
، واملثبـت مـن     "الوصـف "ىف األصل كالتـاج     ) 7(

 وذكر حمققه ىف اهلامش أنه ىف النسخ اخلطية         304اللباب
ب، جـ ، ء    : "للكتاب املرموز هلـا ىف التحقيق بالرموز     

 ".وليس بصواب" الوصف"
ققه إىل األغلب   ، ونسبه حم  304التـاج، واللبـاب ) 8(

 ).ثعلب(العجلى، وهو منسوب إليه ىف اللسان 

 يا يا
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يا أيها الرجلُ، ويا هذا الرجلُ وأيهذا الرجلُ، : حنو
 فع؛ ألنه املقصودسوغُ ىف الوصف هنا إال الروال ي
بالنداِء، وكذا ىف تواِبعه؛ ألا توابع معرٍب ويدلّ 

 :لى إعرابه نحوع
 )1(*يا أَيها اجلاِهلُ ذو التنزى * 

وهلذا وجه آخر، وهو أن يكونَ مبنـزلِة غريه من 
املُستِقلَّة بأنفُِسها فجاز ىف ] ب/399[األمساء 

يا هذا الطويل، وينبغى أن ال : وصِفه النصب، حنو
يكونَ الوصف ىف هذا اسم ِجنٍس ولكن مشتقا، 
ألنه ال يوصف باِسم اِجلنس إال وهو غري معلوم 

 .ِبتماِمه وال مستقلٍّ بنفسه
يا اُهللا خاصةً؛ حيث تمحضِت الالم :      وقالوا

للتعويِض، مضمِحال عنهـا معىن التعريف اِستغناًء 
 :بالتعريِف الندائى، وقد شذَّ

 لِْبى      ِمن اجِلِك يا الىت تيمِت قَ
  )2(                     وأنِت بِخيلةٌ بالوصل عنى

 :وأبعد منه قولُه
 *فيـا الغالماِن اللذان فـرا * 
 )3(* إياكما أن تكِْسبانا شرا * 

                                                
، ولبـاب  4/218، واملقتضب   2/192الكتاب  ) 1(

، والتاج، وعزى ىف شرح شواهد األمشوىن       305اإلعراب
 .63 إىل رؤبة، وهو ىف ديوانه 3/152للعيىن 

ــب) 2( ــة األدب 4/241املقتض ، 2/293، وخزان
قوله مـن   : "عه، والتاج وىف هامش مطبو    305واللباب

 ".أجلك بنقل حركة اهلمزة إىل النون

 املُنادى ىف حاِل اإلضافِة جاز فيه نصب روإذا كُر
االسمين علـى حذِف املضاِف إليه من األول، أو 

ى إقْحاِم الثاىن بني املضاِف واملضاِف إليه، عل
 :وضم األوِل، حنو

 )4(*يا تيم تيم عِدى ال أبا لَكُم * 

وإذا أُضيف املُنـادى إىل ياِء املتكلِم جاز إسكانُ 
الياء وفَتحه، كمـا ىف غِري النداِء، وحذفُه اجتزاء 

نداء بالكسرِة، إذا كان قبله كَسرةٌ، وهو ىف غري ال
قليلٌ وِإبدالُه أَِلفًا، وال يكاد يوجـد ىف غِري النداِء، 

: يا ربا تجاوز عنى، وعليه يحملُ احلديثُ: حنو
يا "وتاِء تأنيث ىف . )5(فيمن روى" أَنفق ِبالالً"

خاصةً، وجاز فيه احلَركات " يا أمِت"و " أبِت
، والوقْف "يا أُم"و" يا أب:"وحكى يونس. الثالث

عليه باهلاء عند أصحاِبنا، وجاز األلف دون الياء، 
 :حنو

                                                                   
 وشـرح   2/294، واخلزانـة    4/243املقتضب  ) 3(

 .، والتاج306، واللباب2/8املفصل 
 :، والتاج، وهو صدر بيت عجزه306اللباب) 3(

 * رمأٍَة عوىف س كُملِْقينال ي* 
 جلرير،  4/229 واملقتضب   2/205وعزى ىف الكتاب    

 .285 وهو ىف ديوانه
فيمن روى، كـذا    : قوله: "ىف هامش مطبوع التاج   ) 5(

 ".خبطه ولعله فيمن روى بالالً بالفتح

 يا يا
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 )1(*يا أَبتا علَّك أو عساكا * 
 :وقوهلا

رِنى راِكبصا أبتيا أُم       
  )2(                        يسري ىف مسحنِفٍر الِحِب

ا غُالم، ويا ابن أُم، ويا ابن عم خاصةً، مثلُ باِب ي
وجاز الفَتح كخمسةَ عشر، جتعلُ االسمين اسما 

 .)3(واِحدا
ô ô ô 

التكملة والذيل : "هذا آخر الكتاِب الذى سميته
، مما "والصلة ملـا فات صاحب القاموِس من اللُّغِة

أماله احلفظُ وأملَّه اخلاطر من ِذكِْر اللغاِت الىت [
ِب األلفاِظ الىت انثالت إىلَّ، وهذا وصلت إىلَّ وغرائ

بعد أَنْ علَتىن كَبرةٌ وأحطت مبا جِمع من كُتب 
اللُّغة خبرا وِخبرةً، ومل آلُ جهدا ىف التقْرير 

حقيق، ] به[والتحريِر والتحقيِق وإيراِد ما هو 
واطِّراِح ماال تدعو الضرورةُ إىل ِذكْره، حذَرا من 

أَمليه وختفيفًا على قاِرئيه ، وإن كانَ ما إضجاِر مت
من اُهللا به من التوِسعِة ومنحه من االقِْتداِر على 
البسِط وزيـادِة الشواهـد مـن فصيِح األشعار 

                                                
وعزى ىف شرح شواهد املغىن     .  والتاج 307اللباب) 1(

 .181وهو ىف ملحقات ديوانه.  إىل رؤبة343
 ).أيا(، والتاج، واللسان 308اللباب) 6(
 .308 – 295اللباب) 7(

وشواِرِد األلفاِظ إىل غِري ذلك مما أعجز عن أداِء 
ِة شكِْره؛ ليكونَ للمتأَدبني معينا، وهلم على معرف

 ِوىبغَواِمض لُغات الكالِم اإلهلى واللَّفِْظ الن
 وقد أعفَيته عن احلَشِو، وبينت الصواب )4(]معينا

فيه بقدِر معِرفَِتى ، ونقَّيته مـن التصحيِف واملُغير 
ولو . واخلَطَأ  املُستفْحِش والتفسري املُزاِل عن ِجهِتِه

تاِبى وحشوته مبا حوته دفاِتِرى أنِنى كثَّرت ِك
واشتملَ عليه الكتب الىت أفسدها الوراقون وغيرها 

. املُصحفون لطالَ وتضاعف على مـا انتهى إليه 
 .وكنت أحد اجلانني على لُغاِت العرِب

] عتسارء مما ىف هذا الكتاب فال يىه شن رابفَم
زِح والتييِف، والنسبِة إىل التصحيِف، حىت إىل القَد

يعاِود األصولَ الىت استخرجته منها، واملآخذَ الىت 
.  كما يأتى بيانها)5(]أُِخذت على تلك األصول

وقد نبهت فيه على مواِضع وقَع للمصنِف فيها 
خطأٌ، ِإما سهوا أو هو من تغِيري النساِخ، مع أنى 

.       أقَع فيما وقَع فيـه واهللا املستعانُال آمن أنْ
وال يستوِحش الواِقف عليه من استيعاِبى لكثٍري من 
أمساِء الرجال من املُحدثني والشعراِء والفُرساِن ىف 

                                                
و من كالم الصاغاىن ىف خامتته ما بني املعقوفتني ه) 4(

للتكملة علـى الصحاح، وقـد أورده الزبيدى ىف خامتة 
 .التاج

 .انظر اهلامش السابق) 5(
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اجلاهلية، وأمساِء مواضع وقُرى، وال سيما املصرية، 
لطالب فإن غالب ما ذكرت منها قد يحتاج إليه ا

ما يِرد ]أ/400[ىف معِرفَتِه وال يستغِنى عن ضبِط 
من ذلك، واهللا يعيذُنا من شر النفْس ويوفِّقُنا 
 .ِللصواِب ويؤم بنا سمت احلَق ويتغمد زلَلَنا ِبرأْفَِته

     واعلم أيها الناظر فيه أنى ال أَدِعى أنى 
 لْتىف ذلك، حص  تفيه لغاِتهم كلَّها، وال طَِمع

غري أنى حرصت أنْ يكونَ ما دونته مهذَّبا من آفِة 
 .التصحيِف منقى من فَساِد التغيري

     ومن نظَر فيه ِمن ذَِوى املَعِرفَِة فلْيتثَبت فيما 
لـه احلـق ِبنيي ـهاِله، فإنبب طُرخِبما ي ِفعتنوي 

 فادتِر . اسهةُ إمالِئه مـع شواِغِل الدوكان مـد
 ا، وأسألُ اَهللا ذَا املَنـرهش رشع ىالَِئِه اثْنِإبو
والطَّوِل أنْ يعِظم اَألجر على حسِن النيِة وال 

اهِة، وإيصيحالن ه ِمنتيخوما ت ِنى ثوابِرمحألُ يأس 
مبِدئًا ومِعيدا بأنْ يصلِّى على حممٍد وعلى آِله 
 ِحلَّنا دارلواِت وأزكاها، وأن يبني أطْيب الصالطَّي
 ئُوٍل وأقربسم ه أكرممِته، إنحر ِته، ومستقركرام

 .مجيٍب
     وهذا بيانُ الكتِب الىت منها أخذت وعليها 

وإن كانَ قد س ،بق ىف اخلُطبِة احلوالةُ فيه اعتمدت
على أصِل الشرِح، ولكن أَذْكُر هنا املشاهري منها 

 .وأقتصر على بعِضها دون كُلِّها

:      فَِمن كُِتب اللُّغِة الىت هى مبنـزلِة األصوِل
 ،للجوهرى حاحد، والصيراجلمهرةُ البِن د

 سيده، والتهذيب لألزهـرى، واملُحكـم البـِن
والعباب للصاغاىنِّ، والتكملةُ علـى الصحاِح له 

 .أيضا، فهذه الستةُ هى كاألصوِل ىف ِعلِْم اللُّغة
     وذيب التهذيب لألرموى، وما عزوته إىل 
ابن برى فبواسطة هذا الكتاب، وكتاب األفعاِل 

بلى، البِن القطّاِع، وبغيةُ اآلماِل ألىب جعفٍَر اللَّ
واألماىل َألىب على القاىلِّ، وكتاب لَيس البن 
 ،يد، واملوازنةُ لآلِمِدىالبن الس ه، واملُثَلَّثاتيخالَو

للزخمشرى واألساس ،للفيومى واِملصباح. 
النهايةُ البـِن األثِري، :      ومن كتب الغـريِب

بورى، والفائق للزخمشرى، ومجلُ الغرائِب للنيسا
 .والغريب املُصنف ألىب عبيٍد

مجهرةُ النسِب البـِن الكلىب، :      وىف األنساِب
وأنساب قريٍش للزبِري بِن بكَّاٍر، وأنساب أىب عبيد 

القاسِم بِن سالٍَّم، واملقدمةُ الفاضليةُ البن اجلواىنّ   
 .النسابِة

كتاب األمِري : ِب     وىف مشتبه األمسـاِء واألنسا
ر بِن ماكوال، فإذا قلتصاه : أىب نفإي ه األمريذكر

 ِصريبوالت ،به للحافِظ الذهىبتاملُش ِنى، وحتريرأع
اه : للحاِفِظ ابـِن حجر، فإذا قلتنقلَه احلافظُ فإي

 همعاىنِّ، وخمتصراألنساِب البن الس ِنى، وكتابأَع
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 .ب األنساِب ألىب الفدا البلبيسىالبن اَألثِري، وكتا
كتاب الثقات البن حبان، :      وىف الرجال

والكاشف لرجال السنة للذهىب، وذيب التهذيِب 
 .للحافظ ابِن حجر

التجريـد للذهبـى، :      وىف الصحابة خاصةً 
 .واملعجم للْبغوى، والبِن فَهٍد، واإلصابةُ للحاِفِظ

 .كتاب أىب الطَّيِب اللغوى:  األضداِد     وىف
:      وىف املواِضع والبقاِع واألماكِن واألصقاِع

، ولياقـوت اإلسكندرىكتـاب املعجِم لنصـر 
الرومى. 

كتاب القوانِني لألسعِد :      وىف القرى املصريِة
 .ابِن مماتى، والبن اجلَيعاِن

 احليواِن للدمريى، كتاب حيـاِة:      وىف احليوان
وديوانُ احليواِن للسيوطى ،ماِميىناحلياِة للد وعني. 

     وغري ذلك من غرائِب الكتِب املؤلفة ىف نوٍع 
من اللغة ككتاب السرِج واللِّجاِم البن دريد، 
وكتاِب أيماِن العرِب لـه، وكتاِب غريِب احلماِم 

ألصبهاىنِّ، وكتاب املُهدى ألىب احلسِن الكاتِب ا
 ،ِة ألىب حاٍمت، ومفاهيِم األشـراِف للبالذُرىينالز
والتاريِخ ألىب بكٍر اخلطيِب وذيِله البن النجاِر 

 .وللبغدادى، والتاريِخ ألىب القاسم بِن عساكر
     وكتاِب األمثـاِل للعسكـرى، وللميـداىنٍّ 

ِن الكلىب    وللزخمشرى، وكتاِب أنساِب اخليِل البـ

 ].ب/400[
     والكتب املؤلفة ىف النباِت واألشجارككتاب 

 .ابِن جزلة وابِن البيطاِر، والشفاِء خلضِر املُتطَبِب
 .     وىف األحجاِر واملعادِن ككتاِب التيفاشى

     وىف أخبار الشعراء وغريهم ككتاب األغاِنى 
 هذَيٍل ألىب ألىب الفرِج األصبهاىنِّ، وشرِح ديواِن

 .سعيٍد السكرى، والديوان املعروِف باملفضلياِت
     وىف املقصوِر واملمدوِد كتاب أىب على القاىلِّ، 
وغري ذلك من كتِب النحِو ودواويِن الشعِر 
وأراجيِز الرجاِز ممـا ال أِطيق ِإحصاَءهـا اآلنَ 

 هذه الكُتِب ما ِلكَثْرِتها، فإنْ لَم يجد ملا رابه ىف
يناِدى ِبِصحِتـه فَلْيصِلحه زكْوةً لعلِمه الذى هو 

ومن اهللا أرجو . خري من املاِل يربح ىف احلال واملآل
. حسن الثواِب وبرمحِته أعتصم من هول يوم املآِب

وصلَّى اُهللا على سيِدنا حممٍد وعلى آِلِه وصحبه 
ا كَثريتسليم لَّـموس ِهللا رب ا واحلمدا أبـدا كثري

 .العاملني
 رضى اهللا تعاىل عنه وأرضاه -     قال املؤلف 

ونفعنـا واملسلمني بربكته ىف الدارين جبـاه سيِد 
 انتهى ذلك ىف الثالثِة من اِر اجلمعِة -أنبيائه آمني 

 )2(املباركِة الثامِن والعشرين مـن جمادى مخسة 
 ومئتني بعد متام األلف من  ثالث1203سنة 

اهلجرِة النبويِة على يِد أضعِف العباِد وأَحوِجهم إىل 
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رمحِة مواله يوم التناِد الفقريِ  إىل اِهللا تعالَى عبِد 
املُنِعم شرف املنيتيىن الشافعى غفر اهللا لَه ولوالديِه 
وملشاِخيِه وإخوانه ومِحبيه وللمسلمني واملسلماِت 

 .)2(ؤمنني واملؤمناتوامل
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 .م1965
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 –دار مصر للطباعة .  ط –عبد الستار فراج : مجع وحتقيق.  ديوان جمنون ليلى-82
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 . الطبعة الثانية–سروبايا أندونيسيا 
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. حممود حممد شاكر: حتقيق.  طبقات فحول الشعراء، حملمد بن سالم اجلمحى-120
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 .م1905 – طبعة ليدن -نقائض جرير والفرزدق :  كتاب النقائض-134
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 . هـ1300نة س.  ط– لسان العرب، البن منظور -139
 .م1961 القاهرة –عبد الستار فراج : حتقيق.  املؤتلف واملختلف، لآلمدى-140
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 .   م1969 – 1960 القاهرة –دار املعارف . ط



 - ص - 
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 –احللىب .  ط–عبد السالم هارون : حتقيق.  معجم مقاييس اللغة، البن فارس-159
 .م وما بعدها1969القاهرة 
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 رموز املؤلف
 
 .موضع= ع 
 .بلد= د 
 .قرية= ة 

 .اجلمع= ج 
 .معروف= م 

 .مجع اجلمع= جج 
 .املادة واوية= و 
 .املادة يائية= ى 
 يو  

 .املادة بعضها واوى وبعضها يائى      = 
 وى 

 
 
 
 
 

 :مالحظة
دة معناه أَن النص ِذكْر الصحاح والتكملة والعباب واللِّسان والتاج باحلاِشية دون تقيد مبا 

 .املعلق عليه يوجد ا ىف املادة نفسها الىت يشرحها الزبيدى
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 تصــديــــــر

 
 مصطفى حجازى: بقلم 

 مقرر جلنة إحياء التراث بامع
 

كتاب التكملة والذيل والصلة ملا فات صاحب القاموس مـن          (هذا هو اجلزء الثامن من      
تضى الزبيدى، وهو آخر أجزاء هذا العمل الكبري، وبه يبلغ الكتاب           ملؤلفه السيد حممد مر   ) اللغة

 .متامه، واحلمد هللا الذى بنعمته تتم الصاحلات
وقد ض بتحقيق هذا اجلزء عامل لغوى قدير، وجممعى قدمي هـو األسـتاذ الـدكتور                       

ىل العـامل   ـ حمقق أماىل ابن دريد ـ وأسند امع مراجعة حتقيقه إ  السيد مصطفى السنوسى
 األمني العام األسبق للمجمع الذى راجع حنـوا مـن           إبراهيم الترزى الفاضل املرحوم األستاذ    

م دون إمتام مراجعة باقيه، فرأت جلنة إحياء التراث أن تعهـد  2001نصفه، وحالت وفاته سنة     
، فهو  حممدضاحى عبد الباقى    مبراجعة سائره إىل العامل الفاضل، واللغوى الثقة األستاذ الدكتور          

 منه، وهو األقدر على أن يسـلك بـه     الثالث والرابع : اخلبري ذا الكتاب، وقد حقق اجلزأين       
سبيلهما؛ ليأتى الكتاب كله على منهج سواء، وقد كان سيادته عند حسن ظن اللجنة، فأكب               
 على مراجعته، وزاده ىف حواشيه، واعتمد جتاربه للطبع، ومنحه من علمه وخربته مـا أوىف بـه         

 . على الغاية، وشارف الكمال
ويسعدىن باسم اللجنة أن أسدى إىل حمققه ومراجعه أجزل الشكر على ما بذال من جهد          
حممود، وأدعو اهللا ـ سبحانه ـ أن جيزيهما اجلزاء األوىف، وأن يكتب هلما التوفيق والسـداد    



 

 ت 

ثاهلمـا مـن العلمـاء      فيما يندبان له من عمل ىف حتقيق تراثنا ايد، وما أحوجه إىل جهود أم             
 . املخلصني، فهو ـ سبحانه ـ وىل التوفيق، واهلادى إىل سواء السبيل

 مصطفى حجازى 
 هـ 1427من احملرم سنة 2

 م2006 من فرباير 1املوافق 
 
 
 
 
 تقدمي
 

 
احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد بن عبد اهللا خري من  

 :له وصحبه الكرام الربرة وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعدنطق بالضاد، وعلى آ
التكملة والذيل والصلة ملا فات صاحب القاموس من "فهذا هو اجلزء الثامن من كتاب  
، وبه يكتمل هذا السفر العظيم الذى حرص جممع اللغة العربية على أن يهديه لشداة "اللغة

 .إىل آخر املعجم) حرف الواو والياء(وهو يشتمل على املواد بدًءا من . العربية وعشاقها
. إحدامها خبط املؤلف وينقصها الربع الثاىن منه: سختان خطيتانوهلذا الكتاب ن 

 .واألخرى كتبها أحد تالميذ املؤلف ىف حياته ووصلتنا كاملة
وعلى الرغم من أن مقابل هذا اجلزء من نسخة املؤلف كان تاما عند البدء ىف حتقيقه،  

 عد النسخة املنقولة عن نسخة إال أن احملقق ومعه األستاذ الترزى املكلف مبراجعته اتفقـا على
املؤلف هى األصل، كما اتفقا على تدوين أرقامها ىف التحقيق على اعتبار أن ذلك قد روعى ىف 
األجزاء السابقة لكوا النسخة الكاملة، وملا أصاب نسخة املؤلف من تلف بسبب الرطوبة 



 

 ث 

ىن أثناء املراجعة، واألرضة مما تسبب ىف طمس كثري من كلماا، ولكنهـا كانت نصب عي
 .وكنت أشري إليها ىف احلاشية باسم نسخة املؤلف

السيد السنوسى اخلبري بلجنة املعجم الكبري، / وهذا اجلزء قام بتحقيقه األستاذ الدكتور 
إبراهيم الترزى عضو امع، وما إن انتهى املراجع من قراءة / كما أوكل مراجعته إىل األستاذ

 وافاه األجل احملتوم، أسبغ اهللا عليه شآبيب رمحته وأسكنه فسيح حنو نصف هذا اجلزء حىت
 .جناته

ولألستاذين احملقق واملراجع جتربة ثرية ىف جمال التحقيق اللغوى؛ مما جعل امع يسند  
، "تعليق من أماىل ابن دريد"إليهما هذا العمل، فمما حققه الدكتور السيد السنوسى كتاب 

 .للتلمساىن"  األشعارنزهة األبصار ىف حماسن"و
للزبيدى " تاج العروس من جواهر القاموس" أما األستاذ الترزى فقد أسهم ىف حتقيق 

وهو أضخم معجم لغـوى ىف العربية، فقد حقق منه اجلزأين العاشر والثالث والثالثني وشارك 
 .ىف حتقيق اجلزء اخلامس عشر

الذيل والصلة ملا فات صاحب التكملة و"وبصدور هذا اجلـزء يكون قد مت طبع معجم  
للزبيدى، والذى ميكن ملقتنيه مع القاموس احمليط للفريوزابادى، أن يكتفى " القاموس من اللغة

 .واحلمد اهللا الذى بنعمته تتم الصاحلات. ما عن أجزاء تاج العروس األربعني
مد وعلى وصلى اهللا على سيدنا حم. ورحم اهللا الزبيدى احلسيىن والفريوزابادى البكرى 

 .آله وصحبه وسلم
 

 ضاحى عبد الباقى. د
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