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 :ملخص البحث
د   يهدف هذا البحث إلى الوقوف على قضية المستوت عنه يف معجم الُمنَجَّ

لتراع النمل؛ من خالل عرض نماذج مدروسة لبعض ما ستت عنه من مواد 

لمشورك اللفظي. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي الذي يقوم على التتبع ا

واالستقراء، ثم الجمع والتصنيف والدراسة والنقد. وهو مقسم إلى: مقدمة فيها 

عرض موجز لإلطار المنهجي للبحث. وتمهيد: فيه التعريف بقضية المستوت 

راع تحت أعضاِء عنه. وخمسة مباحث، األول منها: المستوت عنه فيما أدرجه ك

الَبَدن. والثاي: المستوت عنه فيما أدرجه كراع تحت صُنوف َالحيواِن. والثالث: 

المستوت عنه فيما أدرجه كراع تحت ذكِر الطَّير. والرابع: المستوت عنه فيما 

الح وما قاربه. الخامس: المستوت عنه فيما أدرجه  أدرجه كراع تحت ذكر السِّ

عليها. وخاتمة فيها أهم ما توصل إليه البحث. كراع تحت ذكر األرض وما 

  وفهارس.

أْن لوحظ أن كراعا تطرق لبعض دالالت  ومن أهم ما توصل إليه البحث

تحملها لفظة معينة، ثم ستت عن باقي دالالت تلك اللفظة، وسبب ذلك أنه 
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قصد هبذا المعجم خدمة جيل مبتدئ سالك لطريق العلم، ممن كانوا يتلقون 

يديه، فجاء المعجم يقدم ومضات تنير دروب السالتين المبتدئين، العلم على 

كما كشف البحث عن عبقرية عالم لغوي واسع الثقافة، كثير االطالع، لم يأخذ 

 حقه ولم يتبوأ متانته بين أهل العربية.

كراع النمل/ علم المعجم عند العرب/ االستدراك  الكلمات االفتتاحية:

لمنجد لتراع/ المعاجم الموضوعية/ المشورك المعجمي/ النقد المعجمي/ ا

 اللفظي.
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What karaa was silent about in his dictionary (Al -Munajjad),
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Abstract: 

This research aims to find out the issue of what is kept 

silent in the dictionary of the Munajjid to Karaa, by 

presenting studied examples of some of the materials of 

the verbal participant that are silent about him. The 

research followed the descriptive approach which is 

based on tracing and extrapolation, then collection, 

classification, study and criticism. It is divided into: An 

introduction in which a brief presentation of the 

methodological framework for the research. And a 

preface: it discusses the issue of the silent one in the 

objective order. And five sections, the first of which is the 

one who is silent about what he listed as a shepherd under 

the body. And the second: the one who is silent about 

what he listed as a shepherd under the animal's rocks. 

And the third: what is silent about what he listed as a 

shepherd under the mention of the bird. And the fourth: 

What is silent about what he listed as a shepherd under 

the mention of the land and what is on it. As for the 

conclusion, it includes the most prominent results of the 

search. And a conclusion in which the most important 

findings of the research and indexes 

One of the most important findings of the research 

is that it was noticed that Karaa touched on some of the 

connotations of a certain word, then kept silent about the 

rest of the connotations of that word, and the reason for 
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that is due to either an oversight of it. For its uniqueness 

in this work; As it is the first to singled out the common 

verbal dictionary. Or because he intended by this 

dictionary to serve a beginner generation who walked the 

path of knowledge, who used to receive knowledge on his 

hands, so the dictionary came to present flashes that 

illuminate the paths of beginner walkers, as the search for 

the genius of a broad-educated linguist revealed that he 

did not take his right and did not assume his position 

among the people of Arabia 

Keywords: the shepherd of the ants / lexicography for 

the Arabs / lexicological apprehension / lexical criticism / 

al-Munajjid by Karaa / thematic dictionaries / joint 

verbal. 
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 املقدمة
 الحمد هلل وكفى، وصالة وسالم على عباده الذين اصطفى وبعد،،

تعد معاجمنا اللغوية ثروة ثرة، ودائرة معارف مخبوءة وكنز مدفون، تحوي يف 

بطوهنا من الآللئ ما تحوي؛ ويعد معجم المنجد يف اللغة أو المنجد فيما اتفق 

فظه واختلف معناه ـ كما عنونت له كتب الوراجم ـ أقدم معجم يف المشورك ل

اللفظي، ألفه عالم مصري؛ ضمنه كثيرا من التعبيرات التي تمثل عربية مصر يف 

: إذا بتى 
ُّ

زمانه، مثل قول العامة: فّش القفَل: إذا َفَتحه بغير مِفتاح، وَفَحم الصبي

 ر االنتباه ويشحذ الهمة.حتى ينقطع صوُته إلى غير ذلك مما يثي

ولما كانت معاجمنا ما زالت يف حاجة إلى من يتشف عن متنوناهتا، ويبذل يف 

ما "سبيل دراستها كل غال ونفيس، أردت أن أخوض غمار هذا البحث؛ أال وهو 

، فنصبت وجهي شطر "ستت عنه كراع النمل يف معجمه الُمنَجد نماذج ودراسة 

نف دراسة المعاجم من صعوبات وعقبات ـ هذا المعجم ـ مع علمي ما يتت

وانربيت أتصفح ورقاته، فلحظت أن مؤلفه ذكر ألفاظا أورد لها يف باهبا معناها 

الذي هدف إليه، ثم تطرق إلى معان أخرى لها وستت عن باقيها، فأحببت أن 

أكمل ما ستت عنه؛ ليتون أعم للفائدة، وأتم للمغزى، وأبلغ للمراد، فأخذت  

عن ما ستت عنه يف ثنايا المعاجم وكتب اللغة، حتى ظهرت هذه  يف التنقيب

الدراسة المختصرة لهذه النماذج المدروسة لبعض ما ستت عنه كراع من مواد 

 المشورك اللفظي يف المنجد، مدعمة بالشواهد واآلثار.

د، كان لزاما علّى أن أشير إلى بعض  ولما كان البحث خاصا بمعجم الُمنَجَّ

 ، والتي منها على سبيل المثال ما يلي:نقطة البحثالدراسات يف 
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د يف اللغة، لريم  "كراع النمل  "ـ منهج أبي الحسن الهنائي 1 يف كتابه المنجَّ

، 4، العدد17فرحان المعايطة، مجلة المنارة، جامعة آل البيت، األردن، المجلد 

 م.2011سنة

مسعود، مطبعة حسان، ـ  المنجد يف اللغة لتراع النمل دراسة لغوية، لفوزي  2

 م.1984القاهرة، 

ـ اللهجات العربية يف كتاب المنجد يف اللغة لتراع النمل، د/ أحمد هاشم  3

، 1السامرائي، د/ عادل محمد الشنداح، دار العصماء، سورية، دمشق، ط

 م؛ لتن هذه الدراسات وغيرها لم تطرق إلى معالجة قضية بحثي هذا.2011

رب هذه الدراسة الوعر منها صعوبة جمع المستوت يف د وقد جابهتني صعوبات

عنه من أماكن رقدته يف بطون المصادر وجمع الشواهد له، فقد أصابني الألي 

 عندما هممت بدراسة هذه المصادر، وهذا واضح من فهرس المصادر.

فهو المنهج الوصفي الذي يقوم على التتبع واالستقراء،  أما عن منهج الدراسة

 نيف والدراسة والنقد.ثم الجمع والتص

أن يخرج يف مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث،  وقضت خطة دراسة هذا البحث

وخاتمة، وفهارس، أما المقدمة ففيها عرض موجز لإلطار المنهجي للبحث 

ببيان حدوده، وصعوباته، والدراسات السابقة يف نقطته، ومنهج الدراسة. وأما 

 نه، وأما المباحث، فهي: التمهيد ففيه التعريف بقضية المستوت ع

: المستوت عنه فيما أدرجه كراع تحت باب )يف ذكر أعضاِء املبحث األول

 الَبَدن من الّرأس إلى الَقَدم(.
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: المستوت عنه فيما أدرجه كراع تحت باب )يف ذكر املبحث الثاني

باع والبهائم والَهواّم(.  صنُوف َالحيواِن من الناس والسِّ

وت عنه فيما أدرجه كراع تحت باب )يف ذكِر : المستاملبحث الثالث

 الطَّير: الصوائد منها، والبغاث، وغير ذلك(.

: المستوت عنه فيما أدرجه كراع تحت باب )يف ذكر املبحث الرابع

الح وما قاربه(.  السِّ

: المستوت عنه فيما أدرجه كراع تحت باب )يف ذكر املبحث اخلامس

 ألفبائيا تبعا لنظام المنجد.األرض وما عليها(، وهو مرتب ترتيبا 

وهذه المباحث الخمسة مقسمة وفقا للطريقة التي بنى عليها كراع معجمه )فقد 

بناه على ستة أبواب(، ويف داخل المباحث رتبت التلمات )ترتيبا موضوعيا( 

حسب ورودها يف المعجم، فبدأت بنص المنجد، ذاكرا بعده المستوت عنه، 

أللفبائي، مرقما إياها ترقيما عدديا، سائرا يف ترتيبي مرتبا دالالته على النظام ا

للمستوت عنه داخل المباحث على نفس وروده داخل أبواب المنجد، معتمدا 

على معاجمنا اللغوية وكتب اللغة خصوصا كتاب المأثور من اللغة )ما اتفق 

هـ(، فقد اختص بذكر 240لفظه واختلف معناه(، ألبي الَعَمْيَثل األعرابي )ت

، ـ كما "والنَّْبُل: النَّْقُل، والنَّْبُل: اللَّْقمُ "الالت ألفاظ لم توجد يف غيره،  مثل:  د

 سيتضح ـ . 

 .الفهارسفتتضمن أبرز نتائج البحث، تليها  وأما الخاتمة
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 التمهيد:
   (1):قضية املسكوت عنه

إنه لمن الواجب علينا أن نقف مع كالم علمائنا األول، مجتهدين؛ لنتعرف 

ى كنه أفتارهم؛ ألن هذا التالم من أوسع أبواب العلم المستوت عنه؛ وألنه عل

ربما يتون الموضوع قتل بحثا ـ كما يقال ـ لتن بقي فيه شيء يحتاج إلى 

المراجعة، وبالمراجعة والتمحيص نقف على أبعاد وآماد ال حصر لها قد ُستت 

ابا من الدراسات ... فتم من سطر واحد لّخَصه إمام من األئمة يفتح ب "عنها، 

وكل قارئ يتدبر ويراجع ويغلغل الفتر يف كالم العلماء يجد فيه ركازا من العلم 

 . (2) "هو من المستوت عنه

يف وصف وقد أشار الشيخ عبد القاهر الجرجاي إلى ذلك المستوت عنه 

الفْتَر  إيماء إلى الغرض من وْجٍه ال َيْفطُِن له إالَّ َمْن غلَغَل  "كالم العلماء أنه 

ِة َيْقوى معها على الغامِض، ويصُل  َق النَظَر، وَمْن َيرجُع من َطْبعه إلى أْلَمعيَّ وأدَّ

 ... وهذا موضع ال يتبين سره إال من كان ُمْلَهَب الطبع حاد 
ِّ

هبا إلى الخفي

                                                

ُكوَت. مقاييس اللغة، الس   (1) َد السُّ يُن َواْلَكاُف َوالتَّاُء َيُدلُّ َعَلى ِخََلِف اْلَكََلِم. وَسَكَت َتَعمَّ

)س ك ت(، تح/ عبد السَلم هارون، دار الفكر،  3/89هـ( 395ألحمد بن فارس )ت

)س ك ت(، دار 44، 43/ 2هـ( 711م. ولسان العرب، لجمال الدين ابن منظور)ت1979

 هـ.1414، 3وت، طصادر، بير

، مكتبة وهبة، القاهرة، 11المسكوت عنه يف التراث البَلغي، د/ محمد أبو موسى ص (2)

 م. 2017، 1ط



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –غة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون مجلة كلية الل

 
 

 

 

. فإن لم يتشف عن هذا السر هبذه األوصاف التي ذكرها اإلمام (1) "القريحة 

 وتا عنه.بقي هذا السر مست

وعلم العلماء الذي نقرأه مستون فيه علم مستوت عنه لم نقرأه، وربما كان  "

أزكى وأصفى وأنقى من العلم الذي نقرأه، وال شك أن هذا من مهمات األقالم 

 .(2)"الحية التي تحركها عقول حيه هي البحث عن هذا الساكن المستوت عنه

ه باب قديم وجليل فالمستوت عن ": يقول العَلمة محمد أبو موسى

ومستوت عنه أيضا، ... ولو قلت أكثر العلم مستوت عنه لم تتن مخطئا؛ ألن 

المبهم المحتاج إلى إيضاح مستوت عنه، والمجمل المحتاج إلى تفصيل 

مستوت عنه، وأكثر كالم العلماء الظاهر تحته خبيئ ومستوت عنه، وكل فترة 

وكالم العلماء منه ما هو بيان ، حية يف باطنها مستوت عنه عن الذي يف باطنها

 .(3)" للعلم، ومنه ما هو منبهة لعلم، وهو كثير مستوت عنه

وأغلب الظن أن كراعا حينما ستت عما ستت أراد أن يبين وأن ينبه يف وقت 

وأنا ال أكتب للسادة العلماء، "واحد، وكأن حال لسانه يحتي قول أبي موسى: 

تونوا سادة علماء، وهم الذين أوصانا هبم وإنما أكتب للجيل الساك الطريق؛ لي

 .(4) "شيوخنا األوائل

                                                

، 455هـ( ص471دالئل اإلعجاز يف علم المعاين، لإلمام عبد القاهر الجرجاين الدار )ت (1)

 م. 1992، 3تح/ محمود شاكر، مطبعة المدين، القاهرة، دار المدين بجدة، ط 451و

 .13المسكوت عنه ص (2)

 .3المسكوت عنه ص (3)

 .5و4المسكوت عنه ص (4)
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وهنا سؤال يطرح نفسه عن مستوت كراع: هل يلزم يف المستوت عنه االلتزام 

 بما كان من الباب الذي أورد فيه كراع اللفظ نفسه أم ال؟

لإلجابة على هذا السؤال علينا أوال أن نتأمل صنيع كراع يف شرحه لدالالت 

ظ، فهو حينما يذكر لفظة يف باهبا نجده يتطرق إلى معنى آخر لتلك اللفظة األلفا

بجانب المعنى الذي أورده يف باب تلك اللفظة، فلفظ )العير( مثال، أورده يف باب 

 وجمعه أعيار... والَعْير:  "ُصنوِف الَحَيَواِن، يقول عنه: 
ُّ

والَعْير: الِحمار الَوحشي

ين من الَعظم، والَعْير: المرَتِفُع يف وَسط القدم، ويف كلُّ ما ارتفع يف أوساط التتف

هم كأنُه ُجديِّر، وكلُّ ُمْرَتِفٍع يف َوسِط ُمْسَتٍو فهو َعْير،  وَسط الَوَرقة، ويف وسط السَّ

 ."والَعْير: إنسان الَعين، والَعْير: َسيِّد الَقْوم، والَعْير: الَوتِدُ 

تصر على معنى اللفظة الذي وضع فإذا كان كراع لم يلزم نفسه هبذا، ولم يق

الباب من أجلها وتطرق إلى معان أخرى لأللفاظ، كان لنا مندوحة أن نتمل ما 

 ستت عنه، فيما تطرق إليه ولم يتمله.

***   ***   *** 
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 املبحث األول
 املسكوت عنه فيما أدرجه كراع حتت باب 

 (.)يف ذكر أعضاءِ البَدَن من الرّأس إىل القَدَم

. قال أْصُل الَكْرمِ والَجْفُن:  ": (2)يف معجمه المنجد (1)قال كراع :اجَلْفنـ  1

 النَِّمر بُن َتْوَلب:

                                                

كراع النمل: هو علي بن الحسن الهنائي، المعروف بكراع النمل منسوب إلى هناءة بن  (1)

مالك بن فهم بن غنم بن درس، لقب بـ ) كراع النمل (؛ لقصره؛ أو لدمامته، وهو عالم 

وكان كويف المذهب، وقد أخذ عن  البن دريد، كان معاصًرا هـ،،310مصري، تويف 

البصريين، ويعرف بالدوسي قبيلة من العرب، وكتبه بمصر موجودة مرغوب فيها، منها: 

ف، والمنَظَّم، والفريد، ولم كتاب مجرد الغريب والمنضد يف اللغة، و األوزان، والمصح 

. لم يكن ، أما سائر كتبه فمفقوديصل إلينا من كتبه إال )الُمنَّجد( الذي معنا، و)الُمنَْتخب(

وإِّنما قصر نفسه على  -على عادة علماِء عصره-ُكراع واسَع الثقافة متعّدَد المعارف 

راسات اللَُّغوية، واهتمَّ بأبحاِث فقه اللغة والمعاجم بخاصة، ومن أساتذته: أبو علي  الد 

ينََوِرّي ت درس على نحاٍة كما هـ، وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق األصبهاين، 289الد 

. ينظر المنجد يف اللغة )أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي(، لكراع بصريين وكوفيين

تح د/ أحمد مختار عمر، د/ ضاحي عبد الباقي،  15، 13، 11، 9هـ( ص309النمل )ت

م، والوايف بالوفيات، لخليل بن أيبك 1988، 2عالم الكتب، القاهرة، ط

/ أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء ، تح209/ 20هـ( 764الصفدي)ت

األعَلم، لخير الدين و م.2000التراث، بيروت، دار إحياء التراث، بيروت، 

الفهرست، البن و م،2002، 15، دار العلم للمَليين، ط272/ 4هـ( 1396للزركلي)ت

 م.1997، 2، تح/ إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط111هـ( ص438النديم )ت

المنجد معجم من المعاجم الخاصة ىف اللغة، بل يعد أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي،  (2)

د يف اللغة (، أما كتب التراجم فتعطيه عنوانًا  تحمل مخطوطاُت الكتاب عنوان )المنَجَّ

د فيما اتفق لفظة واختلف معناه(. ولمكانة المنجد اقتبس  يكشف عن موضوعه وهو )المنَجَّ

المحكم وصرح بذلك يف المقدمة، كما اقتبس منه ابن منظور يف اللسان. منه ابن سيدة يف 

وهو يعالج الكلمات التي تحمل أكثر من معنى، سواء أكان المعنيان متضادين أم ال. أما عن 
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ــــــذاب ــــــْيَن أنهــــــاٍر ع ُة َب ــــــِقيَّ  َس

 

ــــنِ    ــــروم َجْف ــــٍت وُك  (1)وزْرٍع ناب

يف:   وقال رؤبة يصف  ". وقال يف المنتخب: (2) "ِغَلفه... وَجْفُن السَّ

  (3) السيوف:

ــاْد إَِذا اْســُتعِ  ــوِن األَْغَم  يَرْت ِمــن ُجُف

 

ــادْ    ــْقِع َيَرابِيــَع الصَّ ــاَن بِالصَّ َفقَّ
 "(4) 

 

                                                                                                          

قيمته: فهو أقدم كتاب شامٍل يِصُلنا يف موضوع المشَتَرِك اللفظّي. وهو أوُل كتاٍب من نوعه 

وبخاصة يف قسميه األّول والسادس. كما أنه من أوائل كتب اللغة التي تبدو فيه روُح النظام، 

َطبَّقت نظام الترتيب الهجائي يف عرض الكلمات، وبذا فتحت مجاالً أمام أصحاِب 

المعاجم ليتركوا نظام الخليل الصوتي. وهو من أوائل الكتب التى راعت يف ترتيب المادِة 

يها ال ِجْذَرها، ومن اللطيف أنه يحتوي على تعبيرات اللَُّغوية صورَة الكلمة التي تنطق عل

 محليَّة مصرية؛ لذا يستحق العناية من أصحاب اللغة، والمهتمين بشأنها، والمشتغلين بها. 

أما عن نظامه فقد قسمه صاحبه إلى ستة أبواب: الباب األول: يف ذكر أعضاِء الَبَدن من الّرأس 

باع والبهائم والَهواّم. الثالث: يف إلى الَقَدم. الثاين: يف ذكر صنُوف  َالحيواِن من الناس والس 

َلح وما قاربه. الخامس: يف ذكر السماِء وما يليها. السادس:  ذكرِ الطَّير. الرابع: يف ذكر الس 

فصَلً، على عدد حروف الهجاء من األلف إلى الياء. وقد  28يف ذكر األرض وما عليها وفيه 

اللة دون اإلكثار واإلطالة. ثم تَل أثبت يف كل  باب ما َسنَ  ح من الشواهد، مّما يكون فيه الدَّ

عة على أبوابها. ذلك بالمادة اللغوية موزَّ
 

ولمكانة المنجد وأثره سمى لويس المعلوف 

، 17، 15، 1و6، 5ينظر المنجد ص معجمه المنجد يف اللغة واألعَلم تيمنا بهذا المعجم. 

18 ،21 ،23. 

فر، وهو للنمر بن تولب، يف المعجم المفصل يف شواهد العربية، إلميل بديع البيت من الوا (1)

 م.1،1996، دار الكتب العلمية، ط226/ 8يعقوب 

أِس إلى الَقَدم(.34المنجد ص (2)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ

 .9/350المعجم المفصل يف شواهد العربيةالرجز لرؤبة، يف  (3)

أِس إلى الَقَدم(. )باُب أعضاءِ 34المنجد ص (4)  الَبَدن من الرَّ



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –غة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون مجلة كلية الل

 
 

 

 

 .(2)"بلغة اليمن نفس الكرموالَجْفن والَجْفنَة "، (1)"واحد  والُجُفوُن واألَْغَمادُ 

 :املسكوت عنه
 اجلفن:

 ـ شجر طيب الّريح.          2 ـ َجْفُن العين.            1

 ـ غمد السيف 4 لنَّْفِس عن الشيءـ َظْلُف ا 3

 ـ قضبان الكرم.     6 ـ قِْشُر الِْعنَِب الَِّذي فِيِه اْلَماءُ  5

  ـ نبتة تنْبت متسطحة. 7

، والجفن: غمد السيفوالَجفُن أيضا:  َجْفُن العينالَجفُن:  "ففي الصحاح: 

... الّريحشجر طيب والَجْفن: "، ويف المحتم: (3)"، الواحدة جفنةقضبان الكرم

، َوإِذا َيبَِسْت تقبضت واْجتمعت، نبتة تنْبت متسطحةوالَجْفن َأْيضا من اأْلَْحَرار: 

َولها حب َكَأنَُّه الحلبة، َوأْكثر منبتها اآلكام َوِهي تبقى ِسنِين يابسة، َوأْكثر راعيتها 

 صلبة َصِغيَرة مثل ال
َ

 عيشوم،اْلحمر والمعزى، َقاَل: َوَقاَل بعض اأْلَْعَراب: ِهي

َولها عيَدان صالب رقاق قصار، وورقها أخضر أغرب، ونباهتا فِي غلظ األَْرض، 

 .(4)"َوِهي أْسرع البقل نباتا إِذا مطَرت وأسرعها هيجا 

                                                

المنتخب من غريب كَلم العرب، لعلي بن الحسن الُهنائي األزدي، أبو الحسن الملقب بـ  (1)

، تح د/ محمد العمري، جامعة أم القرى )معهد 635هـ(، ص309)ت بعد « كراع النمل»

 م.1989، 1البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسَلمي(، ط

، تح د/ عبد الكريم 109/ 4 اللغة العربية، لَسَلمة بن ُمْسِلم الَعْوتبي الُصحاري، اإلبانة يف (2)

 سلطنة عمان. -مسقط  -خليفة، وآخرون،  وزارة التراث القومي والثقافة 

/ 5هـ(، 393تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت (3)

، 4ط بيروت، –طار، دار العلم للمَليين )ج ف ن(، تح/ أحمد عبد الغفور ع2092

 م.1987

المحكم والمحيط األعظم، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  (4)

، 1، طبيروت –)ج ن ف(، تح/عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 455/ 7هـ( 458

 م.2000
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 ". ويف المأثور من اللغة: (1)"الَِّذي فِيِه اْلَماءُ  قِْشُر اْلِعنَِب الَجْفُن  "ويف اللسان: 

 (2) ، قال الراجز:الشيء َجْفنًاَظْلُف النَّْفِس عن والَجْفُن: 

ع رررررررررر   عو     ع  ع  ررررررررر     عَرررررررررَن  عوفرَّرررررررررِ 
ع

نر د َع    ررر عع ْ ع إررر ن رررَع ررر ع إررر ندَع  عنر   س 
ع  .(3)"َجَفَن: َظَلَم َنْفَسُه 

****   ***   *** 

. والجمع النُّيوب الُمِسنُة من النّوقوالنَّاب:  "قال صاحب المنجد:  :ـ النَّاب 2

 . (5)"َلْسَن بأْنياٍب وال َحقائِِق  (4) :واألنياب. قال الراجز

 املسكوت عنه:

 الناب:

 ـ ناب القوِم سيدهم وعميدهم وكبيرهم.              2 ـ الناب من اإِلنسان: معروف.       1

هنى النبي {الناب من اإِلنسان: معروف، ويف الحديث: "ففي شمس العلوم: 

والجميع أنياب.  (6)}ٍب من الطيرعليه السالم عن أكل ذي ناب من السباع ومخل

                                                

 )ج ف ن(.90/ 13اللسان (1)

 )ج ف ن(. 90/ 13الرجز بَل نسبة يف لسان العرب  (2)

هـ( 240المأثور من اللغة )ما اتفق لفظه واختلف معناه(، ألبي الَعَمْيَثل األعرابي )ت (3)

  م.1988، 1، تح د/ محمد عبد القادر أحمد، ط 117ص

 )ح ق ق(. 55/ 10الرجز لعمارة بن طارق يف لسان العرب  (4)

أِس إلى ال38المنجد ص (5)  (.َقَدم)باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ

 ْبُن ُيوُسَف، َأْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن  "الحديث أورده البخاري يف صحيحه بلفظ:  (6)
ِ
َثنَا َعْبُد اهَّلل َحدَّ

، َعْن َأبِي َثْعَلَبَة َرِضَي اهَّللُ َعنُْه:  ي 
 َصلَّى اهَّلُل »اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأبِي إِْدِريَس الَخْوالَنِ

ِ
أَنَّ َرُسوَل اهَّلل

َباعِ  َعَلْيهِ  َم َنَهى َعْن َأْكِل ُكل  ِذي َناٍب ِمَن الس  َتاَبَعُه ُيوُنُس، َوَمْعَمٌر، َواْبُن ُعَيْينََة، « َوَسلَّ

ْهرِي   ـ  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهَّلل ـ صلى "َوالَماِجُشوُن، َعِن الزُّ
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. ومن ذلك قيل يف تأويل الرؤيا: إِن ناب اإِلنسان رئيسه، فما سيدهمناب القوِم 

 .(1)"رأى فيه من زيادة أو نقصان أو حدث فهو يف رئيسه 

، جمُعه َأْنَياٌب، وَأنشد َأبو َبْتٍر قوَل َسي ُد الَقْوِم وَكبيُرُهمالنّاُب:  "ويف التاج: 

 (2) :َجِميل

 َرَمـــى اهَّللُ يف َعْينـــْي ُبَثْينَـــَة بالَقـــَذى  

 

ــــالَقَوادِِح   ــــا ب ــــن َأْنَيابَِه ــــر  م  ويف الُغ

قال: َأْنَياُبها: ساداُتها، َأي: َرَمى اهلُل بالَهالِك والَفَساد يف َأْنَياب قومِها وساداتَِها،  

 .(3)"إِْذ حاُلوا بينَها وبين ِزياَريت 

نُّ النَّاُب  ": ويف المأثور من اللغة   َعِميُد الَقْوموالنَّاُب  الناَقُة الُمِسنَّةُ ، والنَّاُب الس 

 (4) ، قال الراجز:وكبيرهم
اَبا  وُكنُت لُهم يف الَحَدَثاِن َناَبا     َأْنِفي الِعَدى وَضْيَغًما وثَّ

اَبا   .(5)"وَلْم أُكن ِهْردبًَّة وجَّ

****   ***   *** 

                                                                                                          

، 7/69عبداهَّلل البخاري الجعفي،اهَّلل عليه وسلم ـ وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل أبو 

 هـ.1422، 1تح/ محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق، ط

/ 10هـ(573شمس العلوم ودواء كَلم العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميرى )ت (1)

)باب النون والياء وما بعدهما يف األسماء المجّردة ـ َفَعل، بالفتح ـ ب(، تح د/ 6811

اإلرياين، يوسف عبد اهَّلل، دار الفكر المعاصرـ بيروت، دار الفكرـ  حسين العمري، مطهر

ـ 1420، 1دمشق، ط  م.1999 -ه

بيروت،  –، دار بيروت 30البيت من الطويل، وهو لجميل بثينة يف ديوان جميل بثينة، ص (2)

 م. 1982

 )ن ي ب(.459/ 2التاج  (3)

 .119المأثور من اللغة ص (4)

)َباب 1228/ 3هـ(321رة اللغة، لمحمد بن الحسن بن دريد )تالرجز بَل نسبة يف جمه (5)

 م.1987، 1، طبيروت –َما َجاَء على فِنَْعّل(، تح/ رمزي منير بعلبكي، دار العلم للمَليين 
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، وجمعه اللَّْحم الذي بين األسنانوالَعْمُر:  "لمنجد: قال صاحب ا :ـ العَمْر 3

نْف، والَعْمر أيضًا: والَعْمر والُعْمر واحدُعمور،   .(1)"الشَّ

 :املسكوت عنه

 الَعْمُر: 

 ـ َتْمٌر َجي د معروٌف بالَبْحَريِن. 2                ـ اسٌم لُِمّدةِ ِعَماَرة الَبَدن بالَحَياةِ.    1

يُن، وَحْلَقة الُقْرِط الُعلَيا 4             .ـ الَحَياةُ  3  ـ الد 

َجُر الط َواُل  5                                              ـ َضْرٌب من النَّْخِل.    6 ـ الشَّ

نِين.  7                            ـ ُلْؤُلَؤة أو َخَرَزٌة يف أسفل الُقْرِط.   8 ـ اللَّْحَمُة بين الس 

رِ. 9    كَّ   ـ َنْخُل السُّ

َتْين:  "ففي التاج:  ، يقاُل: قد طال َعْمُره الَحَياةُ الُعْمُر بالَفْتح وبالّضّم وبَضمَّ

وُعْمرُه، ُلَغَتان َفِصيَحتان. فإِذا َأْقَسُموا فقالوا: َلَعْمُرَك، َفَتُحوا ال غير، كما سيْأتِي 

 ُخصَّ الَقَسمُ ف: الَعْمُر والُعْمُر واحٌد، لتن قريبًا، ج َأْعَماٌر، ويف الَبَصائر للمصنِّ 

ُجُل َعْمرًا َتَفاُؤاًل َأن َيْبَقى. وقال الُمَصنّف يف بالَمْفُتوَحة  الرَّ
َ

ي . ويف المحتم: ُسمِّ

فهو دون الَبَقاِء، فإِذا قيَل: اسٌم لُِمّدةِ ِعَماَرة الَبَدن بالَحَياةِ الَبصائر: والَعْمُر والُعْمُر 

ينُ ه، فَمْعنَاُه ِعَماَرُة َبَدنِه بُروِحه... والَعْمُر، بالَفْتِح: طال ُعْمرُ  ، بَتْسر الداِل الد 

 قال تعالى: الُمْهَمَلة، قيل: ومنه َقوُلهم يف القَسِم: َلَعْمِري وَلَعْمُرَك. ويف التَّنِْزيل:

(2).[72]سورة الحجر: {خن حن جن يم ىم مم}
لم ُيْقَرْأ إاِّل  

ابن َعّباٍس يف قوله َتعالى: َلَعْمُرَك ، َأي َلَحياُتك. قال: وما  بالَفْتح. وُرِوَي عن

                                                

أِس إلى الَقَدم(.38المنجد ص (1)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ

 (.72سورة الحجر، اآلية ) (2)
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 ـ صلى الّله عليه وسّلم ـ ... وقال األَْخْفُش يف 
ّ

َحلف اهلل بحياة َأحد إاِّل بَِحَياِة النَّبِي

... َحْلَقة الُقْرِط الُعلَيامعنى اآلية: َلَعْيُشك، وإِّنَما يريد الُعْمَر... وقيل: الَعْمر: 

َجُر الط َواُل والَعْمُر:  ، الواِحَدة َعْمَرٌة. ويف التتملة: الَعْمُر، بالَفْتح، والُعُمر، الشَّ

َتْين:  ِر، َضْرٌب من النَّْخلِ بضمَّ تَّ ُحوُق الطَِّويُل وقِيَل: بل ُهَو َنْخُل السُّ ، وهو السَّ

ر: َسُحوقًا كاَن َأو َغْيَر َسُحوٍق. ويف بعض النُّسخ: َمَحلُّ الُستَّ  تَّ ِروهو َغَلٌط. والسُّ

مُّ َأْعَلى اللَُّغَتْين... بالَفْتح: ويف الَحِديث:  َكاَن ابُن »َضْرٌب من التَّْمِر َجيٌِّد، والضَّ

َغَتْيِن، وهَذا َأَحُد ُوُجوِه  (1)«َأبي َلْيَلى َيْسَتاُك بَعراِجيِن الَعْمر قال: والَعْمُر َأْكَثُر اللُّ

َتْمٌر َجي د وهي، هتذا يف النُّسخ ُكّلَها، وَلَعلَّه: وهو َأي الَعْمُر اْشتَِقاِق اْسم َعْمٍرو، 

رِ والَعْمُر:  ". ويف المنتخب: (2)" معروٌف بالَبْحَرينِ  كَّ واحدهتا َعْمَرٌة  َنْخُل السُّ

ب، يميٌن للعروَلَعْمُرك:  ". ويف شمس العلوم: (3)"وهي نخل طَِواٌل ُسُحٌق 

 حن جن يم ىم مم}:فالن، قال اهلل تعالى وكذلك: َلَعْمري، وَلَعْمرُ 

                                                

التعليق على الموطأ يف تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه الحديث ورد يف كتاب هذا  (1)

رِ  "ولفظه:  كَّ . التعليق على "َوُروَي َأنَّ ابَن َأبِي َليَلى َيْسَتاُك بَِعراِجيِن الُعُمرِ، َوُهَو َنْخُل السُّ

الموطأ يف تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، لهشام بن أحمد الوقشي األندلسي 

، تح د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، 1/110هـ( 489)ت

كان عليه السَلم يستاك باألراك فإن تعذر عليه استاك  "م. ويف البدر المنير: 1،2001ط

. البدر المنير يف تخريج األحاديث "بعراجين النخل،البدر المنير فإن تعذر استاك بما وجده

، تح/ مصطفى أبو 65و2/64هـ(804بير، البن الملقن)تواألثار الواقعة يف الشرح الك

 م.2004، 1الغيط وعبد اهَّلل بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، ط

 )ع م ر(.259/ 7التاج  (2)

 . 460المنتخب ص (3)
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، فأقسم تعالى بعمر نبيه، ـ صلى اهلل تعالى عليه ـ وقال: َلَعْمري وما َعْمري  {خن

 األقارعُ 
َّ

 بَِهيٍِّن ... لقد نطقْت ُبْطاًل علي
َّ

 (1)َعَلي
فأقسم بعمر نفسه... وقولهم: َعْمَرَك اهلَل: أي أسأل اهلل تعميرك، قال عمر بن 

 .(3)"أيها المنتح الثريا سهياًل ... َعْمَرَك اهلَل كيف يلتقيان  (2)أبي ربيعة:

نِينوالَعْمُر  " َيَتان على اللَّهاة، اللَّْحَمُة بين الس  ، والَعْمَران اللَّْحَمَتان الُمَتَدلِّ

 . (4)"ُلْؤُلَؤة أو َخَرَزٌة يف أسفل الُقْرطِ والَعْمُر 

****   ***   *** 

ِة يصف الوَتروالَمْتن:  "ب المنجد: : قال صاحـ املَتْنُ 4 مَّ ، قال ُذو الرُّ

 َيُؤوُد مِْن َمْتنِها َمْتٌن وَيْجذُبُه ... َكأنَُّه مِْن نِياِط القْوِس ُحْلُقومُ    (5)الَقْوس:

َيؤوُد: َيْعطُِف، يقال: ُأْدُت الشىَء َأُؤوُدُه َأْوًدا، أي: َعَطْفُته، واْنآَد هو: إذا 

ْوِط َيْمُتنُُه َمْتنًا، إذا اْنَعَطف... والَمتْ  ، وَمْتن ضربه َضْرًبا شديًدان: مصدر َمَتنَُه بالسَّ

                                                

، ديوان النابغة الذبياين )زياد بن 53البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياين يف ديوانه ص (1)

 م.1977ية(، تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، معاو

/ 8البيت من الخفيف، وهو لعمر بن أبي ربيعة ــ المعجم المفصل يف شواهد العربية  (2)

209. 

 )باب العين والميم وما بعدهما من األسماء المجّردةـ َفْعل(.4749/ 7شمس العلوم  (3)

 . 155المأثور من اللغة ص (4)

لبيت من البسيط وهو لذي الرمة يف المعاين الكبير يف أبيات المعاين، ألبي محمد عبد اهَّلل بن ا (5)

، تح المستشرق د/ سالم الكرنكوي ، عبد 2/1057هـ(276مسلم بن قتيبة الدينوري )ت

الرحمن بن يحيى بن علي اليماين، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، 

 .م1949، 1ط
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ُجُل المرأَة َيْمُتنُها َمْتنًا: َوَسُطهاالَقْوس:  ْمُح، ويقال: َمَتَن الرَّ ، َنَكَحَها، وكذلك الرُّ

َتْيِه، فأخرَجُهَما ، وهو ِجْلَدُة ُخْصيَ َشقَّ َصْفنَهُ وَمَتَن التَّْيَس َيْمُتنُه َمْتنًا: إذا 

 .(1)"بُعروقِهما

 :املسكوت عنه

 امَلْتُن: 

ـ أْن ُتَرضَّ ُخْصيا الَكْبِش حتى  1

 َيْسَتْرخيا
ةٌ  2  ـ ِجْلٌد له َمْتٌن: أي َصَلَبٌة وُأْكٌل وُقوَّ

هاُب يف األَرضِ  4              ـ الَحلِف.   3  ـ الذ 

 ٌب ـ رجٌل َمْتٌن: أي ُصلْ  6 ـ الرجل الَجْلُد  5

وِط يف أي َمْوِضٍع كانَ  7 ْرُب بالسَّ  ـ الظَّْهرُ  8 ـ الضَّ

ـ َلْحمتاِن َمعصوبتاِن بينهما ُصْلُب  9

تاِن بَعَقٍب.                  الظَّْهر َمْعُلوَّ
 ـ ما ارَتَفَع وَصُلَب من األرض 10

 ـ ما بيَن كل  َعُموَدْين 12 ـ ما بيَن ُكل  َعَمَدْيِن.   11

دون الريش من السهم إِلى  ـ ما 13

 وسطه.   
 ـ ما َصُلَب َظْهُره.      14  

يف.      16 ـ َمْتُن األرِض: َجَلُدها.       15  ـ َمتُن السَّ

 ـ َمْتُن الُعودِ: َوْجُهه، أو َوَسُطه.      18 ـ َمْتُن الظَّْهرِ  17

ـ َمْتن الِقْدِر والَمزادةِ: َوُجُهها  19

 البارز.  
 ْتُن كل  شيٍء: ما َظَهَر منه.    ـ مَ  20

.       22 ـ ُمُتوِن الُكُتِب. 21  ـ الَمدُّ

                                                

أِس إلى الَقَدم(.43المنجد ص (1)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ
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 ـ الن كاُح.      24 ـ الُمْسَتطِيُل من األرض الغليظ 23

ديُد. 25   ـ الَوَتُر الشَّ

ر وُيَؤنَّث، وهما َمتنَتاِن  "ففي العين:  َلْحمتاِن متن: الَمتُن والَمْتنَُة لغتان، ُيذكَّ

تاِن بَعَقٍب َمع ارَتَفَع ... والَمْتُن يف األرض: ما صوبتاِن بينهما ُصْلُب الظَّْهر َمْعُلوَّ

وَمْتن الِقْدِر والَمزادِة:  ما َظَهَر منه،، وجمعه مِتان، وَمْتُن كلِّ شيٍء: وَصُلَب 

يف. والَمْتُن: َوُجُهها البارز ما : الَمْتُن من ُكلِّ شيءٍ  ". ويف المحتم: (1)" َمتُن السَّ

َزَة:َصُلَب وَظَهرَ   (2)، والَجْمُع: ُمُتوٌن ومِتاٌن. قال الحارُث بُن ِحلِّ

ــٍة  ــَر َرِجيَل ــِت غي ــَدْيِت وُكنْ ــى اْهَت  َأنَّ

 

ْجَسـِج    والَقْوُم قـد َقَطُعـوا ِمتـاَن السَّ

ُر الظَّْهرُ والجمُع ُمُتٌن... والَمْتُن:  : ما بيَن ُكل  َعَمَدْيِن،... والَمْتُن، والِمتانُ   ، ُيَذكَّ

ا دون الريش منه إِلى والَمْتن من السهم: م ". ويف شمس العلوم: (3)"ويؤنَُّث 

 . (4)"أي ُصْلٌب ... يقال: رجٌل َمْتٌن: وسطه

ْرُب . والَمْتُن: الَحلِفوقد َمَتنَها َمْتنًا. والَمْتُن:  الن كاُح الَمْتُن:  "ويف التاج:  الضَّ

وطِ  هاُب يف األَرضِ وهو مجاٌز، أو َشديُده. والَمْتُن:  يف أي َمْوِضٍع كاَن، بالسَّ . الذ 

                                                

/ 8هـ(، تح د/ مهدي المخزومي170كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي)ت (1)

 د/ إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهَلل، بدون تاريخ.)ت ن م(، 131

ـ ديوان الحارث بن  ،42نه ص البيت من الكامل، وهو للحارث بن حلزة اليشكرّي يف ديوا (2)

 .م1991، 1حلزة، تح/ إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 )ت ن م(.507/ 9المحكم  (3)

 )باب الميم والتاء وما بعدهما من األسماء المجّردة ـ َفْعٌل ـ ن(.6209/ 9شمس العلوم  (4)
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. ويف (1)" َجَلُدها، وقد َمَتنَه َمْتنًا: إذا َمّدُه... ويقاُل: َمْتُن األرِض: الَمدُّ والَمْتُن: 

. وقيَل: هو عامٌّ أْن ُتَرضَّ ُخْصيا الَكْبِش حتى َيْسَتْرخياوقيَل: الَمْتُن:  "التاج أيضا: 

َوْجُهها . وَمْتُن الَمزاَدِة: ما َصُلَب َظْهُرهْنثى للدابَِّة... الَمْتُن من كلِّ شي ٍء: يف كلِّ أُ 

. ومِن المجاِز: هو يف َمْتِن التِتاِب وَحواشيِه َوْجُهه، أو َوَسُطه. وَمْتُن الُعوِد: الباِرزُ 

َتْيِن. ، والَجمْ ما بيَن كل  َعُموَدْينوالَمْتُن والِمتاُن:  وُمُتوِن الُكُتِب. ُع ُمُتٌن، بضمَّ

والتَّْمتِيُن، بالتْسِر: ُلَغٌة يف التَّْمتِيِن. والَمْتنَُة: ُلَغٌة يف الَمْتِن. وقيَل: الَمتَّناِن 

والَمْتنَتاِن: َجنََبتا الظَّْهِر، وَجْمُعهما ُمُتوٌن، كمْأَنٍة وُمُؤوٌن؛ قاَل امرُؤ الَقْيِس َيِصُف 

 (2) ْتنَة:الَفَرَس يف ُلَغِة َمْن قاَل مَ 

 لهــــــا َمْتنـــــــاِن َخَظاتــــــا كمـــــــا 

 

ـــــْر   ـــــى ســـــاِعَدْيِه النَِّم ـــــبَّ عل  أَك

ديُد والَمْتُن،   ةٌ . وِجْلٌد له َمْتٌن: الَوَتُر الشَّ   .(3)" أي َصَلَبٌة. وُأْكٌل وُقوَّ

الُمْسَتطِيُل من األرض ، والَمْتُن َمْتُن الظَّْهرِ الَمْتُن  "ويف المأثور من اللغة: 

 .(4)"يقال فالن َمْتٌن من الرجال الرجل الَجْلُد لَمْتُن ، واالغليظ

****   ***   *** 

 

                                                

ق الحسيني، الملّقب بمرتضى تاج العروس من جواهر القاموس، لمحّمد بن عبد الرّزا (1)

بيدي )ت   . هـ1414 ،1ط بيروت، –دار الفكر )م ت ن(، 522/ 18هـ(1205الزَّ

 .49/ 3البيت من المتقارب، وهو المرئ القيس ــ المعجم المفصل يف شواهد العربية  (2)

 )م ت ن(.523/ 18التاج  (3)

 .61المأثور من اللغة ص (4)
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اعد:  ": قال صاحب المنجد: ـ السَّاعِد 5 إِْحلِيُل ِخْلِف الناقِة الذي َيْخُرُج والسَّ

َبنُ  ْرع َيِجْىُء إليه منه اللَّ واِعد ُعروٌق يف الضَّ َواعد، ويقال: إن السَّ ، والجميُع السَّ

واعد أيًضا: منها اللَّ   .(1)"، واحُدها ساِعٌد مجاري البحر إلى األنهارَبن، والسَّ

 املسكوت عنه:

 السَّاعد:

 ـ َخَشبٌة تعلَّق عليها الَبْكرة.     2 ـ اأْلَْعَلى من الزندين.     1

 مْجرى المخ فِي الِْعَظامـ  4 ـ الَْعُضُد.    3

 إلى الّرسغـ عظم الّذراع ملتقي الزندين من لدن المرفق  5

اعد  "ففي التتملة:  والّساعد:  ". ويف العين: (2)"َخَشبٌة تعلَّق عليها الَبْكرةوالسَّ

  (3) ، وجمعه سواعد. قال:عظم الّذراع ملتقي الزندين من لدن المرفق إلى الّرسغ

 هو الّساعد األعلـى الـذي ُيتَّقـى بـه 

 

 .(4)"وما خيُر كفٍّ ال تنـوء بسـاعد   

، ... والساعد: اأْلَْعَلى من الزندين فِي بعض اللَُّغاتوالساعد:  "ويف المحتم:  

  (5) ، َوَقول األعلم:مْجرى المخ فِي اْلِعَظام

                                                

أِس إلى الَقَدم ـ الرأس(.)باُب أعضاِء البَ 45المنجد ص (1)  َدن من الرَّ

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، للحسن بن الحسن الصغاين  (2)

تح/ عبد العليم الطحاوي وآخرون، مطبعة دار الكتب، )ض ز ن(، 266/ 6 هـ(650)ت

 القاهرة، بدون تاريخ.

 272/ 4هـ(626دان، لياقوت الحموي)البيت من الطويل، وهو لألشهب يف معجم البل (3)

 م.1996، 2)ف ل ج(، دار صادر، بيروت، ط

 )ع د س(.322/ 1العين  (4)

 .441/ 6البيت من الوافر، وهو لألعلم الهذلي يف المعجم المفصل يف شواهد العربية  (5)
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ــْس  ــرِّي ال ــة َزْمَخ ــّت الُبَراي ــى َح  عل

 

 َواِعـــِد َظـــلَّ فِـــي َشـــْرٍى طِـــَوالِ   

واعد مْجرى المخ من اْلِعَظام   . ويف المصباح (1)"يصف ظليما، وعنى بالسَّ

اِعُد ُهَو  "منير: ال  .(2)" اْلَعُضُد َوالسَّ

***   ***   *** 

ط، والجميُع  "قال صاحب المنجد:  :ـ املِرْفَق 6 والِمْرَفق: موضع التََّغوُّ

الَمَرافِق، والِمْرَفق: من االْرتِفاق، بالفتح والتسر، لغتان، فأما مِرفق اإلنسان 

 .(3)"فبالتسر ال غير

 املسكوت عنه:

 امِلْرَفُق:

 ـ السعة 3 ـ الخَلص.        2 ـ َأسفُل الَعُضِد.     1

ُة والُمتََّكُأ.       6 ـ ما ارتفقت به أي انتفعت 5 ـ الُكنَُف والُحُشوش.      4  ـ الِمَخدَّ

راِع -9 ـ المعاش 8 ـ مرفق اليد معروف 7  َوْعَلى الذ 

راِع يف الَعُضد-10  َمْوِصُل الذ 

. الِمْرَفُق من الخَلص. والِمْرَفُق: َفُق اليد: معروفِمرْ  "ففي شمس العلوم: 

 مه جه ين ىن}: : أي انتفعت به، قال اهلل تعالىما ارتفقت بهاألمر: 

. وقد قرئ خَلصًا، وقيل: معاشًا، وقيل: سعةقيل يف التفسير: أي  (4){ىه

                                                

 )ع د س(.468/ 1المحكم  (1)

/ 1 هـ(770لفيومي)تالمصباح المنير يف غريب الشرح الكبير، ألحمد بن علي ا (2)

 المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ. )س ع د(،277

أِس إلى الَقَدم(.45المنجد ص (3)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ

 (.16سورة الكهف، اآلية ) (4)
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« مِرَفقًا»قال األصمعي: إِنه ال يعرف يف كالم العرب إاِل «. َمْرفقًا»بفتح الميم 

بتسر الميم يف اليد. ويف كل شيء. قال التسائي والفراء: إِن اللغة الفصيحة 

بتسر الميم، وفتحها جائز. قال الفراء: وكأن الذين فتحوا الميم أرادوا أن يفرقوا 

بينه وبين مِْرَفق اإِلنسان، وقد يفتحان جميعا. قال األخفش سعيد: إِن فيه ثالث 

ق. فمن قال مِْرَفق جعله مما يثّقل مثل مِْقَطع، ومن قال لغات: مِْرَفق وَمْرفِق َمْرفَ 

َمْرفِق جعله كمسجد. ألنه من َرَفَق َيْرُفُق كَسَجَد َيْسُجد، ومن قال: َمْرَفق جعله 

َفق  .(1)"بمعنى الرَّ

راِع يف الَعُضدوالِمْرَفُق، كِمنَْبٍر، وَمْجلٍِس:  "ويف التاج:  . كما يف َمْوِصُل الذ 

حاح. وق راِع، وَأسفُل ال ابُن ِسيَده: الِمْرَفُق من اإِلنساِن والّدابَِّة: الصِّ َأْعَلى الذ 

قاَل  (2){حن جن يم}، والجمُع الَمرافُِق، قال اهلُل َتعاَلى: الَعُضدِ 

: وَأكثُر الَعَرِب على كسِر الميِم للِمْرَفِق من األَمِر، ومن مِْرَفق اإِلنساِن،  األَْزَهِريُّ

َأيضًا تفَتُح الِميَم من َمْرفِِق اإِلْنسان، ُلَغتاِن يف هذا ويف هذا، وقال قال: والَعَرُب 

 ُيوُنس: اّلِذي َأْخَتارُه الَمْرفُِق: يف األَْمِر، والِمْرَفُق يف الَيِد. 

وَمرافُِق الّداِر: َمصابُّ الماِء وَنْحُوها، وكاَن ابُن ِسيِريَن إِذا َدَخل الِمْرَفَق َكفَّ 

ه على كَ  ِه. ويف التَّْهِذيب: الِمْرَفُق من َمرافِِق الّداِر من الُمْغَتَسِل والَتنِيِف ُكمَّ فِّ

 اهلُل عنه -وَنْحِوه، ويف حديث َأبي َأيُّوَب 
َ

َوَجْدنا َمرافَِقهم قد اْسُتْقبَِل هبا {:-رِضي

                                                

 )باب الراء والفاء وما بعدهما يف األسماء المجّردة ـ ِمْفَعل(.2571/ 4شمس العلوم  (1)

 (.6اآلية )المائدة، سورة  (2)
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، كِمْتنََسِة: والِمْرَفَقةُ «. َمراِحيَضُهم»، وُيْرَوى: الُكنَُف والُحُشوَش ُيريُد  (1) {الِقبَلة

ُة  ، قاله الُمتََّكأُ والِمْرَفُق، كِمنَْبٍر:  ". ويف التاج أيضا: (2)"والُمتََّكأُ الِمَخدَّ

ْيُث   .(3)"اللَّ

***   ***   *** 

 ، قال الشاعر: األَثُر الَحَسنواإلْصَبع:  "قال صاحب المنجد:  ـ اإلصبع: 7

ــٍب  ــِح يف كــل  َمنْكِ ــْوِن الِمْل ــرُّ َكَل  أَغ

 

َن النَّاِس ُنْعَمـى َيْجَتـِديها وإْصـَبُع مِ  

"(4). 
 

 .(5) "وإِنما قِيَل لألَثر اْلَحَسِن إِصبع إِلشارة النَّاِس إِليه باإِلصبع "

 املسكوت عنه:
 اإلصبع: 

 الغليظة المتقدمة من الجوارح. 

مة من الَجواِرح واإِلْصَبُع "ففي المحيط يف اللغة:    .(6)"الَغليظة الُمَتَقد 

*****   ***   * 

                                                

تح/ ، 138/ 4يف المعجم الكبير هـ(360سليمان بن أحمد الطبراين )تالحديث أورده  (1)

 ، بدون تاريخ.2حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

 )ر ف ق(.167/ 13التاج  (2)

 )ر ف ق(.170/ 13التاج  (3)

أِس إلى 48المنجد يف اللغة ص (4) الَقَدم(، والبيت من الطويل، وهو )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ

لحميد بن ثور يف أمالي المرتضى، للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي 

، تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 319هـ(، ص436)ت

 بالحاء والذال. "يحتذيها"م. بلفظ: 1،1954ط

 )ص ب ع(.193/ 8لسان العرب  (5)

ط يف اللغة بالحواشي، إلسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاين، المحي (6)

)ط ع م(، تح/ محمد حسن آل ياسين، 413/ 1 هـ(385المشهور بالصاحب بن عباد )ت

 بدون طبعة وبدون تاريخ.
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ما وراَء َمْعِقِد الَوَتر إلى والظُُّفر من القْوس:  "قال صاحب المنجد:  ـ الظُّفُر: 8

 .(1) "َطَرف القوس

 املسكوت عنه:

 الظُفر: 

 ـ ضرب من العطر على شكل الظفر 2 ـ ُشعبة من ُسَلل 1

 َقِد الَوَتر منهاـ ُظُفر القوس العربية وهو وراء َمعْ  4 ـ َطَرِف ذلك من اإلنسان.     3

 ـ مثُل الِمنَْسرِ من الخيل. 6 ـ ما اطمأن من األرض وَأْنَبت 5

ْفُر:  "ففي التاج:  : لَما ال وقيل: الظُّْفرُ  معروٌف، َيُكوُن لإلِْنساِن وَغْيرِه.والظُّ

ه ا َيِصيُد، والِمْخَلُب لما َيِصيُد، ، وَخصَّ
ّ

َح به اللِّْحَيانِي ٌر، َصرَّ بُن السّيد يف ُكلُّه مَذكَّ

ْفِر، وَصّرح به األَْزَهِرّي، « الَفرق» ، وهو لغة يف الظُّ مِّ باإِلْنَسان، األَْظُفوِر، بالضَّ

ْفِر،  وَأنَشَد البيَت. َوَقْوُل الَجْوَهِرّي: َجْمُعه ُأْظُفوٌر، َغَلٌط، وإِّنَما هو واِحٌد، مثل الظُّ

 (2)قاَل الّشاعر:

 إَِذا اْنَحَدَرْت ما َبْيَن ُلْقَمتَِها األُوَلى 

 

 .(3)"وَبْيَن ُأْخَرى َتلِيَها قِـيُس ُأْظُفـورِ  

ُظُفر القوس العربية وهو ، والظُُّفر واحد األظفارالظُُّفر:  "ويف المأثور من اللغة:  

، الِمنَْسرِ من الخيل يقال أَخذوا أظفار الجيشوالظُُّفر مثُل  وراء َمْعَقِد الَوَتر منها،

 .(4)"ن ُسَللُشعبة موالظُُّفر 

                                                

أِس إلى الَقَدم(.49المنجد ص (1)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ

 .560/ 3لهيثم يف المعجم المفصل يف شواهد العربية البيت من البسيط، وهو ألم ا (2)

 )ظ ف ر(.162/ 7 التاج (3)

 .84المأثور من اللغة ص (4)
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، الظُُّفُر ويقال لَِطَرِف ذلك من اإلنسان:  "ويف المنتخب يف باب الَقْوس: 

 ". ويف المعجم االشتقاقي: (1)"وجمعه َأْظَفاٌر، واألُْظُفوُر والجميع األََظافِيرُ 

 والُظُفر: ". وفيه أيضا: (2)" ما اطمأن من األرض وَأْنَبتمحركة:  -والَظَفر 

 .(3) "الظفر"شكل ضرب من العطر على 

***   ***   *** 

َلع:  وِضَلع اإلنسان "قال صاحب المنجد:  ـ الضِّلَعُ: 9 الُجَبْيُل ُمؤنَّثة، والضِّ

 .(4)"الصغير الذي ليس بالطويل

 املسكوت عنه:

 الضَِّلُع: 

لِيُل الُمْسَتِدقُّ  1  ـ الُجبَيُْل الُمنَْفرِدُ  2 ـ الجبُل الذَّ

ة الرجيلة.     4 رـ الجزيرة فِي الْبَْح  3  ـ الْحرَّ

 ـ َشْيء مستدق منقاد من الجبل 6 ـ َخطٌّ ُيَخطُّ يف األَْرِض.     5

ـ ِضَلُع الَخْلِف: َكيٌَّة وراَء ِضَلِع  7

 الَخْلِف.    

يَْصباِن.     8  ـ ِضَلُع بني الشَّ

ٌة منه.       9 َرٌض واْعِوجاٌج ـ الُعوُد الذي فيه عِ  10 ـ ِضَلٌع من البِط يِخ: ُحزَّ

 َتْشبيٌه ِبِضَلِع الَحيواِن.    

ـ الُقَصْيَر وهي آخر األضَلع من كل  12 ـ الَفخُّ ال َحِديَد بِه.      11

 شيء ذي ِضَلع وأقصرها.

                                                
 .56المنتخب ص (1)

)ظ ف 1363/ 3المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم، لمحمد حسن جبل (2)

 م.2010، 1، طالقاهرة –ر(، مكتبة اآلداب 

 )ظ ف ر(.1364/ 3السابق  (3)

أِس إلى الَقَدم(.50المنجد ص (4)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ
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َلُع الُقَصْيَرى:  "ففي العين:  َلُع يؤنث. والضِّ آخر األضَلع من كل شيء والضِّ

َلِع الُقَصْيَرى من ويف الحديث: إّن ح ذي ِضَلع وأقصرها. واء خلقت من الضِّ

الم َلع من اْلَجَبل:  ". ويف المحتم: (1)"ضلوع آدم عليه السَّ َشْيء مستدق والضِّ

َلُع: ُهَو جبل مستدق َطِويل... َوقيل: منقاد ة الرجيلة. والضِّ َلع: اْلحرَّ . والضِّ

. ويف شمس (2)" َعينَهاِهَي َجِزيَرة بِ . َواْلجمع: أضالع. َوقيل: الجزيرة فِي اْلَبْحر

َلع:  "العلوم:  يقال: المرأة ِضَلٌع عوجاء ،  واحد األضَلع لإِلنسان وغيره،والضِّ

ولهذا صار األضالع يف العبارة النساء، ألن حواء يروى أهنا ُخلقت من القصيَرى 

من أضالع آدم ـ عليه السالم ـ اليسرى، ولهذا قال بعض الفقهاء يف معرفة الخنثى 

م أنثى تعرف بالبول، فإِن التبس فبالشهوة، فإِن التبست فبعدد األضالع، إِن أذكٌر أ

نقصت من أضالعه اليسرى ِضَلٌع فهو ذكر، وإِن لم ينقص فهو أنثى، قال 

 (3)الشاعر:

َلع العوجاُء ليسـت تقيمهـا   هي الض 

 

 أال إِن تقــــويم الضـــــلوع انكســـــارها  

ـــى   ـــدارًا عل ـــْعفًا واقت ـــَن َض أيجمْع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  الفت

 

 .(4)"أليس عجيبًا َضـْعُفها واقتـدارها  

، ومنه  "ويف القاموس المحيط:   لِيُل الُمْسَتِدقُّ الُجَبْيُل الُمنَْفرُِد، أو الجبُل الذَّ

َلِع الَحْمراِء ُمَقتَّلِيَن، والُعوُد، أو الذي فيه  "الحديُث:  كَأنَُّكْم يا أْعداَء اهَّلل بهذه الض 

ٌة وراَء ِضَلِع الَخْلِف. ِعَرٌض واْعِوجاٌج َتْشبيٌه بِ  ِضَلِع الَحيواِن... وِضَلُع الَخْلِف: َكيَّ

                                                

 )ع ض ل(.279/ 1العين  (1)

 )ع ض ل(.410/ 1المحكم  (2)

/ 3البيت من الطويل، وهو للحاجب بن ذبيان يف المعجم المفصل يف شواهد العربية  (3)

193. 

 لمجرد ـ َفْعٌل(.)باب الضاد والَلم وما بعدهما ـ االسم ا3990/ 6شمس العلوم  (4)
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ٌة منه ْلُع، كِعنٍَب وِجْذع، األُولى ُلَغُة  ". ويف التاج: (1)" وِضَلٌع من البِط يِخ: ُحزَّ الضِّ

 .(2)"الِحَجاِز، والّثانَِيُة لغُة َتِميٍم 

َلُع:  "ويف التاج أيضا:  ، ثم ُيَخطُّ آَخُر، ثّم ُيْبَذُر ما ألَْرضِ َخطٌّ ُيَخطُّ يف اوالضِّ

َلُع:  ، والَجْمُع: الَجِزيَرُة يف الَبْحرَبْينَُهَما... وُقبٌَّة ُمَضلََّعة: على َهْيَئِة األَْضالِع. والضِّ

ْيِر، وهو الَفخُّ ال  األَْضالع، وقِيَل: هو َجِزيَرٌة بَعْينِها... وُيَقاُل: َنَصَب ِضَلعًا للطَّ

 .(3)"ِه، كما يف األَساِس َحِديَد ب

***   ***   *** 

ْقَعُة تحت ُعْروة اإلداوة، والُتْلَية:  "قال صاحب المنجد:  ـ الكُلْيَة: 10  الرُّ

 (4) وُأنشَد، قال الشاعر: َجْمُعها ُكًلى.

ــــِة الُكلــــى  ــــا َشــــنَّتا َخْرقــــاَء واِهي  َفَم

 

ــــَبلََّل   ــــا َت ــــاٍق َولمَّ ــــا س ــــَقى بِِهَم  َس

 ْينيـــَك للمــــاِء ُكلَّمــــا بأضـــيَع مــــن عَ  

 

ــــِزال   ْمــــَت َمنْ ْفــــَت َرْبًعــــا أو َتَوهَّ  َتَعرَّ

ما ، والُتْلَيتان: أْرَبُع ريشاٍت يف َجناح الطائر َيليَن َجنَْبهُ والُتَلى، واحدهتا ُكْلية:  

، ثم يلي مقداُر ثَلثِة أشباٍر من َمْقبِِضها، وُكْلَية الَقوس: َعْن يمين النَّْصل وِشماله

َيُة وهو ما ُعطِف من طرفها ذلك ا  .(5)"ألْبَهُر، ثم الطائف، ثم السِّ

                                                

مكتب تح/ ، 742هـ( ص817القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت (1)

تحقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف/ محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة، 

 م .2005، 8، طلبنان –بيروت 

 )ض ل ع(.308/ 11التاج  (2)

 )ض ل ع(.312/ 11التاج  (3)

 .112/ 6من الطويل، وهما لذي الرمة يف المعجم المفصل يف شواهد العربية البيتان  (4)

أِس إلى الَقَدم(.51المنجد ص (5)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ
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 املسكوت عنه:

 الُكْلَية:

حاِب: َأْسَفُلُه.     ـ  1  الكلية من اإلنسان والدابة.     ـ  2 الُكْلَيُة من السَّ

ْفَرة. -3      الجْلدُة التي ُتْخَرُز على أصل ُعْرَوة الَمَزادة أو ُعْرَوة السُّ

لحمتان منتبرتان حمراوان الزقتان بعظم الُتْلية لتل حيوان:  "ين: ففي الع

عند الخاصرتين يف كظرين من الشحم، وهما منبت بيت الزرع كذا  الصلب

 .(1)"يسميان يف الطب، يراد به زرع الولد 

حاِب: َأْسَفُلهُ  "ويف التاج:  ُه؛ ، والَجْمُع ُكًلى، يقاُل: اْنَبَعَجْت ُكالالُكْلَيُة من السَّ

َمْخشِري؛ قال الشاعُر:  (2) وَسحاَبٌة واِهَيُة الُتَلى؛ نقَلُه الَجْوهِري واألْزهِري والزَّ

اِح النَّدى سابُِغ الَقْطِر  رى ... أِهلَّة َنضَّ با واِهي الُتاَل عاِرُض الذُّ  .(3)"ُيِسيُل الرُّ

الجْلدُة التي ُتْخَرُز ، والُتْلَيُة من اإلنسان والدابة الُتْلَية "ويف المأثور من اللغة: 

ْفَرة  .(4)"أو ما أشبه ذلك  على أصل ُعْرَوة الَمَزادة أو ُعْرَوة السُّ

***   ***   *** 

 

                                                

 )ك ي ل(.406/ 5العين  (1)

 )ك ي ل(.406/ 5العين  (2)

، )س ب غ( 433/ 8)ع ر ص(،  53/ 7البيت من الطويل، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (3)

  )ك ل ا(. 230/ 15)هـ ل(،  703/ 11

 .81المأثور من اللغة ص (4)
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، والُعْذَرة: التي يف َفْرِج الَجاِرَيةوالُعْذرة:  "قال صاحب المنجد:  ـ العُذْرَة: 11

 َمْعُذور؛ ، وَوَجٌع يف الَحْلِق ، والُعْذَرة: موضع ِعذار البعير يف ِسَمةٌ 
ٌّ

يقال منه: َصبِي

  (1) قال َجِرير يهجو الَفَرْزَدق:

َة يــا َفــَرْزَدُق َكْينَهــا  َغَمــَز اْبــُن ُمــرَّ

 

ـــُذورِ    ـــانَِغ الَمْع ـــِب َنغ ـــَز الطبي  َغْم

عر الذي يكون على كاهِل الَفَرسوالُعْذَرة:   ، والجميُع الُعَذر، قال امرؤ الشَّ

 (2)الَقيس َيِصُف فرًسا:

ــــــَذرٌ  ــــــا ُع ــــــا له ــــــروِن الن س  كُق

 

ــــْبَن يف يــــوِم ريــــٍح ِوصــــرّ     ِء ُرك 

عر من الُهْجنة      .(3)"وقد ُأْنتَِر هذا الوصف، ألّن كثرَة الشَّ

 املسكوت عنه:

 الُعْذرُة:

 ـ الَبَكاَرُة.       2 ـ اْفَتضاُض الَجاِرَيِة.       1

 ـ الِخَتاُن.     4 ـ اْلجْلَدة يقطعَها الخاتن.     3

ةِ  ـ 5  ـ الَعََلَمُة.         6 َخْمَسُة َكَواكَِب يف آِخرِ الَمَجرَّ

 ـ نجٌم إذا طلع اشتّد الحّر  8 ـ ما لِْلبِْكرِ من االْلتَِحام قبَل االْفتِضاضِ  7

                                                

، ديوان جرير بن عطية الخَطَفى، تح/ 858البيت من الكامل، وهو لجرير يف ديوانه ص  (1)

 نعمان طه، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ.

اهَّلل بن  البيت من المتقارب وهو المرئ القيس يف المرشد إلى فهم أشعار العرب، لعبد (2)

 م.2،1989هـ(، دار اآلثار اإلسَلمية، الكويت، ط1426الطيب المجذوب )ت

أِس إلى الَقَدم(.55المنجد ص (3)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ
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. قال الساجع: إذا طلعِت الُعْذرُة نجٌم إذا طلع اشتّد الحرّ والُعْذرُة  "ففي العين: 

قبيلة وُعْذرة:  "ويف شمس العلوم:  .(1) "ة نترة لم تبق بعمان سّرة وكانت عتّ 

  .(2)"، من قضاعة من اليمن

ما . وقال ابُن األَثِيِر: الُعْذَرُة: الَبَكاَرةُ . والُعْذَرُة: الِخَتانُ والُعْذَرُة:  "ففي التاج: 

ةِ َخْمَسُة َكَواكَِب يف آِخرِ والُعْذَرُة:  لِْلبِْكرِ من االْلتَِحام قبَل االْفتِضاضِ  ، ذكرُه الَمَجرَّ

ى َأيضًا الَعَذاَرى،  ْعَرى الَعُبوِر، وُتَسمَّ الَجْوَهِريُّ والّصاغايُّ، وُيَقال: تحَت الشِّ

. والُعْذَرُة:  واالْعتَِذاُر: االْفتِضاُض،  اْفَتضاُض الَجاِرَيةِ وَتَطُلع يف َوَسِط الَحرِّ

ها يقال له: هو َأُبو ُعْذِرَها وَأبو ُعْذرَ  ها، وهو وُمْفَتضُّ تَِها؛ إِذا كان اْفَتَرَعها واْفَتضَّ

: للَجاِرَيِة ُعْذَرَتاِن، إِْحَداُهما التي َتُتوُن هبا بِْترًا، 
ُّ

َمجاز. وقال اللِّْحيانِي

، كالُعْذِر، ويقال: َأْعِذْر على َنِصيبِك، َأي الَعََلَمةُ واألُْخَرى: فِْعُلَها... والُعْذَرُة: 

، إِذا كاَنت به الُعْذَرُة فَغَمَزْتُه، وكاُنوا بعد َأْعلِْم عليه، وقد َغَمزَ 
َّ

بِي ت المرَأُة الصَّ

اسُم ذلك الَمْوِضع َأيضًا، وهو ذلك ُيَعلُِّقون عليه ِعاَلقًا كالُعوَذِة. والُعْذَرُة: 

َهاةِ   .(4) ".اْلجْلَدة يقطعَها الخاتنوالُعْذَرُة:  "ويف المحتم:  .(3) "َقريٌب من اللَّ

***   ***   *** 

 

                                                

 )ع ر ذ(.95/ 2العين  (1)

)باب العين والذال وما بعدهماـ االسماء المجردة ـ  4428و4427/ 7شمس العلوم  (2)

 ُفْعَلة(. 

 )ع ذ ر(.200/ 7التاج  (3)

 )ع ر ذ(.74/ 2المحكم  (4)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –غة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون مجلة كلية الل

 
 

 

 

الَعْظُم الشاِخُص يف والَتْعب من اإلنسان:  "قال صاحب المنجد:  :ـ الكَعْب 12

ْمنوهما جانِباها، والَتْعب:  الَقَدم من َوْحِشي ها وإنِسي ها، ، الشىُء الَيسير من السَّ

 (1) ، قال امرؤ القيس:يف ما بين الساِق والَوظِيِف َقْدُر ُصبٍَّة، والَتْعب من الَفَرس: 

 .(2)"]المتقارب[ وساقاِن َكْعَباُهما أْصَمَعا ... ِن َلْحُم َحَماَتْيِهما ُمنَْبتِرْ 

 :املسكوت عنه

 الكعب:  

اب.      1  ـ طرف األنبوب الناشز.      2 ـ اْصطَِلٌح لِْلُحسَّ

 .     ـ العظم النّاِشُز َفْوَق الَقَدمِ  4 ـ العظم النّاِشُز عند ُمْلَتَقى الّساِق والَقَدمِ  3

 ـ الكتلة من الّسمن.      6 ـ ُعْقَدُة الَقناة والَقَصب عقَدة َما َبين األنبوبين 5

َرف والَمْجد 7  ـ الَكْعب من اللَّبن: قدر ُصبَّة 8 ـ الَكْعُب بمعنى الشَّ

 ما بين كل ُعقدتين منه.ـ  10 ـ ُكّل َمْفِصل لْلِعظام.      9

 عنَد َقَدِمهِ ـ ما َأْشَرَف َفوَق ُرْسِغه  11

، من اْلقصب والقنا، َوقيل: عقَدة َما َبين األنبوبينوالَتْعُب:  "ففي المحتم: 

. َوجمعه: ُكعوب، طرف األنبوب الناشزُهَو َما َبين كل عقدتين. َوقيل ُهَو 

وكِعاب. أْنشد اْبن اأْلَعَرابِي: وأْلَقى نفَسه وَهَوْيَن َرْهوًا ... ُيباِرين األِعنَّة 

 (3)اِب كالتِع

                                                

 . 9/ 3البيت من المتقارب، وهو المرئ القيس يف المعجم المفصل يف شواهد العربية  (1)

أِس إلى الَقَدم(.57المنجد ص (2)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ

أِس إلى الَقَدم(.57المنجد ص (3)  )باُب أعضاِء الَبَدن من الرَّ
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َيْعنِي َأن َبْعضَها َيْتُلو َبْعًضا كِتعاب الرْمح. ورمح بتعب َواِحد: مستوى 

الكتلة والَتْعب:  ". ويف المحتم أيضا: (1)الُتعوب، َلْيَس َلُه َكْعب اغلظ من آخر

 .(2)"... وَكْعب: اْسم رجلمن اللَّبن: قدر ُصبَّة. والَتْعب من الّسمن

ما َأْشَرَف َفوَق ُرْسِغه . ومن اإِلنساِن: َمْفِصل لْلِعظامِ  ُكّل الَتْعُب:  "ويف التاج: 

العظم النّاِشُز عند ُمْلَتَقى ، وقيل: هو عنَد َقَدِمِه، وقيل: هو العظم النّاِشُز َفْوَق الَقَدمِ 

 قوَل النّاس إِّنه يف َظْهِر الَقَدم. وذهب قوٌم إِلى  الّساِق والَقَدِم،
ُّ

وَأنتر األَْصَمِعي

يَعِة، ومنه قول َيْحَيى ْبِن َأنَّه ما الَعْظَماِن اللَّذاِن يف َظْهِر الَقَدِم، وهو َمْذَهُب الشِّ

، فرَأْيُت التَِعاَب يف َوَسِط الَقَدم  (3)الحاِرث:
ٍّ

 .(4)"رَأيُت الَقْتَلى يوم َزْيِد ْبِن علي

اِة. وقيَل هو ُأْنُبوُب ما هو ُعْقَدُة ما َبْيَن األُْنُبوَبْيِن من الَقَصِب والَقن "ويف التاج: 

َبْيَن ُكلِّ ُعْقَدَتْيِن: وقيل: هو َطَرُف األُْنُبوِب النّاِشُز... ويف حديث عائشَة ـ رضي 

َأي: قِْطَعٌة  (5)"إِْن كاَن َلُيْهَدى َلنَا الِقنَاُع فِيِه َكْعٌب من إِهاَلٍة فنَْفَرُح به  "اهلل عنها ـ : 

                                                

، والبيت من الوافر، وهو لزيد الخيل يف المعاين الكبير 285/ 1محيط األعظمالمحكم وال (1)

 )ك ع ب(. 718/ 1؛ وليس يف ديوانه؛ وبَل نسبة يف لسان العرب 54ص 

 )ع ك ب(.286/ 1المحكم  (2)

وقال يحيى بن  "الحديث ورد يف المجموع المغيث يف غريبي القرآن والحديث، بلفظ:  (3)

. المجموع "ْتَلى يوَم َزْيد بن َعليًّ فرَأيُت الِكعاَب يف َوَسِط الَقَدمَرأيُت القَ "الحارث: 

، تح/ 52/ 3هـ( 581المغيث يف غريبي القرآن والحديث، لمحمد بن عمر األصبهاين )ت

 م(. 1988) 3، 2م(، جـ 1986)1، جـ 1عبد الكريم العزباوي، دار المدين، جدة، ط

 )ك ع ب(.374/ 2التاج  (4)

ورد يف شرح سنن أبي داود، ألبي العباس أحمد بن حسين المقدسي الرملي  الحديث (5)

، تح/ عدد من الباحثين بدار الفَلح بإشراف خالد الرباط، دار الفَلح 2/98هـ( 844)ت

 م.2016، 1للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، مصر، ط
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ْمِن... وا ْهن والسَّ اِب لَتْعُب: من الدُّ هو َأن ُيْضَرَب َعَدٌد يف مثلِه،  اْصطَِلٌح لِْلُحسَّ

ُب والماُل، والعدد  ثم ُيْضَرُب ما ارتفع يف العدد األَّول، فما بَلَغ، فهو الُمَتعَّ

األَّوُل: هو الَتْعُب، مثل َأْن َتْضِرَب ثالثًة يف ثالثة، فيبُلَغ تسعًة، ثم تضرَب التِّسَعَة 

ُب والمال سبعٌة وِعْشُروَن،  يف ثالثة فيبُلغَ  سبعًة وعشريَن، فالَتْعُب ثالثٌة، والُمَتعَّ

َرف والَمْجدنقله الّصاغايُّ. ومن المجاز:  ، يقال: َأعلى اهلُل الَكْعُب بمعنى الشَّ

ُه. ويف حديِث َقْيَلَة:  ال َيَزاُل َكْعُبَك عالِيًا"َكْعَبه، َأي: َأعلى َجدَّ
ِ
 هو ُدَعاءٌ  (1)"و اهلل

َرف والُعُلّو. قال اْبُن األَثِيِر: واألَصُل فيه َكْعُب الَقنَاِة، وهو ُأنبوهبا و ما بيَن  بالشَّ

ٍء َعال وارتفَع، فهو َكْعٌب. وَرُجٌل عالِي الَتْعِب: 
ْ

ُكلِّ ُعْقَدَتْيِن منها َكْعٌب وُكلُّ َشي

ا َعال َكْعُبَك بِي َعلِيُت  َرف والظََّفر، قال: َلمَّ ا َأعالنِي   ُيوصف بالشَّ َأراد: َلمَّ

 .(2)"َكْعُبَك 

وهو ما بين وفيه التعب والجميع التعوب:  "ويف المنتخب يف باب القوس: 

يقال ُعْقَدُة الَقناة والَقَصب والَتْعُب  "ويف المأثور من اللغة:  .(3)"كل ُعقدتين منه

 (4)"أعطني َكْعًبا وكَِعابا

***   ***   *** 

 

                                                

 .8/ 25الحديث ورد يف المعجم الكبير للطبراين  (1)

 )ك ع ب(. 375 /2التاج  (2)

 .495المنتخب ص (3)

 .69المأثور من اللغة ص (4)
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 املبحث الثاني
 ت عنه فيما أدرجه كراع حتت باباملسكو

 )يف ذكر صُنوف َاحليواِن من الناس والسِّباع والبهائم واهَلواّم(.
ْخُم من . والَحَلَمة: وَحَلَمة الثَّْدي "قال صاحب المنجد:  :ـ احلَلَمَة 1 الضَّ

ْملِ . والَحَلَمة: الِقْردان ِر اإِلْصَبع، ترتفع من األرض َكَقدْ  َشَجَرُة َتنُْبُت بِنَْجٍد يف الرَّ

وال َتزاُل يف الَقْيظ َخْضراَء؛ وزهرُتها حمراُء كأنَّها الَجْمُر، ولها ُشَوْيٌك َوَوَرٌق 

 .(1)"كأظافيِر اإلنساِن أخضرُ 

 املسكوت عنه:

 احللمة:

ماءِ  2 ـ الثُّْؤُلوُل يف وَسِط الثَّْدِي.    1  ـ الَهَدُر من الد 

عداِن.   3  غيَرُة من الِقْردانِ ـ الصَّ  4 ـ َشَجَرُة السَّ

5    . ْخَمُة، ِضدٌّ  ـ َنباٌت آَخُر.    6 ـ الضَّ

يم فتأكله قبل الّدباغ َفإِذا َوقع لم ينَْتفعِ  7
 هب ـ دودة تقع فِي اأْلَدِ

 

َفإِذا َوقع لم  دودة تقع فِي اأْلَدِيم فتأكله قبل الّدباغوالحلمة:  "ففي الجمهرة: 

كًة:  "س المحيط: ويف القامو، (2)"ينَْتفع بِِه  الثُّْؤُلوُل يف وَسِط والَحَلَمُة، ُمحرَّ

عدانِ ، الثَّْدِي  غيَرُة من الِقْردانِ ، وَنباٌت آَخرُ ، وَشَجَرُة السَّ ْخَمةُ ، أو والصَّ ، الضَّ

ماءِ والَحَلَمُة: "، ويف التاج: (3)"ِضدٌّ   .(4)"الَهَدُر من الد 

                                                
باع، والَبَهائِم األهليَّة 81و ص 41المنجد ص (1) )باُب ُصنوِف الَحَيَواِن من الناِس، والس 

.)  والوحشيِة، والَهَوام 

 )ح ل م(.566/ 1الجمهرة  (2)

 .1096القاموس المحيط ص (3)

 )ح ل م(.169/ 16 التاج (4)
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وجمعه أعيار... لِحمار الَوحشيُّ : اوالَعْير "قال صاحب المنجد:  :ـ العَيْر 2

المرَتِفُع يف وَسط ، والَعْير: كلُّ ما ارتفع يف أوساط الكتفين من الَعظموالَعْير: 

هم كأنُه ُجدي ر، وكلُّ ُمْرَتِفٍع يف َوسِط ُمْسَتٍو ، القدم ويف وَسط الَوَرقة، ويف وسط السَّ

، قال الحاِرُث بُن الَوتُِد ، والَعْير: الَقْوم َسي د، والَعْير: إنسان الَعينوالَعْير: فهو َعْير، 

َزة:  (1) ِحلِّ
ــْي  ــَرَب الَع ــن َض ــلَّ م ــوا أنَّ ك  زعم

 

ـــَوالءُ    ـــى ال ـــا وَأنَّ ـــواٍل لن  .(2)"َر َم
 املسكوت عنه: 

 الَعْير: 

 ـ بصر اإلنسان.        2 ـ إِْنَسان اْلعين.     1

 ْهُم.    ـ السَّ  4   ـ الخشبة التي يف مقدم الهودج.     3

ي د والَملُِك.      5  ـ الطَّْبُل.     6 ـ السَّ

 ـ العظم الباقي يف وسط الكتف 7
ْنَسان َواْلفرس: َما َتحت  8 ـ الَعْيُر من إِذن اإْلِ

 اْلَفْرع من َباطِنه كَعْيرِ السْهم.    

 ـ مآقي اْلعين.     10 ـ لحظ العين.     9

ْلُب.    11 ْعَبةَ  12  ـ الَمْتُن يف الصُّ  ـ المثَاُل الَِّذي يف الَحَدقِة وُيَسّمى اللُّ

 ـ وسط النعل. 14 ـ الناِشُز يف مْتن النَّْصل.     13

، والجميع: الِعَيرة. وَعْيُر العظم الباقي يف وسط الكتفوالَعْير:  "ففي العين: 

 (3)ه والِغرارا. قال: فصادف َسهُمه أحجاَر ُقفٍّ ... كسْرَن الَعْيَر منوسطهالنّعل: 

                                                
، ديوان الحارث بن حلزة، 23لبيت من الخفيف، وهو للحارث بن حلزة يف ديوانه ص ا (1)

 م.1991، 1تح/ إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

باع، والَبَهائِم األهليَّة 66و65المنجد ص (2) )باُب ُصنوِف الَحَيَواِن من الناِس، والس 

.)  والوحشيِة، والَهَوام 

، ديوان الراعي النميري )عبيد بن 150لوافر، وهو للراعي النميري يف ديوانه ص البيت من ا (3)

 م.1980، 1حصين(، تح/ راينهرت فاييرث، بيروت، ط



  

 
 ما سكت عنه كراع النمل في معجمه المنجد نماذج ودراسة

 

 
 

 

 

ْنَسان َواْلفرس: َما َتحت اْلَفْرع من َباطِنه كَعْيرِ والَعْيُر  "ويف المحتم:  من إِذن اإْلِ

، َعن َثْعَلب. مآقي اْلعين. َوقيل: الْعيران: مْتنا ُأُذنِي اْلفرس... والَعْيُر: السْهم

 (1)َوَقاَل تأبط شرا: إِْنَسان اْلعين، َوقيل: لحظها.َوقيل: الَعْير: 
ــــْدٍء  ــــَد َه ــــْأُت ُبَعْي ــــْد َحَض ــــاٍر َق  ون

 

 بِـــــَداٍر َمــــــا أِريـــــُد بَهــــــا ُمقامــــــا 

ـــــرٍ   ـــــٍة وَعْي ـــــِل َراِحَل ـــــَوى َتْحلِي  ِس

 

ـــــــــا   ـــــــــَة أْن َينام ـــــــــُه َمخاَف  ُأكالُِئ

 
 .(3)"َأي قبل َلْحَظة اْلعين "َجاَء قبل َعْيٍر َوَما جرى  " (2) َوفِي اْلمثل:

ي د والَملُِك الوالَعْيُر:  "ويف المحتم أيضا:   ". ويف شمس العلوم: (4) " سَّ

، ويقال: الَعْير: ما يعلو الماء من ُغثائه. قال الحارث بن (5)"سيد القوموالَعْير: 

 حلزة:

ــيْ  ــن ضــرب الَع ــل م ــوا أن ك   زعم

 

ــ   ــوالُء ـ ــى ال ــا وأّن  .(6)"َر مــواٍل لن
 .(7)"الخشبة التي يف مقدم الهودجالَعْير:  "ويف شمس العلوم أيضا:  

                                                

ا يف ديوانه ص (1) ، ديوان تأبط شرا )ثابت بن جابر(، 256البيتان من الوافر، وهما لتأبط شرًّ

 م.1984، 1تح/ علي ذو الفقار جابر، دار الغرب اإلسَلمي، ط

 ، دار الفكر ، بيروت.2/121هـ(395جمهرة األمثال، ألبي هَلل العسكري )ت  (2)

 )ع ي ر(.234/ 2المحكم  (3)

 )ع ي ر(.235/ 2المحكم  (4)

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن "بلفظ:  995/ 2الحديث ورد يف صحيح مسلم  (5)

َلئكة والناس أجمعين، ال يقبل اهَّلل منه أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة اهَّلل والم

هـ(، تح/ 261، صحيح مسلم بن الحجاج)ت"، وال عدال 998يوم القيامة صرفا ص:

 ، بدون تاريخ.بيروت –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

)باب العين والياء وما بعدهما من األسماء المجّردة ـ َفْعٌل(، 4846/ 7شمس العلوم  (6)

 والبيت سبق تخريجه.

 )باب العين والياء وما بعدهما من األسماء المجّردة ـ َفْعٌل(.4847/ 7شمس العلوم  (7)
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ْعَبةَ الَعْيُر:  "ويف التاج:  ، والَعْير: َما َتْحَت هو المَثاُل الَِّذي يف الَحَدقِة وُيَسّمى اللُّ

ْهِم. وقيل: الَعْيراِن: َمْتنَا  الَفْرِع من باطِِن األُُذِن، من اإِلْنَساِن والَفَرِس، كَعْيِر السَّ

 الّله َعنه: ُأُذَنِي الَفَرِس. والَجْمُع الِعَياُر. ومنه َحِديُث 
َ

إِذا  "َأبي ُهَرْيَرة َرِضي

ْأت فَأمِرَّ َعَلى ِعياِر األُذَنْيِن الماءَ  . الطَّْبُل والَعْيُر:  ". ويف التاج أيضا: (2)"(1)"َتَوضَّ

ْلُب والَعْيُر:  ْلِب الَمْتُن يف الصُّ . ويف المأثور (3)"، وُهَما َعْيَراِن َيْتَتنَِفاِن جاَنبِِي الصُّ

ْهُم الَعْير او "من اللغة:  . ويف المأثور من (4)"وهو المرتفع يف َوَسِط النَّْصل لسَّ

 ، قال الراعي:الناِشُز يف مْتن النَّْصلوالعيُر:  "اللغة أيضا: 

ــــفٍّ   فصــــادف ســــهُمُه أحجــــاَر ُق

 

ـــــرارَ    ـــــه والِغ ـــــَر من  َكَســـــْرَن الَعْي

 
 (5) ، قال الشاعر:بصر اإلنسان... والعيُر: 

ـــ  َب الـــع ولهـــم دان كـــل مـــن َقلَّ

 

 . (6)"ير بنجد إلى تخـوم العـراق   

 ***   ***   *** 

 ـ الثَّوْر:  3

ُته، َوَثْور الَغَضب: الِقْطَعُة من األقِطِ والثَّْور:  "قال صاحب المنجد:   ،ِحدَّ

 . (7)"ثاَر الُغباروالثَّْور: مصدر: 

 

                                                
أت َفأمر على عيار اأْلُُذَنْيِن بِاْلَماِء ُهَو جمع عير  "الفائق بلفظ: الحديث ورد يف  (1) إِذا َتَوضَّ

، 3/44هـ(538ث واألثر، للزمخشري)تـ الفائق يف غريب الحدي "َوُهَو َما َعار ونتأ ِمنُْهَما

 .2تح/ علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط

 )ع ي ر(.280/ 7التاج  (2)

 )ع ي ر(.281/ 7التاج  (3)

 .75المأثور من اللغة ص (4)

/ 5ربية البيت من الخفيف، وهو للمنذر بن وبرة الثعلبي يف المعجم المفصل يف شواهد الع (5)

199. 

 .133المأثور من اللغة ص  (6)

باع، والَبَهائِم األهليَّة 76و75المنجد ص (7) )باُب ُصنوِف الَحَيَواِن من الناِس، والس 

.)  والوحشيِة، والَهَوام 
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 املسكوت عنه:

 الثور: 

 االختبار.   ـ  2 ـ األَْحَمُق الَبليِد الَفْهِم.    1

 ـ الثور للقمر.    4 ـ الَبيَاُض الذي يف َأْصِل الظُُّفرِ.    3

 الُجنُون.   ـ  6 ـ الُجَدرّي.    5

ـ الحمرُة التي تظهُر بعد سقوط  7

 الشمس.  
َفق النّائَرُة فيه.     8  ـ ُحْمَرُة الشَّ

َكُر من الَبَقر.    9  ـ سطوع َبَياض اْلفْجر.    10 ـ الذَّ

ُطوُع.    11 ي ُد.    12 ـ السُّ  ـ السَّ

ا يكون على  13 ـ الطحلب َوَغيره ِممَّ

 َرأس الَماء.   
 ـ ظهور الحصبة.    14

ِم.    15  ـ الِفراش.    16 ـ ُظُهوُر الدَّ

 ـ كلُّ ما َعََل الماَء من الُقَماش 18 قيام البعير من مبركه.   ـ  17

َباِب.    19 ـ الَمْجنُون.    18.        ـ من َأْسَماء الر 

 ـ هيجان الجراد.    21 ـ ُنُهوُض الَقَطا ِمن َمَجاثِمه.     20

 ـ الَهَيجاُن.    23
 ـ الَوْثُب. 24

 

. ثار الَهَيجانُ الثَّْور:  "، ويف التاج: (1)" للقمروالثور: "ففي شمس العلوم 

ي ُطوعُ ُر: ... والثَّوْ الَوْثُب ُء: هاَج ... والثَّْور: الشَّ . وثاَر الُغَباُر: َسَطَع وَظَهَر، السُّ

َخاُن، وغيُرهما، وهو َمجاٌز. والثَّْوُر:  . وثاَر ُنُهوُض الَقَطا ِمن َمَجاثِمهوكذا الدُّ

مِ الَجراُد َثْورًا، واْنَثاَر: َظَهَر. والثَّْوُر:  َكُر من الَبَقر... والثَّْوُر:  ُظُهوُر الدَّ قال  الذَّ

 األَعشى:

                                                

 )َفَعل ـ ف(.3419/ 6شمس العلوم  (1)
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 الثَّْور والِجن ــيُّ َيْضــرُِب َظْهــَره َلَكــ

 

 (1)وما َذْنُبه َأْن عاَفت المـاَء َمْشـَرَبا 

ْربَأراد بالِجنِّي اسَم راٍع. والثَّْوُر   م للشُّ ، لَيْتَبَعه إِناُث الَبَقِر، قاله َأبو َذَكُر الَبَقرِ ُيَقدَّ

 منصور، وَأنشد:

ــاِن   ــْور َيْضــرُِبه الّراِعَي  كمــا الثَّ

 

 .(3)" (2)َذْنُبـــــــه َأْن َتعـــــــاَف الَبَقـــــــرُ  ومـــــــا 

 
ي ُد والثَّْوُر:  "ويف التاج أيضا:   َعْمُرو بن َمْعِدي َكِرَب: َأبا َثْوٍر. السَّ

َ
، وبه ُكنِّي

 ـ رضي الّله عنه ـ : إِّنَما ُأكِْلُت َيوَم ُأكَِل الثَّْوُر األَبيُض 
ٍّ

؛ َعنَى به  (4)«وقول علي

ما ه كان َسيِّدًا، وجعَله َأبيَض؛ ألَنه كان َأْشَيَب. والثَّْوُر: عثماَن رضي الّله عنه؛ ألَن

ر َقوُل َأَنس بن ُمْدِرك َعََل الماَء ِمن الطُّْحُلب والَعْرَمض والَغْلَفق ونحوه ... وبه ُفسِّ

 السابق، يف َقْوٍل؛ قال: ألَّن الَبّقاَر إِذا َأْوَرَد الِقْطَعة من الَبَقر، فعاَفت ا
ِّ

لماَء الَخْثَعمي

ها عنه الطُّْحُلُب، َضَرَبه لَيْفَحَص عن الماِء َفتْشربه، ويقال للطُّْحُلب: َثْوُر  وَصدَّ

، ُظفر الَبَياُض الذي يف َأْصِل الظُُّفرِ الماِء َحَتاه َأبو َزْيد يف كتاب الَمَطر. والثَّْوُر: 

ْرُت ُكُدوَرَة الماِء فَثاَر. . ويقال: ثَ كلُّ ما َعََل الماَء من الُقَماشاإِلنساِن. والثَّْوُر:  وَّ

واب؛ كَأّنه لهَيجانه. ومن الَمْجنُونوالثَّْوُر:  ، ويف بعض النَُّسخ: الُجُنون، وهو الصَّ

َفق النّائَرُة فيهالَمَجاز: الثَّْوُر:  صالُة الِعَشاِء اآلِخَرِة إِذا ». ويف الحديث: ُحْمَرُة الشَّ

                                                

يس، شرح ، ديوان األعشى ميمون ق165البيت من الطويل، وهو لألعشي يف ديوانه ص  (1)

 م.1983، 7وتعليق محمد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 )ث و ر(. 109/ 4البيت من المتقارب، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (2)

 )ث و ر(.153/ 6التاج  (3)

األثر ورد يف الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار، ألبي بكر بن أبي شيبة العبسي )ت  (4)

 هـ.1409، 1، طالرياض –وسف الحوت، مكتبة الرشد ، تح/ كمال ي7/562هـ(235
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َفِق  َفق، وَثَوراُنه: ُحْمَرُته وُمْعَظُمه. ويقال: قد َثاَر وهو انتشا (1)«َسَقَط َثْوُر الشَّ ُر الشَّ

َيُثور َثْورًا وَثَورانًا، إِذا انتشَر يف األُُفق وارتفَع، فإِذا غاب َحلَّْت صالُة الِعَشاِء 

َفِق. والثَّْوُر:  ُجل األَْحَمُق اآلِخَرة. وقال يف الَمْغرب: ما لم َيسُقط َثْوُر الشَّ ، ُيَقال للرَّ

والثور "ويف اتفاق المباي وافوراق المعاي: . (2)"لَبليِد الَفْهِم: ما هو إاِّل َثْورٌ ا

. والحصبة: صغار ظهور الحصبةوالثور: ". ويف كتاب اإلبانة: (3)"هيجان اْلَجَراد

ما كان على وجه الماء من عرمض والثوُر أيضًا  "ويف اإلبانة أيضا: . (4)"الجمر

 (5) شاعر:وذلك من قول ال أو شيء،

 إين وقتلــــى ُســــليكًا ثــــم أعقلــــه 

 

ركــالثور ُيضــرُب لمــا عافــت البقــ    

ألهنا تضيء وتثور، وثورُت  الحمرُة التي تظهُر بعد سقوط الشمس... والثوُر:  

كدور الماء فثارت، وثورُت األمر، وأثرُت األسد إذا هجته، وأثرُت فالنًا إذا 

 .(6)"تمنههيجته ألمر واستثرت صيدًا إذا أثرته من م

                                                

الحديث ورد يف لمعات التنقيح يف شرح مشكاة المصابيح، لعبد الحق بن سيف الدين بن  (1)

هلوي الحنفي)ت ، تح د/ تقي الدين الندوي،دار 1/238هـ(1052سعد اهَّلل البخاري الد 

 م.2014، 1النوادر، دمشق، ط

 )ث و ر(.154/ 6التاج  (2)

، 154هـ( ص613اتفاق المباين وافتراق المعاين، لسليمان بن بنين بن خلف الدقيقي )ت (3)

 م.1985، 1تح/ يحيى عبد الرؤوف جبر، دار عمار، األردن، ط

 . 472/ 1اإلبانة يف اللغة العربية  (4)

 هـ(356)تالبيت من البسيط، وهو ألنس بن مدركة يف األغاين ألبي الفرج األصفهاين (5)

 .2بيروت/ ط -تح/ سمير جابر، دار الفكر  ،20/401

 .341/ 2اإلبانة يف اللغة العربية  (6)
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:الِفراشوالثَّْور: "ويف كتاب العشرات يف غريب اللغة: 
ّ

 ، قال النّجاشي

 ولْسُت إذا شّب الُحروب ُغزاتها 

 

 (1)من الطَّيِش ثـورًا شـاط يف جـاِحِم اللََّظـى  

ا يتون على َرأس الَماء  الطحلبوالثور  "ويف كتاب العشرات أيضا:   َوَغيره مِمَّ

. ويف المأثور من اللغة: (2)"االختبار... والثور  ْجرسطوع َبَياض الفوالثور 

 . (3)"قيام البعير من مبركه ، يقال: أصاب فالنا َثْوٌر، والثَّْوُر الُجَدريّ والثور: "

***   ***   *** 

، قال الراجز قِْربُة الماءوالِعْجلة:  " "قال صاحب المنجد:  ـ العِجْلَة: 4

 ]الرجز[:

ادا ... وصاِرًما ذا ُشَطٍب ُحدادا ... َسْيًفا بِِرْنًدا لم َيُتْن َأْحِمُلها وِعْجلًة وزَ 

 (4)مِْعضادا

جر، والِعْجلة:  ، والِمْعضاد: الذي ُيْمَتَهُن يف قطع الشَّ من البِِرْنُد: القاطُِع الحادُّ

شجرٌة ذاُت ُقُضٍب، وورٍق كورق ، والِعْجلة: الُعجول، وهي أوالد البقر

 .(5)"البِسيلة

                                                

 )ث ر و(.233/ 8البيت من الطويل، وهو للنجاشي يف كتاب العين  (1)

العشرات يف غريب اللغة، لمحمد بن عبد الواحد الباَوْردي، المعروف بغَلم ثعلب  (2)

 .عمان –، المطبعة الوطنية ، تح/ يحيى عبد الرؤوف جبر110هـ( ص345)ت

 .68المأثور من اللغة ص (3)

 )ب ر ن د(. 89/ 3الرجز بَل نسبة يف لسان العرب  (4)

باع، والَبَهائِم األهليَّة والوحشيِة، 76المنجد ص (5) )باُب ُصنوِف الَحَيَواِن من الناِس، والس 

.)  والَهَوام 
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 عنه:املسكوت 

 الِعْجلة:

 ـ الدوالُب.     2 ـ بقلة تستطيل َمَع األَْرض.     1

قاُء.     3 يف 4 ـ الس   ـ ضرب من الجنبة من نبات الصَّ

ْمن. 5  ـ نِحُي السَّ

ضرب من . والِعْجلة الِمْطَهَرُة والمزادةقال أبو ليلى: الِعُجَلة:  "ففي العين: 

يف بقلة تستطيل َمَع والِعْجلة:  "محتم: .  ويف ال(1)"الجنبة من نبات الصَّ

 (2). َقاَل:األَْرض

ــــْرَداِح   عليــــَك ِســــْرداحا ِمــــَن الس 

 

 َذا ِعْجَلـــــــة َوَذا َنِصـــــــيٍّ َضـــــــاِح  

، متسطحة ليَنة، َلَها َثَمَرة مثل رجل َشَجَرة َذات ورق وكعوب وقضبوالِعْجلة:  

َجاَجة، متقبضة، َفإِذا َيبَِسْت تفتحت، َوَلْيَس لَ  َشَجَرة َها زهَرة. َوقيل: الِعْجلة: الدَّ

 . (3)"َذات قضب وورق كورق الثداء

ْمنوالِعْجَلة:  "ففي شمس العلوم:  والِعْجَلُة،  ". ويف التاج: (4) " نِحُي السَّ

قاءُ بالتسِر:  : الِعْجَلُة  الس 
ِّ

ج ِعَجٌل، كِعنٍَب كِقْرَبٍة  الدوالُب وقاَل ابُن األْعَرابي

 ْعَشى: وقَِرٍب، قاَل األَ 

                                                

 )ع ج ل(.228/ 1العين  (1)

)فِْعَلة ومّما 195/ 1هـ(، 350معجم ديوان األدب، للفارابي، )ت الرجز بَل نسبة يف (2)

ألحقت الهاء به من هذا البناء(، تح د/ أحمد مختار عمر، طبعة: مؤسسة دار الشعب 

  م.2003للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 

 )ع ج ل(.325/ 1المحكم  (3)

 )فِْعَلة(.4380/ 7شمس العلوم  (4)
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ـــًة  ـــريط آِون ـــوَل ال  والســـاحبات ُذُي

 

افَِلِت علـى َأْعجاِزهـا الِعَجـُل    والرَّ

 .(1)"قاَل َثْعَلُب َشبَّه َأْعجاَزُهنَّ باألَْسِقيِة الَمْمُلوَءِة  

***   ***   *** 

ب:  ": قال صاحب المنجد: ـ الضَبُّ  5 ، والجمع ُدوْيبَّة تكون يف الصحراءوالضَّ

باب، واأل ب يف الَحْلب: الضِّ أن تجعل إبهامك على الِخْلِف، ثم ْنثى َضبَّة؛ والضَّ

، وقد َضَبْبُت أُضبُّ َضبًّا، ويقال: َضبَّ الرجُل أصابَِعك على اإلبهام والِخْلف َتُردَّ 

ب: إذا سَكَت َضبًّا وأَضبَّ إضباًبا:  : إذا سال، والضَّ ، وَضبَّ الشىُء َضبًّا، وَبضَّ

باب، قال الشاعر:، والجميُع الَعداَوةُ   (2) الضِّ

 فما زالْت ُرقاك َتُسلُّ ِضْغنِي 

 

ــــبابِي   ــــا ِض ــــْن مكامنه ــــرُِج ِم  وُتْخ

وَيْحـــِويني لـــك الحـــاُووَن  

 حّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 .(3)"أجاَبَك َحيَّـٌة تحـت الِحجـاِب   

 
 املسكوت عنه:

 الضب:

 ف  للَحْلِب.      ـ َجْمُع الِخْلَفْين يف الكَ  2 ـ انفتاٌق من اإلبط وكثرة من اللحم.        1

 ـ َداٌء يف ِمْرَفِق الَبِعيرِ.      4 ـ الحقد الكامن يف الصدر.    3

ُكوُت.      6 ـ َداء َيْأُخذ فِي الّشفة فترم، َأو تجسو.     5  ـ السُّ

يِق يف الَفم.    .      7  ـ َطْلع النخل 8 ـ َسيََلُن الر 

                                                

 ج ل(.)ع 468/ 15التاج  (1)

، ديوان كثير عزة، تح د/ عزة حسن، دار 280البيت يف الوافر، وهو لكثير عزة يف ديوانه ص  (2)

 م. 1971، 1الثقافة، بيروت، ط

باع، والَبَهائِم األهليَّة والوحشيِة، 77المنجد ص (3) )باُب ُصنوِف الَحَيَواِن من الناِس، والس 

.)  والَهَوام 
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ْيء بالكف.   9  ـ اللُُّصوُق باألَْرِض.             10    ـ اْلَقْبض على الشَّ

 ـ َوَرٌم يف َصْدِر البعير. 12 ـ ورم فِي خف اْلَبِعير.     11

ب: ورم فِي خف اْلَبِعيروالضب:  "ففي هتذيب اللغة:  اْلَقْبض على ... والضَّ

ْيء بالكف . ويف شمس (1)"، َأو تجسو َداء َيْأُخذ فِي الّشفة فترم، والضب: الشَّ

ب:  "وم: العل  (2)، ُشبِّه بالضب، قال:َطْلع النخلوالضَّ

اٍل كأنَّ ِضبابه   أطافت بفحَّ

 

ِت     .(3)"بطون الموالي يوم عيـٍد َتَغـدَّ

:  "ويف شمس العلوم أيضا:   بُّ  (4) ، قال:الحقد الكامن يف الصدروالضَّ

 وال َتُك ذي وجهين تبـدي بشاَشـًة 

 

ـــردُد    ـــامٌن يت ـــْدِر ضـــبٌّ ك  .(5)"ويف الصَّ

:  "ويف التاج:   بُّ يِق يف الَفموالضَّ وقد َضبَّ َفُمه َيِضبُّ بالَتْسر َضّبًا:  َسيََلُن الر 

: َساَل ِريُقه بُّ ، قِيَل: ُهَو َأن َيُحزَّ مِْرَفُق الَبِعيِر يف ِجْلِده، َداٌء يف ِمْرَفِق الَبِعيرِ ... والضَّ

                                                

تح/ محمد ، )ض ب(328/ 11هـ( 370مد األزهري)تتهذيب اللغة، لمحمد بن أح(1)

 م.2001، 1، طبيروت –عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

)ض ب ب(؛ ولسويد بن  542/ 1البيت من الطويل، وهو للبطين التيمي يف لسان العرب  (2)

الصامت يف أساس البَلغة، ألبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري 

تح/ محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، )ض ب ب(، 1/572هـ(538)ت

 م.1998، 1لبنان، ط –بيروت 

 )باب الضاد وما بعدها من الحروف يف االسم المضاعف المجّرد3885/ 6شمس العلوم  (3)

 ـ َفْعٌل(.

 )كتاُب المضاَعف ـ أبواُب األسماء ـ َفْعل(.1/ 3البيت بَل نسبة يف ديوان األدب  (4)

 )باب الضاد وما بعدها من الحروف يف االسم المضاعف المجّرد3886/ 6شمس العلوم  (5)

 ـ َفْعٌل(.
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يف الَجنِْب َفَيْخِرَقه. قال: َلْيَس بِذي َعْرٍك  وقيل: هو َأن َينَْحِرَف الِمْرَفُق َحتَّى َيَقعَ 

بُّ َأْيضًا:  ،  َوَرٌم يف َصْدِرهواَل ِذي َضِب والضَّ فإَِذا َأَصاَب َذلَِك الَبِعيَر فالَبِعيُر َأَسرُّ

اِعُر: اُء. قاَل الشَّ  (1) والنَّاَقُة َسرَّ

اِء َيْرُبو َضبَُّها  رَّ  وَأبِيُت كالسَّ

 

ِت فإِذا تَحزَحز عن    (2)"ِعـَداٍء َضـجَّ

:  "ويف التاج أيضا:   بُّ  (3) . قال الشاعر:َجْمُع الِخْلَفْين يف الَكف  للَحْلِب والضَّ

ْمِح َطاِعنًا  يَّ بالرُّ  َجَمْعُت له َكفَّ

 

ـب  َحالِـُب    (4)"كما َجَمـع الِخْلَفـْيِن يف الضَّ

اِغُط والضَّ  ومن أدوائها ـ أي اإلبل"ويف المنتخب:   بُّ وهما شيء واحد ـ الضَّ

: (5)".انفتاٌق من اإلبط وكثرة من اللحموهو:  بُّ ُكوُت . والضَّ َضبَّ َضّبًا،  السُّ

 : بِّ  .(6)"اللُُّصوُق باألَْرضِ كاإِلْضَباب... َأْصُل الضَّ

***   ***   *** 

 َبْين.ُيقال: إهنا َذَكُر أمِّ ُح  ُدَوْيبَّةوالِحْرباء:  ": قال صاحب المنجد: ـ احلِرْبَاء 6

 المتِن: 
ُّ

ْرعِ ، الواحد ِحْرباء على القياس، والِحْرباء: َلْحُمهوحَرابِي ، ِمْسمار الد 

 (7) قال َلبيٌد يصُف ِدْرًعا:

                                                

 )س ر ر(. 360/ 4البيت من الكامل، وهو لمعد يكرب يف لسان العرب  (1)

 )ض ب ب(.162/ 2 التاج (2)

 )ض ب ب(. 541/ 1البيت من الطويل، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (3)

 )ض ب ب(.163/ 2التاج  (4)

 .486المنتخب ص (5)

 )ض ب ب(.163/ 2التاج  (6)

، ديوان لبيد بن ربيعة العامري الصحابي 95البيت من الرمل، وهو للبيد يف ديوان ص (7)

 م.2004، 1، اعتنى به: حمدو طّماس، دار المعرفة، ط120هـ( ص41)ت



  

 
 ما سكت عنه كراع النمل في معجمه المنجد نماذج ودراسة

 

 
 

 

 

ــــا  ــــن َعْوراتِه ــــيُّ م
ــــَم الِجنْثِ  َأْحَك

 

 .(1)"ُكــلَّ ِحْربــاٍء إذا ُأْكــرَِه َصــّل   

 
 املسكوت عنه:

 احلرباء:  

 ـ الّظْهر.    2 ْرَض.   ـ اْبُن َبْلَدته للُزومه األَ  1

 ـ النشز من األرض. 3

اْبُن والِحْرباء: "، وفيه أيضا: (2)"النََشُز من األرضوالِحْرباُء: "ففي التتملة: 

 الّظْهروالِحْرباُء: ". ويف المحتم: (3)"َبْلَدته، للُزومه األَْرَض 
ُّ

، َوقيل: َحَرابِي

 .(4)"الّظْهر، سنانه

***   ***   *** 

  .(5)" الحرُّ الشديدالنَّْجر:  ": قال صاحب المنجد: جْرـ النَّ  7

 املسكوت عنه:

 النَّْجُر: 

 ـ األصل.      2 ـ ات خاُذ النَِّجيَرةِ.     1

َك ُبْرُجَمَة اإِلْصَبِع  3 ـ َأْن َتُضمَّ من َكف 

 الُوْسَطى ثّم َتْضرَِب بها َرْأَس َأَحدٍ 
4      .  ـ الّدقُّ

                                                

باع، والَبَهائِم األ79المنجد ص (1) هليَّة والوحشيِة، )باُب ُصنوِف الَحَيَواِن من الناِس، والس 

.)  والَهَوام 

 .)ح ر ب(100/ 1 تكملة الصغاين  (2)

 )ح ر ب(.200/ 2السابق  (3)

 )ح ر ب(.314/ 3المحكم  (4)

باع، والَبَهائِم األهليَّة والوحشيِة، 83المنجد ص: (5) )باُب ُصنوِف الَحَيَواِن من الناِس، والس 

.)  والَهَوام 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –غة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون مجلة كلية الل

 
 

 

 

 ِل َشِديدًا.     ـ َسْوُق اإِلبِ  5
ـ الطَّْبع واللَّْون وَشْكل اإِلْنَساِن  6

 وَهْيَئُته.     

فهما  7 ـ َعَلُم َأْرَضْي َمكَة والَمِدينَِة شرَّ

 اهَّلل َتعالى.     
 ـ الَقْصد.      8

 ـ اللَّْوُن.      10      ـ الَقْطُع. 9

 ـ َنْحت اْلَخَشَبة. 12 ـ الُمَجاَمَعُة.      11

: َنْحت اْلَخَشَبة... . والنَّْجراألَْصلالنَّْجر، والنََّجار، والنُّجار:  "في المحتم: ف

اِعر:: الَحرّ والنَّْجرُ   (1) ، َقاَل الشَّ

ـــــًا  ـــــا َهَرب ـــــَتاء مول ي ـــــب الش  ذه

 

 .(2)"وأتتـــك وافـــدة مـــن النَّْجـــر  

َك ُبْرُجَمَة اإِلْص والنَّْجُر:  "ويف التاج:   َبِع الُوْسَطى ثّم َتْضرَِب بها َأْن َتُضمَّ من َكف 

، قال: ومنه َنَجَر الُعوَد َنْجرًا، وُعوٌد َمنْجوٌر: َنَجَره الَقْطع... النَّْجر: َرْأَس َأَحدٍ 

. يقال: َنَجَر اإِلبَل َينُْجرَها َسْوُق اإِلبِِل َشِديداً ... والنَّْجر: الَقْصدالنَّّجار. والنَّْجر: 

 َعَلُم أَْرَضْي َمكَة والَمِدينَةِ يدًا. وقال الَجْوَهِرّي: َنْجٌر: َنْجرًا: ساَقَها َسْوقًا شد

فهما اهلل َتعالى: والَمَجاز: النَّْجر:  وقد َنَجَرها َنْجرًا: َنَتحها.  الُمَجاَمَعةُ شرَّ

يقال للمرَأة: اْنُجِري لِصْبيانِك ولِرعائِك، َأي اتَِّخذي لهم  ات خاُذ النَِّجيَرةِ.والنَّْجُر: 

َعام ا الطَّْبع واللَّْون وَشْكل اإِلْنَساِن النَّْجر:  ". ويف التاج أيضا: (3)"لنَِّجيَرَة من الطَّ

  (4) . قال األَْخَطل:وَهْيَئُته
                                                

 .)ج ن ر(388و 387/ 7المحكم  (1)

 )ع ج ز(. 310/ 8البيت من الكامل، ألبي شبل األعرابي يف لسان العرب  (2)

 )ن ج ر(.507/ 7تاج  (3)

ديوان األخطل، شرح راجي األسمر، ، 276البيت من الطويل، وهو لألخطل يف ديوانه ص  (4)

 م.1992، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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ــا  وَبْيَضــاَء ال َنْجــُر النََّجاِشــي  َنْجُرَه

 

ــرُ    ــُد والنَّْح
ــا الَقَلئِ ــْت منه  إِذا اْلَتَهَب

ار. والنَّْجر: ، قيل: ومنه النَّ الَقْطعوالنَّْجر:   ، ومنه الِمنَْجار، بالَتْسر، الّدقُّ جَّ

 ". ويف المأثور من اللغة: (2)" اللَّْونُ َوالنَّْجُر:  "ويف المنتخب: . (1)"للَهاُوِن، 

ْكِر األصلالنَّْجُر  ُأ الَبْيِت َرفِيُع الذِّ اٌح كريُم النَّْجِر    ُمَوطَّ  ، قال الراجز: أْبَيُض َوضَّ

اُر، والنَّْجُر  لَقْطعُ اوالنَّْجُر  ى  الَماءِ  َتْسِخْينُ ومنه النَّجَّ َجَفُة ُتَسمَّ بَرَضَفة وتلك الرَّ

 .(3)"الِمنَْجَرة

***   ***   *** 

، وجمعها َحَجل، طائروالَحَجَلُة:  "قال صاحب المنجد:  :ـ احلَجَلة 8

 (4) ، قال َلبِيد:ِصغار اإلبل، والَحَجل: الُقبَّة مثُل والَحَجَلُة: 

َعـْت مـن ُرؤوسـهِ   لها َحَجـٌل قـد َقرَّ

 

ـَف واِشـُل     .(5)"لها َفْوَقـه مّمـا َتوكَّ

اِعر:َوالذكر اليعقوب القبجة اأْلُْنَثى "وهذا الطائر هو:    (6) . َقاَل الشَّ

 فسل المهراس َعن ساكنه 

 

 .(7)"بعد أقحـاف وهـام كالحجـل  

 
 

                                                

  )ن ج ر(.510/ 7تاج  (1)

 .80المنتخب ص (2)

 .93المأثور من اللغة ص (3)

 .86البيت من الطويل، وهو للبيد يف ديوانه ص (4)

باع، والَبَهائِم األهليَّة والوحشيِة، 89المنجد ص (5) )باُب ُصنوِف الَحَيَواِن من الناِس، والس 

.)  والَهَوام 

 .10/ 6البيت من الرمل، وهو لعبد اهَّلل بن الزبعري يف المعجم المفصل يف شواهد العربية  (6)

 )ح ج ل(.440/ 1الجمهرة  (7)
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 املسكوت عنه:

 احَلَجلة: 

ْتر 2 ـ َحَجلة اْلَعُروِس. 1  ـ الس 

 ـ اْلَواِحَدة من الحجال الَّتِي َيْجَعل َلَها سجوف. 3

. (1) "اْلَواِحَدة من الحجال الَّتِي َيْجَعل َلَها سجوفوالحجلة:  "ففي الجمهرة: 

ْتروالَحَجَلُة: "ويف ديوان األدب:  : وَحَجلة اْلَعُروسِ  ". ويف اللسان: (2)"الس 

 َبْيٌت يُ 
َ

عراء:َمْعُروَفٌة َوِهي ُتوِر؛ َقاَل َأدهم ْبُن الزَّ ة َوالسُّ َزيَّن بِالثَِّياِب واألَِسرَّ
 (3) 

ـــــف  ـــــوِر، َخْل ـــــل اْلَمْقُص وبالَحَج

 ُظهورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 َنَواِشُئ كالِغْزالن ُنْجٌل عيوُنها  

ِة مِْثَل ِزرِّ الَحَجلة  ، بِالتَّْحِريِك؛ ُهَو َبْيٌت  (4)َوفِي اْلَحِديِث: َكاَن خاَتم النُُّبوَّ

ْستِْئَذاِن: َلْيَس لُِبُيوتِِهْم ُستور 
ِ

ُيْسَتُر بِالثَِّياِب َوَيُتوُن َلُه َأزرار كَِباٌر؛ َومِنُْه َحِديُث اال

، َواْلَجْمُع َحَجل وِحَجال؛ (6)؛ َومِنُْه: أْعُروا النَِّساَء َيْلَزْمن الِحَجال(5)َواَل ِحجال

فَرَقْدن َعلَ  (7) َقاَل اْلَفَرْزَدَق:  .(8)"ْيِهنَّ الِحَجال الُمَسجَّ

***   ***   *** 

                                                
 )ح ج ل(.440/ 1الجمهرة  (1)

 )ح ج ل(.241/ 1ديوان األدب  (2)

 )ح ج ل(. 144/ 11البيت من الطويل، وهو ألدهم بن الزعراء يف لسان العرب  (3)

، تح/ محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق 1/49الحديث ورد يف صحيح البخاري (4)

 .هـ1422، 1النجاة، ط

ِجْستاين )ت (5) ، تح/ 4/439هـ(275الحديث ورد يف سنن أبي داود سليمان بن األشعث الس 

 .بيروت –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

 .438/ 19الحديث ورد يف المعجم الكبير،  (6)

غالب(، دار  ، ديوان الفرزدق )همام بن24/ 2البيت من الطويل، وهو للفرزدق يف ديوانه  (7)

 صادر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ. 

 )ح ج ل(.144/ 11اللسان  (8)
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 املبحث الثالث
 املسكوت عنه فيما أدرجه كراع حتت باب 

 )يف ذكرِ الطَّري: الصوائد منها، والبغاث، وغري ذلك(.

كر، يقال: هي الُعقاب، طائروالُعقاب:  ": قال صاحب المنجد: ـ العُقَاب 1  للذَّ

ْعُقٍب وأْعِقبٍة، إلى الَعْشر، والتثيُر الِعْقباُن. والُعقاب: ، بالتَّأنيث؛ وثالُث أواألنثى

، وُرّبما قام َحَجٌر َينَْتُأ من طي  البْئر. والُعقاب: رايُة الَحْرب. والُعقاب: الَحْرب

 . (1)"عليه الُمْسَتِقي

 املسكوت عنه:

 الُعقاُب: 

اقِي.      1  ـ الَحْرُب.     2 ـ الَحَجُر َيُقوُم عليه السَّ

 ـ الذي ُيْعَقُد للُوالة.      4 ـ َخْيٌط َصغيٌر يف ُخْرَتْي َحْلَقِة الُقْرِط.     3

ابَِيُة.     5  ـ الرَّ
ـ ِشْبُه َلْوَزةٍ َتْخُرُج يف إْحَدى َقوائِِم  6

ابِة.      الدَّ

خُم تشبيهًا.     7  ـ الَغاَيُة.     8 ـ الَعَلُم الضَّ

 ـ َمِسيُل الماِء إلى الَحْوِض.          10 ْل ِجّدًا.      ـ ُكلُّ ُمْرَتِفٍع لم َيطُ  9

 ـ الناقَة السوداَء. 11

خمُ والُعقاُب:  "ففي العين:   (2)تشبيهًا بالُعقاِب الطائر، قال الراجز: الَعَلُم الضَّ

 . (3)"تحت لِواء الَمْوِت أو ُعقابِها                       ولحق َتْلَحُق من أقرابها 

                                                

 )باب الطير َصَوائِِدها، َوُبَغاثِها، وغيرِ ذلك(.84المنجد ص (1)

 )ل ح ق(. 328/ 10الرجز بَل نسبة يف لسان العرب  (2)

 )ع ق ب(. 1/181العين  (3)
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ابِة، وَخْيٌط َصغيٌر  " القاموس المحيط: ويف  َتْخُرُج يف إْحَدى َقوائِِم الدَّ
ِشْبُه َلْوَزةٍ

اقِي،  يف ُخْرَتْي َحْلَقِة الُقْرِط، وَمِسيُل الماِء إلى الَحْوِض، والَحَجُر َيُقوُم عليه السَّ

 .(1)"... وُكلُّ ُمْرَتِفٍع لم َيُطْل ِجّدا 

 (2) قال ]الراجز[:ِسيُل الَماِء إِلى الَحْوِض مَ والُعَقاُب:  "ويف التاج: 

 كَأنَّ َصوَت َغْربَِها إِذا اْنَثَعْب 

 

  (3)َسْيٌل على َمـْتِن ُعَقـاب ذِي َحـَدْب   

اقِي َبْيَن الَحَجَرْيِن َيْعِمَدانِهِ والُعَقاُب:   اسم . والُعَقاُب: الَحَجُر َيُقوُم َعَلْيِه السَّ

وَفرُس الَحاِرث ْبِن َجْوٍن ، َمْيَضَة ْبِن َسيَّاٍر الَفَزاِريّ َأْفَراس َلُهم منها فرُس ُح 

ُدوسّي.   قال َأبو ُذؤْيب: : الَغاَيُة.والُعَقاُب الَعنَْبرِّي وفرُس ِمْرَداِس ْبِن َجْعَوَنَة السَّ

اِم جـاَءْت َسـبِيئةً   وال الراُح َراُح الشَّ

 

 (4)لها غايـٌة َتْهـِدي التِـَراَم ُعَقاُبَهـا  

 َغاَيَتَها. وَحُسَن َتتَراُره الْختاِلف اللَّْفَظين، وجمعها ِعْقَباٌن. َأرادَ  

ـ صلى الّله  واْسُم َراَية للنّبي  ، َعَلٌم َضْخمٌ عن ُكَراع والُعَقاُب:  الَحْرُب والُعَقاُب: 

 . (5)عليه وسلم ـ ، كما َوَرد يف الَحِديث

                                                

 .117القاموس المحيط ص (1)

 .117ط صالقاموس المحي (2)

 )ع ق ب(. 253/ 2الرجز بَل نسبة تاج العروس  (3)

، ترتيب وتعليق/ 72/ 1، البيت من الطويل، وهو ألبي ذؤيب الهذلي يف ديوان الهذليين (4)

 م.1965محّمد الشنقيطي، الدار القومية، القاهرة، 

)ت:  الحديث ورد يف الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار، ألبي بكر بن أبي شيبة (5)

هـ. 1409، 1، تح/ كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط6/533هـ( 235

َثنَا َوكِيٌع، َقاَل ثنا ُسْفَياُن، َعْن َأبِي اْلَفْضِل، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل: َكاَنْت َراَيُة النَّبِي  ـ  "بلفظ:  َحدَّ

ى اْلُعقَ  َم ـ َسْوَداَء ُتَسمَّ  "اَب َصلَّى اهَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
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َثة ُوالة: الذي ُيْعَقُد للويف لَِساِن الَعَرِب: الُعَقاُب  ائر، وهي ُمَؤنَّ ، ُشبِّه بالُعقاب الطَّ

ابَِيةُ والُعَقاُب:  ا.الرَّ  ، وُكلُّ ُمْرَتِفٍع لم َيُطْل ِجدًّ

وهي ُأمُّ َجْعَفر ْبِن َعْبِد اهلل اآليت ِذْكرُه. وُعَقاب:  اْمَرَأةٌ وُعقاُب:  َكْلَبةٌ وُعَقاُب: 

دِ باألَْنَدلس موِضعٌ  يَن َمْشُهورة، استْدَرَكه َشْيُخنا... ، كانت به َوْقَعُة الُمَوحِّ

ي الناقَة السوداَء ُعَقابًا على التَّْشبِيِه   .(1)"والعرُب ُتسمِّ

***   ***   *** 

ْقَوة بتسر الالم الطائِرويقال لهذا  "قال صاحب المنجد:  ـ اللَّقْوَة: 2 : اللِّ

ِِ يصف فرًسا مْمدوَدٌة؛ قال َعبيُد بُن األ -وفتحها، ُلغتان، وجمعها لِقاء  بَر

ْرعة:     (2)بالسُّ

 كأنها لِْقَوٌة َطُلوُب 

 

 َتْيَبُس يف َوْكرِها الُقلوُب   

، (3)"لِْقَوٌة القْت َقبِيًسا"، وكذلك الَفَرُس، وُيقال:سريعة الل قاحوامرأٌة لِْقَوة:  

ريع اللِّقاح الذي ال تتاد ُأْنثى ترجع عنه   .(4)"وهو الفحُل السَّ

                                                

 )ع ق ب(.253/ 2التاج  (1)

ديوان عبيد بن األبرص، ، 18البيت من مخلع البسيط، وهو لعبيد بن األبرص يف ديوانه ص  (2)

 م.1983دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ط

َفاق اأْلََخَوْيِن فِي التحاب  ". وفيه: 184/ 2المثل ورد يف جمهرة األمثال  (3) ت 
ِ
َيْجَعل مثَل ال

 ."قوة السريعة اْلحملوالل

 )باب الطير َصَوائِِدها، َوُبَغاثِها، وغيرِ ذلك(.84المنجد يف اللغة ص (4)
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 :املسكوت عنه
 اللَّْقَوُة: 

ُه.     1  ـ داء يصيب الوجه فَيِميُل ِشقُّ
المرأة التي ال تكاد ُتْخطُِئ أن َتْحِمَل إذا -2

 جامعها الرجل

 الدلو التي إِذا أرسلت يف البئر وقعت على دلو أخرى، فارتفعتا معًا.     -3

دلو  الدلو التي إِذا أرسلت يف البئر وقعت علىاللقوة:  "ففي شمس العلوم: 

ويف القاموس  .(2)"شرُّ الدالء اللقوة المالزمه  (1)، فارتفعتا معًا، قال:أخرى

ْقَوُة:  "المحيط:  ْقَوة: والُعقاُب األْنَثىواللَّ ويف . (3)" ُعقاٌب الُغدانِيُّ ... وُذو اللَّ

ْقَوُة  "المأثور من اللغة:  هُ واللَّ  الرَّ  داء يصيب الوجه فَيِميُل ِشقُّ
َ

ُجُل يقال منه ُلقي

ْقَوُة  ، واللَّ ، قال المرأة التي ال تكاد ُتْخطُِئ أن َتْحِمَل إذا جامعها الرجلمْلُقوٌّ

 (4)الشاعر:

ا   َحَمْلِت ثَلثًة َفَولدِت تِمًّ

 

 َفـــــــــــــُأمٌّ َلْقــــــــــــــَوٌة وأٌب َقبـِـــــــــــــيُس   

 يـــؤوُد مـــن متنهـــا مـــتٌن   

 

 .(5)"ويجذُبه كأنه يف نيـاِط القـوس حلقـومُ   

 ***   ***   *** 

ْقر: بالصاد والسين:  ": قال صاحب المنجد: ـ الصَّقْر 3 الطائُر الذي والصَّ

ْقُر: َيصيُد  ْبُس الذي َيْخرُج ، وجمعه ُصقور وُصقورٌة، بالصاد والسين، والصَّ الد 

                                                

 )ب ك ر(. 80/ 4الرجز بَل نسبة يف لسان العرب  (1)

 )باب الَلم والقاف وما بعدهما من األسماء المجّردة ـ َفْعَلة(.6087/ 9شمس العلوم  (2)

 .1332القاموس المحيط ص (3)

 )ق ب س(. 168/ 6بيت من الوافر، وهو بَل نسبة يف لسان العرب ال (4)

 .155المأثور من اللغة ص (5)
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َطب ْقر أيًضا: من الرُّ ، وقد َصَقَرتُه الشْمُس َصْقًرا: ِشدُة الَحرّ ، ِشْبُه الَعسل، والصَّ

 . (1)" يهَحِمَيْت علإذا 

 املسكوت عنه:

 الصقر: 

 ـ ُرَطٌب صْقٌر، للذي يصُلح للدبس.    2 ـ الِدْبُس عند أهل المدينة.    1

ْمِس.      4 ـ شدة الوقع.      3 ُة َوْقع الشَّ  ـ ِشدَّ

َعر فِي بطن ُأذن اْلفرس.     6 ـ َضْرُب الِحَجاَرةِ بالَمَعاِوِل.      5  ـ طرائق الشَّ

َطِب إَذا َساَل ِمنُْه.            ـ َعَسُل  7  ـ الِقَياَدُة على الُحَرِم.        9 الرُّ

ْعُن لمن ال َيْسَتِحّق.       11 ـ اللبن الحامض.      10  ـ اللَّ

 ـ ما مصل من اللبن فآنمازت خثارته 13 ـ الماُء اآلِجُن الُمَتَغي ر..      12

 عصر ـ ما تحلب من العنب والتمر من غير 14

قر، وهو  "ففي العين:  ْقر لغة يف السَّ ، قال: إذا مالت الشمس شدة الوقعوالصَّ

قُر:  ما تحلب من العنب والتمر من اتقى َصَقراتِها يعني شدة وقع الشمس. والصَّ

وصفت صفوته فإذا حمضت  غير عصر. وما مصل من اللبن فآنمازت خثارته،

 .(2)"كانت صباغًا طيبًا، ويجوز بالسين 

ْقر:  "يف الجمهرة: و َعر فِي بطن ُأذن اْلفرسوالصَّ . ويف (3)"طرائق الشَّ

للذي . يقال: ُرَطٌب صْقٌر، الِدْبُس عند أهل المدينةوالصقر أيضًا:  "الصحاح: 

                                                

 )باب الطير َصَوائِِدها، َوُبَغاثِها، وغيرِ ذلك(.85المنجد ص (1)

 )ق ر ص(.60/ 5العين  (2)

 )ص ق ر(.742/ 2الجمهرة  (3)
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. والمصقر من الرطب: المصلب يصب عليه الدبس ليلين. وربما يصُلح للدبس

ينا إذا كان يف التلمة قاف، أو بماء جاء بالسين، الهنم كثيرا ما يقلبون الصاد س

 .(1)"طاء أو غين، أو خاء: مثل الصدغ، والصماخ، والصراط، والبصاق

ْقُر:  "ويف التاج:  ْقُر:الماُء اآلِجُن الُمَتَغي ر. والصَّ ... عن الِقَياَدُة على الُحَرمِ  والصَّ

ْقُر: ّقاُر الذي جاَء يف الَحِديِث.والصَّ ، ومنه الصَّ
ّ

ْعُن لمن ال  ابن األَعرابِي اللَّ

 ". ويف المأثور من اللغة: (2)"، ج ُصُقوٌر، بالّضّم، وِصَقاٌر، بالَتْسرَيْسَتِحّق 

ْقُر  ْقُر  َضْرُب الِحَجاَرةِ بالَمَعاِولِ والصَّ َعَسُل ُيَقاُل َصَقَرَها َصْقًرا َشِديًدا، َوالصَّ

َطِب إَذا َساَل ِمنْهُ  مْ ، والَصْقُر الرُّ ُة َوْقع الشَّ ْمُس ُفاَلًنا َصْقًرا  سِ ِشدَّ ُيَقاُل َصَقَرِت الشَّ

ويف الحديث )ال يقبل اهلل بين الصقور يوم القيامة صرًفا وال  ". (3)"َشِديًدا

 ...القيادة على الحراميعني: من الذنوب، وقال ابن األعرابي: الصقر:  (4)عدال(

 . (5)"واللبن الحامض

***   ***   *** 

                                                

 )ص ق ر(.715/ 2الصحاح  (1)

 )ص ق ر(.50/ 12التاج  (2)

77مأثور من اللغة صال (3)
.
 

ْحَمِن ْبِن  "الحديث ورد يف شعب اإليمان بلفظ:  (4) ، َعْن َعْبِد الرَّ ي َتاِريِخ اْلُبَخاِري 
َقَرْأُت فِ

ي َرِزيٍن اْلَباِهِلي  َأْخَبرَ 
َثنِي ُموَسى ْبُن َيْعُقوَب، َعْن َأبِ ُه، َشْيَبَة َقاَل: َأْخَبَرنِي اْبُن َأبِي ُفَدْيٍك، َحدَّ

َم َيُقوُل:  َعنْ   َصلَّى اهَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
ُه َسِمَع َرُسوَل اهَّلل ِك ْبِن ُيَخاِمَر، َأْخبََرُه َأنَّ

إِنَّ اهَّللَ اَل َيْقَبُل  "َمالِ

ُقوِر َيْوَم اْلِقَياَمِة َصْرًفا َواَل َعْداًل  ؟، َقاَل: "ِمَن الصُّ
ِ
ُقوُر َيا َرُسوَل اهَّلل ِذي الَّ  ". َفُقْلنَا: َوَما الصُّ

َجاَل  ، تح 13/262هـ(، 458شعب اإليمان، ألبي بكر البيهقي )ت "ُيْدِخُل َعَلى َأْهِلِه الر 

 م.2003، 1د/ عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر بالرياض ، ط

،  1088/ 4هـ(  401الغريبين يف القرآن والحديث، ألبي عبيد أحمد بن محمد الهروي )  (5)

 م.1999، 1مزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، طتح/ أحمد ال
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وثالثة  -، وجمعه ُنسوٌر من الطَّْيروالنَّْسر:  "منجد: قال صاحب ال ـ النَّسْر: 4

، واحُدها َنْسر، وهو الذي يكوُن يف باطِن حافرِ الَفَرسأنُسٍر إلى العشرة، والنُّسور: 

 يصف َفَرًسا:
ُّ

  (1) قال ُعْقَبُة بُن سابٍق الَجْرمِي

ـــــــاِف  ـــــــرِ والح ـــــــِحيُح النَّْس  َص

 

ـــــِب    ـــــرِ الَقْع ـــــُل الُغَم  .(2)"ر مث
 سكوت عنه:امل 

 النَّسر: 

ُل اللَّيل َسيًرا.         1  ـ الَكْشُط.      2 ـ أوَّ

 ـ َنْسُر الحافِرِ: َلْحُمه.      4     ـ َنْتف اللَّْحم بالِمنقار.     3

 ـ  َنْقُض الُجْرِح  6 ـ َنْقُر الطَّائِر بِِمنَْقاِرهِ.      5

وَنْسُر الحافِرِ:  "ويف التاج:  ".(3)"قارَنْتف اللَّْحم بالِمنوالنَّسر: "ففي العين: 

َعَراُء بالنََّوى...  َنْقُض ، وقد َنَسَره. والنَّْسر: الَكْشطُ والنَّْسر: َلْحُمه ُتَشّبِهه الشُّ

ر. والنَّْسر: الُجْرِح  ، َينِْسُره، بالَتْسر، وَينُْسُره، َنْتُف الطائرِ اللَّْحَم بِمنَْقاره، كالتَّنَسُّ

، َنْس   َنْقُر الطَّائِر بِِمنَْقاِرهِ والنَّْسُر  "ويف المأثور من اللغة: . (4) "رًا، فِيهَما بالَضمِّ

ُل اللَّيل َسيًرايقال َنَسَرُه بِمنَْقاِرِه َفَقَتَلُه، والنَّْسُر   الَمنِْسُر من الَخيل  أوَّ
َ

ي ومنه ُسمِّ

ائُِر بَِمنِْسِره  .(5)"ألهنم َينِْسُرون كما َيْفَعُل الطَّ

   ******   *** 

                                                
البيت من الَهَزج، وهو لعقبة بن سابق الهزاين الجرمي، يف سمط الآللي ينظر سمط الآللي يف  (1)

، دار الكتب 1/879هـ(487شرح أمالي القالي، لعبد اهَّلل بن عبد العزيز البكري)ت

 العلمية، بيروت.

 َوائِِدها، َوُبَغاثِها، وغيرِ ذلك(.)باب الطير َص 85المنجد ص (2)

 )ن س ر(.243/ 7العين  (3)

 )ن س ر(.521/ 7التاج  (4)

 .83المأثور من اللغة ص (5)
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، جمعه ِغْرباٌن، وثالثُة من الطيرِ والُغراب:  ": قال صاحب المنجد: ـ الغُرَاب 5

ه، وُغراب كلِّ شىٍء: رأس الَوِرك من الَفَرسأْغِربٍة إلى العشرة، والُغراب:  ، َحدُّ

 (1)قال أْوُس بُن َحَجٍر َيْذكُر َقوًسا:

 فأْنَحى عليها ذاَت َحدٍّ ُغراُبها 

 

 .(2)"ْخـٍذ بالَمـَداِوِس َصـيَقَل َبِصيٌر بأ  

 
 املسكوت عنه:

 الُغراب: 

 َحدُّ الفأس.    -2 ـ الَبَرُد والثَّْلُج.           1

 ُعنُْقوُد الَبرِيرِ.    -4 َحدُّ الَورك الذي يلي الظَّْهَر.       -3

أِس.    -5  َقذاُل الرَّ

هاوالُغراُب: مَن الَفأِس:  "ففي القاموس:  ... وَقذاُل  لَبَرُد والثَّْلُج وا، َحدُّ

أِس، ومَن الَبرِيرِ: ُعنُْقوُدهُ  َهاوالُغَراُب من الَفْأِس:  "ويف التاج: . (3)"الرَّ . قال َحدُّ

اُخ َيِصف َرُجاًل َقَطع َنْبَعًة: فَأْنَحى عليها َذاَت َحدٍّ ُغَراُبها ... َعُدوٌّ ألَْوَساِط  مَّ الشَّ

 (4)الِعضاِه ُمَشاِرزُ 

                                                

)ش ر ز(،  361/ 5)غ ر ب(،  646/ 1البيت من الطويل، وهو للشّماخ يف لسان العرب  (1)

 شارزُ برواية: فأنحي عليها ذات حدٍّ غراَبها   عدوٌّ ألوساِط الِعَضاِه م

ويف تاريخ األدب الجاهلي برواية: أمر عليها ذات حد غرابها ... رقيق بأخذ بالمداوس صيقَل. 

، مكتبة دار التراث، طبعة دار التراث 362تاريخ األدب الجاهلي، لعلي الجندي ص

 م.1991األول،

 )باب الطير َصَوائِِدها، َوُبَغاثِها، وغيرِ ذلك(.89المنجد ص (2)

 .119حيط صالقاموس الم (3)

 .119السابق ص (4)
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  .(1)"، مْأخوٌذ من الُمغَرب وهو الصبح لبياضهما. و الَبَرُد والثَّْلُج اُب: والُغرَ 

ْأسِ والُغَراُب:  "ويف التاج:  . يقال: شاب ُغَراُبه، َأي َشَعُر َقَذالِه. وطار َقَذاُل الرَّ

َدة كَأمِ  . والُغَراُب من الَبِريِر بالُمَوحَّ
ّ

اَغانِي ير: ُغَراُب ُفاَلن، إِذا َشاَب. نقله الصَّ

 (2) ، َجْمُعَها ِغْربان. قال بِْشُر ْبُن َأبي َخاِزم:ُعنُْقوُده األَْسَودُ 

ًة بيضاَء َيْحِفل َلْوَنها   َرَأى ُدرَّ

 

ُب     ُسَخاٌم كِغْرَبان الَبرِيرِ ُمَقصَّ

 (3)" َحدُّ الَورك الذي يلي الظَّْهرَ يعني به النَِّضَج من َثَمر األََراك... والُغَراُب:  

الُغَراب: الطائر الذي َينَْعُب، قال: َنَعَب الُغَراُب فقلُت  "أثور من اللغة: ويف الم

ْلِب، والُغَراب َحدُّ الستين  َبْيٌن عاِجُل. والُغَراب رأس الَوِرك الذي يلي َطْرَف الصُّ

والفأس، يقال ما أحدَّ ُغَراَب هذه الفأس أي ما أَحدَّ َوْجَهْيَها، ويقال للوجه اآلخر 

    .(4)"رض الَحْدَأة وهو األع

***   ***   *** 

باب:  "قال صاحب المنجد:  ـ الذُّبَاب: 6 باب: َمْعُروفوالذُّ ُنقطٌة سوداء ، والذُّ

ْيِف: يف جوِف َحَدقِة الَفَرس ه...وُذباب السَّ  (5) ، قال الشاعر:َطَرُفه، وُيقال: َحدُّ
                                                

 )غ ر ب(.280/ 2التاج  (1)

، ديوان بشر بن أبي خازم، تح د/ 7البيت من الطويل، وهو لبشر بن أبي خازم يف ديوانه ص  (2)

 م.1972، 2عزة حسن، منشورات دار الثقافة، دمشق، ط

 )غ ر ب(.281/ 2التاج  (3)

 .68المأثور من اللغة ص (4)

التقفية يف اللغة، ألبي بشر، اليمان بن  وهو منسوب لصفوا بن المعطل يف البيت من الطويل، (5)

، تح د/ خليل إبراهيم العطية، الجمهورية 17ص هـ(284أبي اليمان الَبندنيجي، )ت

م. وكذا يف نهاية األرب يف فنون األدب، لشهاب الدين 1976العراقية، مطبعة العاين بغداد، 

 ه.1423، 1لكتب والوثائق القومية، القاهرة، طدار ا، 16/415 هـ(733النويري )ت
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 .(1)"إذا ُهوِجيُت لسُت بشاعرِ  ُغَلمٌ              َتَلقَّ ُذباَب السيِف عنَك فإنَّني 
 املسكوت عنه:

 الُذباٌب: 

 ـ البقية من المرض.            2 ـ األذى.      1

 ـ ُذباب العين: إِنسانها 4 ـ الُجنُون.       3

5      .  ـ الُشْؤم.     6 ـ الَشرٌّ

 ـ النَّْحل. 7

 

باُب:  "ففي التتملة:  نُون َمْذُبوٌب، وأنشد َشِمٌر ، ومنه يقال للَمجْ الُجنُونوالذُّ

اِر بن َسِعيد:   (2) للَمرَّ
 ويف النَّْصـــــرِّي أْحياًنـــــا َســـــماٌح 

 

ــــــاُب   ــــــا ُذب ــــــرّي أحياًن  ويف النَّْص

 ـ صلى اهلل عليه  
ّ

. وُرِوي عن النبي وأصاَب فالًنا من فالٍن ُذباٌب الِذٌع، أي َشرٌّ

َعِر فقال:   .(4)"ُشْؤم، أي هذا "باٌب ُذباٌب ذُ  (3)"وسلم ـ أنه رأى َرُجاًل طويَل الشَّ

باب: .. .إِنسانهاوُذباب العين:  "ويف شمس العلوم:   (5) ، قال:األذىوالذُّ

ــــي ــــران من ــــيَس بطــــارِق الجي  ول

 

ــــــــيمُ    ــــــــاُم وال ين ــــــــاب ال َين  ُذب

باب:    .(6)"أي شيء يسير، يقال: به ُذباب من سل: البقية من المرضوالذُّ

                                                
 )باب الطير َصَوائِِدها، َوُبَغاثِها، وغيرِ ذلك(. 96و95المنجد  (1)

)ذ ب ب(؛ وليس يف  493/ 1البيت من الوافر، وهو للمرار بن سعيد يف تاج العروس  (2)

 )ذ ب ب(. 382/ 1ديوانه. وبَل نسبة يف لسان العرب 

 .82/ 4داود يف سننه الحديث أورده أبو  (3)

 )ذ ب ب(.127/ 1تكملة الصغاين  (4)

البيت ألوس بن حجر يف الذخائر والعبقريات، لعبد الرحمن بن البرقوقي،  (5)

 ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر.2/24هـ(1363)ت

 )ُفَعال ، ب(. 2230و2229/ 4شمس العلوم  (6)
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َباُب َأيض "ويف التاج:  قال ابُن األَثير: ويف حديث ُعَمَر ـ رضي اهلل  النَّْحلًا: والذُّ

يه  ائِِف يف َخاَليا الَعَسِل وحماَيتها: إْن َأدَّى ما كان يَؤدِّ عنه ـ كتب إلى عامِِله بالطَّ

َفاْحِم َلُه فإِنََّما ُهَو ُذَباُب "إلى رسول اهلل ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ من ُعُشور نحله

َيْعنِي النَّْحَل، َأَضاَفُه إِلى الَغْيِث على معنى َأنه يتوُن مع الَمَطِر حيث  (1)"الَغْيث

كان، وألَنه يعيُش بَأكِل ما ُينْبُِته الَغْيُث الَواِحَدُة من ُذباِب الطََّعاِم ُذَباَبٌة هباٍء وال 

َدِة وبعَد األَلِف ُنوٌن، وقال يف ُذبَ  اِب النَّْحِل: اَل ُيَقاُل تقل: ِذبَّاَنٌة َأي بَِشدِّ الُمَوحَّ

ٍء من ذلك، إاِلَّ َأنَّ َأَبا ُعَبْيَدَة روى عن األَْحَمِر ُذَباَبة 
ْ

 .(2)"ُذَباَبة يف شي

***   ***   *** 

 الشىء، والَفَراَشُة: التي َتطيرُ والَفَراشُة:  "قال صاحب المنجد:  ـ الفَرَاشة: 7 

 . (3)"الَيسير من الماء َيْبَقى يف الَحوض

 سكوت عنه:امل

 الَفَراَشُة: 

ُة َتْبَقى يف الَحْوِض من الماِء  1 ـ الَبِقيَّ

 الَقلِيِل.        
 ـ حجارٌة ِعَظاٌم.     2

 ـ ُشْعَبٌة من ُشَعِب الُقْفِل.    3
أس يطير عند  4 ـ الَعْظُم من ِعَظام الرَّ

ْرِب.      الضَّ

 ـ  َأرٌض  6 ـ َعَلٌم.   .     5

 ـ َما َشَخَص ِمْن ُفُروِع الَكتَِفْيِن.     8 .    ـ كلُّ عظم رقيق 7

 ـ الماء القليل.     10 ـ ما َنَضَب عنه الماء فيبس وتقشر.     9

                                                

 .109/ 2الحديث أورده أبو داود يف سننه  (1)

 )ذ ب ب(.492/ 1تاج ال (2)

 )باب الطير َصَوائِِدها، َوُبَغاثِها، وغيرِ ذلك(.96المنجد ص (3)
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َفاةِ واْلَخِفيُف  11 ـ َمنَْقُع الماِء يف الصَّ

جاِل.      الطَّيَّاَشُة من الر 
 ـ واحد فراش الرأس 12

ُشْعَبٌة من ُشَعِب والَفَراشة  ". (1)"قكلُّ عظم رقيوالفراَشُة:  "ففي الصحاح: 

ْرِب ، والَفَراَشُة الُقْفلِ  أس يطير عند الضَّ  "ويف المحتم:  .(2)"الَعْظُم من ِعَظام الرَّ

كِيُب وهو  حجارٌة ِعَظامٌ والَفَراَشُة  اًل ثم ُيْبنَى عليها الرَّ أمثاُل األَْرَحاِء ُتْوَضُع أوَّ

ُة َتْبَقى يف الَحْوِض من الماِء الَقلِيلِ حائُِط النَّْخِل... والَفَراَشُة  الذي َتَرى  الَبِقيَّ

َفاةِ أرَض الحوِض من ورائِِه من َصَفائِه واْلَفَراَشُة  وَجْمُعها  َمنَْقُع الماِء يف الصَّ

جالِ َفَراٌش... واْلَفَراشُة  قال  َأرٌض ... واْلَفَراَشُة  اْلَخِفيُف الطَّيَّاَشُة من الر 

 (3) األَْخَطُل:

ــــــا  ــــــُة واْلُحَبيَّ ــــــَرِت اْلَفَراَش  وَأْقَف

 

ــِقيرُ    ــَة الشَّ ــَد فاطِم ــَر َبْع  .(4) "وَأْقَف

 
، ما َنَضَب عنه الماء فيبس وتقشروالفراشة من األرض:  "ويف شمس العلوم: 

 فراشة الُقْفل،يقال: لم يبق يف اإلناء إال فراشٌة. والفراشة:  الماء القليل،والفراشة: 

َما َشَخَص ِمْن ُفُروِع والَفَراَشُة:  "ويف التاج:  .(5)"فراش الرأسواحد والفراشة: 

 .(6) "، َقاَله َأبو ُعَبْيَدةالَكتَِفْينِ 

 

                                                

 )ف ر ش(.1015/ 3الصحاح  (1)

 .70المأثور من اللغة ص (2)

 .184البيت من الوافر، وهو لألخطل يف ديوانه ص  (3)

 )ر ش ف(.51/ 8المحكم  (4)

 )َفَعالة ـ ش(.5148/ 8شمس العلوم  (5)

 )ف ر ش(.163/ 9التاج  (6)
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 املبحث الرابع
 املسكوت عنه فيما أدرجه كراع حتت باب 

 )يف ذكر السِّالح وما قاربه(.

مح "قال صاحب المنجد:  ـ السِّنَان: 1 نان أيًضا:وِسنان الرُّ ، وقال الِمَسنُّ  ، والسِّ

ٌق ... َكَصْفِح  (1) امرؤ الَقيس: ْمِح َحدٌّ ُمذلَّ  ُيباري َشَباَة الرُّ
ِّ

لَّبي نان الصُّ السِّ

 .(2)"النَّحيضِ 

 املسكوت عنه:
 السَِّناُن:

بَّاُن.          1  ـ القّوة. 2 ـ  الذ 

، َوُهَو  "ففي هتذيب اللغة:  ْسم من َسنَّ َيُسنُّ
ِ

نان: اال . ويف التاج: (3)"ةالقوّ والسِّ

ناُن  " بَّانُ السِّ   (4) ؛ وَأْنَشَد:الذ 
 َأَيْأُكـــُل َتـــْأِزيزًا وَيْحُســـو َخِزيــــَرًة 

 

ــــنانِ   ــــيُم ِس ــــِه ونِ ــــْيَن َعْينَْي ــــا َب  وم

ناُن   ناِن: َأي ُيَطاِوُعه السِّ قاَل: َتْأِزيزًا ما َرَمْته الِقْدر إذا فاَرْت. وهو َأْطَوُع السِّ

نَاُن الُمَسانَُّة  "يف المأثور من اللغة: . و(5)"كيَف شاَء  وهو أن َيْطُرق الَفْحُل والسِّ

  .(6)"الناقَة حتى َتْبُرَك له 

***   ***   *** 

                                                

 .151/ 4البيت من الطويل، وهو المرئ القيس يف المعجم المفصل يف شواهد العربية  (1)

َلح وما قاربه(.98المنجد ص (2)  )باُب الس 

 )ن س(.213/ 12تهذيب اللغة  (3)

)س ن ن(، وتهذيب  228/ 13البيت من الطويل، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (4)

 )ن س(. 12/214اللغة

 )س ن ن(.305/ 18 التاج (5)

 .140المأثور من اللغة ص (6)
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والَبْيضُة: التي ُتجعُل على الّرأس يف  "قال صاحب المنجد:  ـ البَيْضَة: 2

نام:  ْيِف: َشْحَمُتهالَحْرب، وَبْيَضُة السَّ ، وَبْيضُة الَقْوم: هُمْعظمُ ، وَبْيضة الصَّ

، ِضدٌّ ، وكذلك الّدار، ويقال هو َوَسُطهم م  ؛ قال َبْيضة الَبَلِد، يف الَمْدِح والذَّ

س:  الُمتلمِّ

ـــــْن أْوَدى  ـــــُه َحـــــْوُض َم لكنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   بإخوت

 

 .(1)"َرْيُب الَمنُوِن فأْضـَحى َبْيضـَة الَبلـِد   

 
 املسكوت عنه:

 البيضة:

 ـ َبْيَضُة اإِلْسَلِم َجَماَعُتُهم. 2 ءـ األَْرض اْلَبْيَضاء الملسا 1

 ـ َبْيَضُة الَبَلِد الَفْقُع.    3
ـ َبْيَضُة الِخْدِر َجاِرَيُتُه، وُكنَِي َعِن   4

 .الَمْرَأةِ بِالَبْيَضةِ 

ْمل.ـ  5  بيضُة الرَّ
ـ َبْيَضُة الُعْقرِ َأن ُتْغَصَب الَجاِرَيُة  6

َب بَِبْيَض   ٍة.َنْفُسَها فُتفَتضَّ فُتَجرَّ

ًة  7 يُك َمرَّ ـ َبْيَضَة الُعْقرِ َيبِيُضَها الد 

 َواِحَدًة ُثمَّ ال َيُعوُد.  
 ـ َبْيَضُة الَقْوِم َأْصُلُهم وُمْجَتَمُعُهم.   8

ه. 9 ُة َحر   َبْيَضُة النََّهاِر َبَياُضُه.  ـ  10      ـ َبْيَضُة الَقْيِظ: ِشدَّ

 ُخْصَيُة.  ـ ال 12 ـ َحْوَزُة ُكل  َشْيٍء.  11

  .ـ َساَحُة الَقْوِم، وَعِشيَرُتهم 13
َيْت بَِذلَِك ألَنها  14     ََلِح، ُسم  ـ ِمَن الس 

    َعَلى َشْكِل َبْيضة النََّعاِم.  

 ـ َواحَدُة اْلَبْيِض من الَحِديِد.  15

 
 ـ َواِحَدُة َبْيِض الطَّائِرِ. 16  

                                                

)باب السَلح وما قاربه(. والبيت من البسيط، وهو لصنان بن عباد اليشكري 99المنجد ص (1)

 .428/ 2يف المعجم المفصل يف شواهد العربية 



  

 
 ما سكت عنه كراع النمل في معجمه المنجد نماذج ودراسة

 

 
 

 

 

ْملوالبيضُة  "ففي العين:  األَْرض والبيضة  "ويف الجمهرة:  . (1)" بيضُة الرَّ

ََلِح  ِمنَ والَبْيضة: ". ويف اللسان: (2)" اْلَبْيَضاء الملساء َيْت بَِذلَِك ألهَنا الس  ، ُسمِّ

 .(3)"َعَلى َشْتِل َبْيضة النََّعامِ 

َيْت لَِبيَاِضَها، ج ُبيُ َواِحَدُة َبْيِض الطَّائِرِ واْلَبْيَضُة  "ويف التاج أيضا:  وٌض، ، ُسمِّ

، وَبْيَضاٌت، وَبْيٌض... وَكذلَِك الَبْيَضُة  مِّ ، على َواحَدُة اْلَبيِْض من الَحِديدِ بالضَّ

، َجْمُعه بِيَضاٌن، بالَتْسِر. ومن الَمَجاِز: الُخْصَيةُ التَّشبِيِه بَِبْيَضِة النََّعاِم، ... والَبْيَضُة: 

 . قال َلقيُط بُن َمْعَبٍد:َساَحُة الَقْومِ : ٍء، ... واْلَبْيَضةُ  َحْوَزُة ُكل  َشيْ اْلَبْيَضُة: 

 يا َقْوم َبْيَضُتُكْم ال ُتْفَضُحنَّ بِها 

 

 إِنَّي َأخاُف َعلْيَها األَْزلَم الَجَذَعا  

ْهُر، ألَنَُّه ال َيْهَرم َأَبدًا.   يقول: اْحَفُظوا ُعْقَر َداِرُكْم. واألَزَلُم الَجَذُع: الدَّ

... َأْصُلُهم وُمْجَتَمُعُهم: وَبْيَضُة الَقْوِم: َجَماَعُتُهم: ... وَبْيَضُة اإِلْسالمِ 

  .(4)"وَعِشيَرُتهم 

  . (5)"، ُيقال: َأَتْيُته يف َبْيَضِة النََّهارِ َبَياُضهُ وَبْيَضُة النََّهاِر:  "ويف التاج أيضا: 

س: هي ، كما يف العباِب، ويف األََساالَفْقعُ وَبْيَضُة الَبَلِد:  "ويف التاج أيضا:

ة األَِخيَرة، َنَقَله (6)الَتْمَأُة. ومن الَمَجاز قْوُلُهم يف الَمثل: َكاُنوا َبْيَضَة الُعْقرِ  ، للَمرَّ

                                                

 )ي ض ب(.70/ 7العين  (1)

 )ب ض ي(.356/ 1جمهرة اللغة  (2)

 .)ب ي ض(125/ 7اللسان  (3)

 )ب ي ض(.20/ 10التاج  (4)

 )ب ي ض(.21/ 10التاج  (5)

، ويْضرب مثَل للفعلة تكون ثمَّ اَل يتبعَها مثلَها أبدا 224/ 1المثل ورد يف جمهرة األمثال  (6)

 والعقر مصدر العاقر.
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َمْخَشِرّي. وقال الّلْيُث  ًة َواِحَدةً الزَّ يُك َمرَّ ، ُثمَّ ال َيُعوُد. ُيْضَرُب لَِمْن َيبِيُضَها الد 

نِيَعَة ُثمَّ ال َيُعوُد َلهَ  ُتْغَصَب الَجاِرَيُة َنْفُسَها ا. وقيل: َبْيَضُة الُعْقِر: َأن َيْصنَع الصَّ

َب بَِبْيَضةٍ  ى تلك الَبْيَضُة َبْيَضَة الُعْقِر... ومن الَمَجاِز: َبْيَضُة فُتْقَتضَّ فُتَجرَّ ، وُتَسمَّ

َنََّها يف ِخْدرَها َمْتنُوَنٌة. ويف الَبَصائِر: َجاِرَيُتهُ الِخْدِر: 
ِ

لَمْرَأةِ بِالَبْيَضِة وُكنَِي َعِن ا، أل

 من َبْيَضاِت 
َ

َتشبِيهًا بَِها يف اللَّْوِن، ويف َكْونَِها َمُصوَنًة َتْحَت الَجنَاِح، وُيَقال: ِهي

 الْمِرِئ القْيس: وَبْيَضِة ِخْدر ال ُيَراُم ِخَباُؤَها ... 
ّ

اَغانِي الِحَجاِل. وَأْنَشَد الصَّ

ُة وَبْيَضُة الَقْيِظ:  ". ويف التاج كذلك: (2)" (1)َجلِ َتَمتَّْعُت مِْن َلْهٍو بَِها غْيَر ُمعْ  ِشدَّ

ه ّماخ:َحر   (3) ، وقال الشَّ

ْعَرَيْيِن األََماِعزُ            طَوى ظِْمَأَها يف َبْيَضِة الَقْيِظ َبْعَدما  َجَرى يف ِعنَاِن الشَّ
(4) ". 

***   ***   *** 

  لتي ُيْرَمى عنها،اوالَقْوُس:  ": قال صاحب المنجد: ـ القَوْس 3 
ّ

جميعها: قِِسي

 .(5) "الُكْتلُة من التَّْمروأقواس وقِياٌس. والَقْوس أيًضا: 

 املسكوت عنه:

 الَقْوُس:

 ـ الذراع.      2 ـ التي يف السماء.      1

ْبُق.      3  ـ ُصْلُب اإلنسان.      4 ـ السَّ

ةِ  5  وَجَوانِبِها ِشْبَه الَقْوِس. ـ َما َيْبَقى ِمن التَّْمرِ فِي َأْسَفِل الُجلَّ

                                                

 .475/ 6البيت من الطويل، وهو ألمريء القيس يف المعجم المفصل يف شواهد العربية  (1)

 )ب ي ض(.22/ 10التاج  (2)

 .10/ 4البيت من الطويل، وهو للشماخ يف المعجم المفصل يف شواهد العربية  (3)

 )ب ي ض(.25/ 10التاج  (4)

 )باب السَلح وما قاربه(.99المنجد ص (5)
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 "، ويف التاج: (1)". الذراعويقال: إن القوس أيضا:  "ففي شمس العلوم: 

ِة وَجَوانِبِها ِشْبَه الَقْوسِ الَقْوُس:  ، كما يف َما َيْبَقى ِمن التَّْمرِ فِي َأْسَفِل الُجلَّ

َقاُلوا لَِرُجٍل مِنُْهم: َأْطِعْمنَا "ِس:األََساِس، مؤّنٌث َأْيضًا... ويف َحِديِث َوْفِد َعْبد الَقيْ 

ِذي فِي َنوْ  ْبُق ... والَقْوُس: (2)طكمِن َبِقيَِّة الَقْوِس الَّ ، ُيَقاُل: َقاَسُهْم َقْوسًا، إِذا السَّ

والَقْوُس التي  ". ويف المأثور من اللغة: (3)"َسَبَقُهْم، َنَقَله ابُن َفاِرٍس، عن َبْعِضِهم

 .(4)"ْلُب اإلنسانُص ، والقوس يف السماء

***   ***   *** 

 .(5)"َأُكوٌل رُجٌل َجُروٌر، أي:  "قال صاحب المنجد:  :ـ اجلَرُور 4 

 املسكوت عنه:
 اجلرور: 

    ـ الجرور التي ُيستقى منها على بعير. 2 ـ البئر البعيدة القعر.    1

ـ الجرور من الحوامل ما تجّر ولدها  3

  إلى أقصى الغاية أو تجاوز.   
 الفرس الذي ال ينقاد.    ـ  4

َص َوَلُدها فتوَثق َيداه إِلى ُعنقه عند نَِتاِجه، فُيَجرُّ بين َيَدْيَها، ـ  5 الناَقة التي َتَقفَّ

 وُيْسَتلُّ َفِصيَلها فُيَخاف َعَلْيه َأن َيموت.

                                                

 )باب القاف والواو وما بعدهما يف األسماء المجّرد ـ َفْعٌل ـ س(.5661/ 8شمس العلوم  (1)

َوَأْقَبَل اْلَقْوُم َعَلى َتَمَراٍت َلُهْم  "، وفيه: 20/345جم الكبير للطبراينالحديث ورد يف المع (2)

ي َلُهْم: َهَذا َكَذا، َوهَ  ُثُهْم بَِها، ُيَسم  َم ـ ُيَحد  يُّ ـ َصلَّى اهَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َذا َكَذا، َيْأُكُلوَنَها َفَجَعَل النَّبِ

، َما نَ 
ِ
َرُجٍل ِمنُْهْم: َأْطِعْمنَا َقاُلوا: َأَجْل َيا َنبِيَّ اهَّلل

ْحُن بَِأْعَلَم بَِأْسَمائَِها ِمنَْك، َفَقاَل: َأَجْل، َفَقاُلوا لِ

، َفَقاَل النَّبِيُّ ـ َصلَّى اهَّللُ َعَلْيهِ  َم ـ :  ِمْن َبِقيَِّة اْلَقْوِس الَِّذي َبِقَي ِمْن َنْوطَِك، َفَأَتاُهْم بِاْلَبْرنِي  َوَسلَّ

، يُّ
ُه ِمْن َخْيرِ َتْمرُِكْم، َدَواٌء اَل َداَء فِيِه... َهَذا اْلَبْرنِ  ."َأَما إِنَّ

 )ق و س(.430/ 8التاج  (3)

 .69المأثور من اللغة ص (4)

َلح وما قاربه(.101المنجد ص (5)  )باُب الس 
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، ويف التقفية يف (1)"التي ُيستقى منها على بعيروالَجُروُر:  "ففي المنتخب: 

، قال أبو النجم: صرافة باتت على وهي البئر البعيدة القعروالَجُرور: "ة: اللغ

 وقال التميت:  "،  (2)"جرورها 

ــــــــــٍة  ــــــــــْبًَل َبكِيَئ ــــــــــالُِج َح  ُأَع

 

 (3)"َفَياَلـك َرْأًيــا َذا َعَقابِيــَل َأْنَكــَدا  

. ما تجّر ولدها إلى أقصى الغاية أو تجاوزوالجرور من الحوامل  "ويف البارع:  

 .(4)"ل الشاعر: جّرت تماما لم تخنّق جهضاوقا

َص َوَلُدها فتوَثق َيداه إِلى ُعنقه والَجُروُر، كَصُبوٍر:  "ويف التاج:  الناَقة التي َتَقفَّ

، فُيْلَبُس عند نَِتاِجه، فُيَجرُّ بين َيَدْيَها، وُيْسَتلُّ َفِصيَلها فُيَخاف َعَلْيه َأن َيموت

ه عليه، فإِذا مات َأْلَبُسوا تلك الِخْرَقَة َفِصياًل آخَر، ثم الِخْرَقَة حتى َتعرَفها ُأمُّ 

وا َمنَاِخرَها، فال ُتْفَتح حتى َيْرَضَعها ذلك الَفِصيل، فَتجُد ِريَح  َظَأُروها عليه وَسدُّ

، الفرس الذي ال ينقادوالَجُرور:  ". ويف المأثور من اللغة: (5)"َلَبنِها منه فَتْرَأُمه

 (6)"قال الُتَميُت: 
ــــا  ــــا َأُرْوًح ــــَد َمْحَملَِه ــــم َأَر ِعنْ  َفَل

 

 (7)"كما َيَتَقاَعُس الَفرُس الَجـُرور 

 ***   ***   *** 

                                                

 .440المنتخب ص (1)

 . والبيت من الرجز وهو ألبي النجم كما ورد يف التقفية.399التقفية يف اللغة ص (2)

 . والبيت للكميت كما يف المأثور من اللغة.126المأثور من اللغة ص  (3)

هشام الطعان، مكتبة )ج ر ر(، تح/ 570ص هـ(356البارع يف اللغة، ألبي علي القالي)ت (4)

 م.1975، 1دار الحضارة العربية بيروت، ط -النهضة بغداد 

 )ج ر ر(.186و185/ 6التاج  (5)

 )ق ع س(، وليس يف ديوانه. 177/ 6للكميت يف لسان العرب البيت من الوافر، وهو  (6)

 .126المأثور من اللغة ص  (7)
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 املبحث اخلامس
 املسكوت عنه فيما أدرجه كراع حتت باب 

 )يف ذكر األرض وما عليها(

لرُجِل ، لغتان، مَِن احَزْنُته وَأحَزْنُتهوآَسْفُته:  ": قال صاحب المنجد: ـ األَسِيْف 1

 .(1)"األَِسيِف واألَْسفاِن.

 املسكوت عنه:

 األسيف:

 ـ التابع.    2 ـ األجير.    1

 ـ العبد. 4 ـ الذي ال يكاد يسمن 3

 "ويف التاج: ، (2)"الذي ال يكاد يسمنويقال: األسيف:  "ففي شمس العلوم: 

ُد، وهو قَ  األَِجيرُ واألَِسيُف، كَأمِيٍر:  ِه، قاله الُمَبرِّ يِت َأيضًا، لُِذلِّ تِّ ْوُل ابِن السِّ

ُف واألَِسيُف  يِت: األَِسيُف:  الَحِزيُن الُمَتَله  تِّ  اْلَعْبُد َعَلى َما َفاَت، وقال ابُن السِّ

ْيُث: ألَنَّه َمْقُهوٌر َمْحُزوٌن، وَأْنَشَد: ، والَجْمُع: األََسفاُء، قال اللَّ  َنَقَلُه الَجْوَهِريُّ

 ُهْم َكُثَر اآلَناُس فيما َبْينَ 

 

 .(3) "ِمْن َأِسيٍف َيْبَتِغـي اْلَخْيـَر وصـر 
َم،  "  ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ِّ
 اهلُل َعنَْها، َأهنا َقاَلْت لِلنَّبِي

َ
َوفِي َحِديِث َعائَِشَة، َرِضي

اَلِة فِي َمَرِضِه: إِنَّ َأبا َبْتٍر رجُل َأِسيٌف فَمَتى مَ  ا يُقْم َمقاَمك ِحيَن َأمر َأبا َبْتٍر بِالصَّ

 . (4)"َيْغلِْبه اْلُبَتاُء، َأي سريُع اْلُبَتاِء َواْلُحْزِن 

                                                
 ) الباب السادس ـ باب األرض وما عليها ـ فصل األلف(.108، صالمنجد يف اللغة  (1)

)باب الهمزة والسين وما بعدهماـ المزيد من األسماءـ ما كان على 259/ 1شمس العلوم  (2)

 َفِعيل(.

 .1/367والبيت من الرمل، وهو بَل نسبة  يف العباب )أ س ف(، 82/ 12اج الت (3)

، ينظر السنن الكبير، 4/434)أ س ف(، والحديث أورده البيهقي يف سننه 5/ 9اللسان   (4)

هـ(، تح/ عبد اهَّلل التركي، مركز هجر للبحوث 458ألبي بكر أحمد بن عليٍّ البيهقي )ت

 م.2011، 1والدراسات العربية واإلسَلمية، ط
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 ما. والَبْعل من النَِّخيل: َزْوُجهاوَبْعل المرأة:  "قال صاحب المنجد:  ـ البَعْل: 2

َكُر من النَّْخل. والَبْعُل: َيْشَرُب بُعروقه من األرض من غير َسْقٍي  ، ويسمى الذَّ

أَتْدُعون َبْعالً }، ويف القرآن:َصنٌَم كان لقوِم ُيوُنَس عليه السَلمَبْعُل: الُفّحاَل، وال

 .(2)" (1){وَتَذُروَن أْحَسَن الخالِقينَ 

 املسكوت عنه:
 البعل: 

ـ األَرُض الُمْرَتِفَعُة التي ال ُتْمَطُر يف  1

نَِة إاِلَّ مرًة واحدًة.     السَّ
 ـ حسن العشرة.   2

 ـ الرجل الذي ينهب عند الحرث.    4 لُِكه، الث َقُل.   ـ َربُّ الشيِء وما 3

 ـ العاِجُز الذي ال يهتدي ألَْمرِهِ.    6 ـ الرئيُس.   5

 ـ الِعياُل وَمْن َتْلَزمه َنَفَقته.   7
ـ ما ُأْعطَِي من اإِلتاَوةِ على َسْقِي  8

 النَّْخِل.  

بون به إلى الّله.   9  ـ الَمْعبود الذي َيَتَقرَّ
ـ َمْن َتْلَزُمك طاَعَته من َأٍب وُأمٍّ  10

 وَنْحوهما.

نَِة إاِلَّ مرًة واحدةً الَبْعُل  "ففي التاج:  . قاَل األَرُض الُمْرَتِفَعُة التي ال ُتْمَطُر يف السَّ

 سالمُة بُن َجنَْدٍل: 

 إذا ما َعَلونا َظْهَر َبْعل كَأنَّما 

 

ـِق    على الهاِم منَّـاَقْيَض َبـْيٍض ُمَفلَّ
(3). 

 
قيَل يف تْفِسيِره يف أْرٍض ُمْرَتِفَعٍة ال يصيُبها َسْيح وال َسْيل، وُيْرَوى: َنْعل بالنُّوِن  

اِغُب: قيَل لألَْرِض الُمْسَتْعلِيِة على غيِرها َبْعٌل َتْشبيهًا  َوايُة َأْكَثر. وقاَل الرَّ وهذه الرِّ

                                                

 (.521سورة الصافات )آية  (1)

 )السادس ـ باب األرض وما عليها ـ فصل الباء(.142و141المنجد ص (2)

ديوان سَلمة بن جندل، تح/ ، 162البيت من الطويل، وهو لسَلمة بن جندل يف ديوانه ص  (3)

 م.1987، 2فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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والَبْعُل ما ُأْعطَِي من ال ُيْسَقى َبْعٌل... بالَبْعِل من الرجاِل. وكلُّ َنْخٍل وَشَجٍر وَزْرٍع 

 على َسْقِي النَّْخِل.
ى الَعَرُب اإِلتاَوةِ اِغُب: وَسمَّ بون ..وقاَل الرَّ َمْعبوَدهم الذي َيَتَقرَّ

عن ابِن  َبْعٌل َملٌِك من الُملوكِ الْعتِقاِدهم االْستِْعالء فيه. وقيَل:  به إلى الّله َبْعًَل 

: ومن
ِّ

ابِة تصور  َربُّ الشيِء ومالُِكهالمجاِز: الَبْعُل:  األَْعَرابِي اِر والدَّ ومنه َبْعُل الدَّ

ابة أي الُمْسَتْعلي عليها. ومن  فيه مْعنَى االْستَِعالِء. يقاُل: َأَتانا َبْعل هذه الدَّ

اِغُب: ولما كاَن َوْطَأة الَعالِي على الُمْستْعِلي الَبْعل: الث َقُل المجاِز:  ، قاَل الرَّ

ه َعَليهم. ويف  ُمْسَتْثقلة يف النَّْفِس قيَل: َأْصَبَح فالٌن َبْعاًل على َأْهِله أي َثِقياًل لِعلوِّ

، َمْن َتْلَزُمك طاَعتَه من َأٍب وُأمٍّ وَنْحوهماالُعَباِب: أي: صاَر َكالَّ وعيااًل... الَبْعُل: 

َر الحِديُث:  فاْنَطلِْق فجاِهْد فإنَّ لك فيه هل َلَك من َبْعٍل؟ قاَل َنَعم. قاَل: »وبه فسِّ

، وَيجوُز أْن يتوَن الَبْعُل ُهنا الِعياُل وَمْن َتْلَزمه َنَفَقته، وقيَل: (1)«مجاهدًا َحَسنًا

فًا من بعل وهو  والَبْعُل من َبِعل باألْمِر... قاَل:  العاِجُز الذي ال يهتدي ألَْمرِهِ ُمَخفَّ

 .(2)" َأْيضًا الرئيُس 

. وقال: يا رب بعل حسن العشرةوالبعل:  "القرآن والحديث: ويف الغريبين يف 

ورجل بعٌل وهو الذي ينهب  " . ويف اإلبانة يف اللغة العربية :(3)"ساء ما كان بعل

 . (4)"وهم البعلون والمرأة بعلة. وامرأة بعلة ال تحسن لبس الثياب  عند الحرث

***   ***   *** 

                                                

، تح/ 1/606هـ( 388ه يف غريب الحديث، ألبي سليمان الخطابي )تالحديث ورد بلفظ (1)

 م.1982عبد الكريم الغرباوي، دار الفكر، دمشق،

 )ب ع ل( .58و57/ 14التاج  (2)

تح/ أحمد ، 197/ 1 هـ( 401الغريبين يف القرآن والحديث، ألحمد بن محمد الهروي )  (3)

  م.1999، 1ة، طفريد المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودي

 .257/ 2اإلبانة يف اللغة العربية  (4)
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، والَجْفنَُة: الَجْفنَُة: التي ُيجعُل فيها الطَّعامو ": قال صاحب المنجد: ـ اجلَفْنَة 3

 .  (1)"الَكْرم أصل

 املسكوت عنه:

 اجلفنة:

 ـ الجفنة.     2 ـ البئر الصغيرة.    1

 ـ اْلخمر.    4 الخمر.    ـ  3

ُجل اْلَكرِيم.    5  ـ ضرب من اْلِعنَب.    6 ـ الرَّ

 لكرمـ قضيب من قضبان ا 8 ـ الغيث ينتجع.       7

 ـ ورق الكرم. 10 ـ الَكْرَمة.     9

  (2) ، قال:قبيلة من اليمن، ملوك بالشاموَجْفنَُة:  "ففي العين: 

ــــيهم ــــر أب ــــُة حــــول قب  أوالد َجْفنَ

 

 (3)"قبر ابن ماريـة األعـّز األجلـل  

ُجل، واْلَجْفنَُة اْلخمر، واْلَجْفنَة الَكْرَمةالَجْفنَُة  "ويف هتذيب اللغة:     الرَّ

 "، ويف المحتم: (5)"البئر الصغيرةوالجفنُة: "، ويف مجمل اللغة: (4)"ْلَكرِيما

قضيب من . َوقيل: َأصله. َوقيل: اْلَكرم. والَجْفنة: ضرب من اْلِعنَبوالَجْفنَة: 

                                                

 )باب األرض وما عليها ـ فصل الجيم(.166المنجد ص (1)

ديوان حسان بن ثابت ، 122البيت من الكامل، وهو لحسان بن ثابت يف ديوانه ص  (2)

  م.1997األنصاري، تح/ سيد حنفي حسنين، دار المعارف، مصر، 

 .)ج ن ف(146/ 6العين  (3)

 )ج ن ف(.11/78تهذيب اللغة  (4)

مجمل اللغة البن فارس، ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  (5)

 –زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة )ج ف ن(، تح/ 129/ 1 هـ(395)ت

 م.1986، 2، طبيروت
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. َواْلجمع من كل َذلِك: جفن، َقاَل األخطل يصف خابية ورقه. َوقيل: قضبانه

 (1) خمر:

 َكْلَفاَء َأتأَقهاآَلْت إَِلى الن ْصف من 

 

 .(2)"ِعْلٌج وَكْتمهـا بـالَجْفن والغـار  

 الَخْمَرةُ والَجْفنَُة: "ويف التاج:   
ِّ

، ويف المأثور من اللغة: (3)"؛ عن ابِن األَْعرابي

 .(4)"ويقال للغيث ينتجع هذه جفنة اهلل، وال تمنعونا َجْفنَة اهلل "

***   ***   *** 

ْلبةوالَجَلد:  ": قال صاحب المنجد: ـ اجلَلَد 4 ، والَجَلد من األرُض الَغليظة الصُّ

 قال الشاعر: الكِبار التي ال ِصغاَر فيها،اإلبل: 

 تواَكَلهـــا األزمــــاُن حتـــى َأَجْأَنَهــــا 

 

ــٍد منهــا قليــِل األســافلِ     (5)إلــى َجَل

الَعّجاج ، قال أن ُيسلخ ِجْلُد الَبعيرِ أو غيرِه فُتْلبَِسه َغْيَرُه من الدوابوالَجَلُد:  

 يصف األسد: ]الرجز[ 

 كأنه يف َجَلٍد ُمَرفَّل.

 .(6)" شاة َجَلد وَجَلَدةٌ وإذا مات ولد الشاة حين َتَضُعه فهي: 

                                                

 .21البيت من البسيط، وهو لألخطل يف ديوانه ص  (1)

 )ج ن ف(.455 /7المحكم  (2)

 )ج ف ن(.112/ 18التاج  (3)

 .84المأثور من اللغة ص (4)

 .207البيت من الطويل، وهو للراعي النميري يف ديوانه ص  (5)

 )باب األرض وما عليها ـ فصل الجيم(.168المنجد ص (6)
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 املسكوت عنه:

 اجللد:

.    2 ـ الَجَلدة.    1  ـ ِجْلُد الَبو 

ََلبُة.     3 ْبُر والصَّ ة والصَّ ة والُقوَّ دَّ ديد.    4 ـ الش   ـ الشَّ

 ـ اْلمسك من َجِميع اْلَحَيَوان.    6 َبُة اْلِجْلِد.   ـ َصََل  5

اة  إذا مات 7  ـ ولد الشَّ

ديدَواْلَجلد: "ففي الجمهرة:  ، ويف (1)"رجل جلد َبين الجالدة َواْلَجلد الشَّ

َصََلَبُة واْلَجَلُد  "ويف المقاييس: ، (2)" الَجَلدةوالَجَلد:  "ديوان األدب: 

، ويف (4)"اْلمسك من َجِميع اْلَحَيَوانالِجْلد، والَجَلد: "لمحتم: ، ويف ا(3)"اْلِجْلدِ 

اة َفِهَي َجَلدةَوقيل: إِذا  "المحتم أيضا:   .(5)"، َوَجمعَها: ِجالَد َماَت ولد الشَّ

ُل "ويف القاموس المحيط:  والَجَلُد، محركًة: ِجْلُد الَبو  ُيْحَشى ُثمامًا، وُيَخيَّ

ة والَجَلُد: ". ويف التاج: (6)" لك على غيرِ َوَلِدَهالِلناَقِة، َفَتْرأَُم بذ ة والُقوَّ دَّ الش 

ََلبةُ  ْبُر والصَّ  .(7)"والصَّ

***   ***   *** 

                                                

 )ج ل د(.449/ 1 الجمهرة (1)

  )ج ل د(.208/ 1ديوان األدب (2)

 ل د(.)ج 1/471مقاييس اللغة،  (3)

 )ج ل د(.326/ 7المحكم  (4)

 )ج ل د(.328/ 7المحكم  (5)

 .273القاموس المحيط ص (6)

 )ج ل د(.395/ 4التاج  (7)
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ي بذلك ألنه  ": قال صاحب المنجد: ـ احلَصرِي 5 والَحصير: الذي ُيْفورش، ُسمِّ

ي بذلك ألنه  محصور، أي َيْحُصر ما تحته من التُّراب، والَحصير: الَملُِك، ُسمِّ

 (1) مْحُجوب، وقال:

 تطاَلْلُت هل يبدو الحصيُر فما بدا 

 

لَِعْينِْي فيـا ليـَت الحصـيَر بـدا   

 ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 .(2)"تطاَلْلُت: َنَظْرُت وأْشَرْفُت 

 املسكوت عنه:

 اْلَحِصرُي: 

ِغير من النََّبات.    2 ـ البارية.    1  ـ اْلبَساط الصَّ

ى َحَسٌن.       4 ـ البَساُط من الث َياِب.    3  ـ َثْوٌب ُمَزْخَرٌف منقوش ُمَوشًّ

 ـ وْجُهه األرض.       6 ـ الجنب.    5

راب َمَع اْلَقْوم من  8 ـ َحصيُر األرض.    7 ـ الَِّذي اَل َيْشَرب الشَّ

 ُبْخلِه َوُهَو الَحصور.   

فُّ من الناِس وغيرِِهم.    10 ـ السجن.    9 ْجُن، والصَّ  ـ الس 

ـ سفيفة معروفة من خوٍص  11

 وغيره

ّيُق الَبخيُل.    12  ـ الضَّ

ْدِر.    13 ي ُق الصَّ  ـ الطريق.    14 ـ الضَّ

ـ َموِضع الَحِصير الَِّذي يجلس  15

    .َعَلْيهِ 

 ـ الجنب.    16

فاِق  17 ـ الَعَصَبُة التي بيَن الص 

 َوَمَقط  األَْضَلِع.   

 ـ الَعيِّي.     18  

                                                

 )طول(. 412/ 11البيت من الطويل، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (1)

 )باُب األرِض وما عليها ـ فصل الحاء(.179المنجد ص (2)
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ه  ـ 19 ْيِف الَِّذي َتراه كَأنَّ فِرِْنُد السَّ

 َمدبُّ النَّْمِل.    

 ـ ُكلُّ ما ُنِسَج ِمن َجِميِع األَْشَياِء.     20

ـ اللحمة المعترضة فِي جنب  21

 اْلفرس تَراَها إِذا ضمر.   

 ـ ما ظهر من أعالي ضلوع الجنب.      22

 ـ الَمحبِس 24 ـ الماء.     23

 ي َيْظَهُر يف جنب البعير والفرس ُمْعَترًِضا َفَما َفْوَقُه إلى منقطع.    ـ العرق الذ 25

، وْجُههاونحوه. وَحصيُر األرض:  َسفيفٌة من َبرّديوالَحصيُر: "ففي العين:   

َم الجنبوجمُعه ُحُصر. والعدد: أحِصرة...والَحصيُر:  ، قال تعالى: َوَجَعْلنا َجَهنَّ

والحصير:  ". ويف كتاب الجيم: (2)"أي ُيْحَصرون فيها (1)لِْلتافِِريَن َحِصيراً 

 (3)؛ قال زهير:الماء

ـــص الـــصَّ   ـــع الُهنـــدوانِّي َأْخَل  بـــَرْجٍم َكوْق

 

ــــن حصــــيرٍ وَرْوَنــــق  ــــُل منــــه ع  (4)"ياقِ

 تَراَها إِذا اللحمة المعترضة فِي جنب اْلفرسوالحصير:  "ويف جمهرة اللغة:  

ّيُق ، وهو لغٌة يف الَحصوريُر: والَحص ". ويف ديوان األدب: (5)"ضمر الضَّ

ِغير من النََّباتالحصيُر:  ". ويف هتذيب اللغة: (6)"الَبخيُل  . ويف (7)" اْلبَساط الصَّ

                                                
 (.8سورة اإلسراء )آية  (1)

 )ح ر ص(.114/ 3ين الع (2)

/ 5البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى يف المعجم المفصل يف شواهد العربية  (3)

237. 

)باب الحاء(، تح/ إبراهيم األبياري،  1/201هـ(206الجيم، ألبي عمرو الشيباين )ت (4)

 م. 1974الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، 

 ح ص ر(.)514/ 1الجمهرة  (5)

 )ح ص ر(.405/ 1ديوان األدب  (6)

 )ح ر ص(.138و137/ 4تهذيب اللغة  (7)
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، ويف (1)"َموِضع الَحِصير الَِّذي يجلس َعَلْيهِ والَحصير:  "التهذيب  أيضا: 

راب َمَع اْلَقْوموالَحصير: "المخصص:  من ُبْخلِه َوُهَو  الَِّذي اَل َيْشَرب الشَّ

الَحصور َوأْنشد َعن َبعضهم لألخطل: وشاِرٍب ُمْربٍِح بالتاِس ناَدمني اَل 

ارِ  ٍِ وغيره سفيفة معروفةوالحصير: "، (2)"بالَحصيِر َواَل فِيَها بَسوَّ . (3)"من خو

 (4) ، َواْلَجْمُع ُحُصٌر؛ َعِن اْبِن األَعرابي، وَأنشد:الطَّرِيُق والَحِصيُر: "ويف اللسان: 

ا رَأيُت فِجاَج البِيِد َقْد َوَضـَحْت   َلمَّ

 

ــٌة ُحُصــرُ    يَّ
 (5)"والَح ِمــْن ُنُجــٍد عادِ

. َوفِي اْلَحِديِث: َأفضُل اْلِجَهاِد وَأكمُله الباريَّةُ والَحِصيُر:  "ويف اللسان أيضا:  

 الَعَصَبةُ والَحِصيُر:  "ويف القاموس المحيط: . (6)"حجُّ َمْبُروٌر ُثمَّ لزوُم الَحِصيرِ 

فاِق َوَمَقطِّ األَْضالِع،  ْجنُ التي بيَن الصِّ فُّ ، والس   وَوْجهُ ، وغيرِِهم الناسِ  من والصَّ

ْدرِ والَحِصيُر:  "، ويف التاج: (7)"األرضِ  ي ُق الصَّ ، كالَحُصور، كَصُبور. قال الضَّ

  (8) األَْخَطل:

                                                
 )باب الثاء والنون مع الواو واأللف والياء والهمزة(.107/ 15تهذيب اللغة  (1)

ا اْعَتَقب َعَلْيِه َفعول 212/ 4هـ( 458المخصص، لعلي بن إسماعيل بن سيده )ت (2) ) ِممَّ

 م.1996، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، طوَفعيل(، تح/ خليل جفال، 

 )َفِعيل ـ ر(.1468/ 3شمس العلوم  (3)

 )ح ص ر(. 195/ 4)ن ج د(،  413/ 3البيت من البسيط، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (4)

 )ح ص ر(.195/ 4اللسان (5)

 )ح ص ر(.196/ 4اللسان (6)

مكتب تح/ ، 376ص هـ(817)ت القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى (7)

تحقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة، 

 م.2005 -هـ 1426، 8، طلبنان –بيروت 

 .20البيت من البسيط، وهو لألخطل يف ديوانه ص  (8)
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 وشــاِرٍب ُمــْربٍِج بالَكــْأِس نــاَدَمني

 

ــوِر    ــآرِ ال بالَحُص ــا بِس  (1)"وال فيه

ه َمدبُّ النَّْملِ والَحِصيُر:   "ويف التاج أيضا:   ْيِف الَِّذي َتراه كَأنَّ . قال فِرِْنُد السَّ

  (2) ُزَهْير:

 بَِرْجٍم َكَوْقِع اْلُهنْـُدَوانِي  َأْخَلـَص ال

 

ــِق    ــيرٍ وَرْوَن ــن َحِص ــه ع ــياقُِل من  صَّ

 به ُكلُّ ما ُنِسَج ِمن َجِميِع األَْشَياءِ : َأو َحِصيَراه: َجانِباه. ... والَحِصيرُ  
َ

ي ، ُسمِّ

لَحْصِر بْعِض طاَقاته على بْعِض، فهو َفِعيل بمعنى َمْفُعول، وهو َأعمُّ من الباِريَّة. 

ى َحَسٌن، إَِذا ُنِشر َأَخَذِت الُقُلوَب َمآِخُذُه والَحِصيُر:  َثْوٌب ُمَزْخَرٌف منقوش ُمَوشًّ

 ُمَصنُِّف يف الَبصائِر:... وَأنشد اللُحْسنِه

ْهر َعـــاَد َلنَـــا َجِديـــدًا  ـــَت الـــدَّ  َفَلْي

 

 وُعــــْدَنا ِمْثَلنَــــا َزَمــــَن الَحِصـــــير 

ي ُق َأي َزَمنًا كان بعُضنا ُيَزخِرف القول لَِبْعٍض فنََتَوادُّ َعلْيه. والَحِصيُر:   الضَّ

ْدرِ  ، ... بَساُط من الث َياِب ال "ويف المأثور من اللغة: ، (3)"، كالَحِصِر والَحُصورِ الصَّ

 .(4)"الَعيِيّ والَحِصير: 

ُمْعَتِرًضا  والفرس العرق الذي َيْظَهُر يف جنب البعيرواْلَحِصيُر:  "ويف المنتخب: 

 يم}والَمحبِس "ويف المعجم االشتقاقي:  "، (5)"َفَما َفْوَقُه إلى منقطع الجنب

                                                

 )ح ص ر(.280/ 6التاج (1)

/ 5معجم المفصل يف شواهد العربية البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى يف ال (2)

237. 

 )ح ص ر(. 282/ 6التاج  (3)

 .113المأثور من اللغة ص (4)

 .76المنتخب ص (5)
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والحصير: ". ويف تحفة المجد الصريح: (1)"{من خن حن جن

ظهر من أعالي ضلوع والحصير: ما "ويف كتاب الجراثيم: ، (2)"جنالس

 .(3)"الجنب
***   ***   *** 

، والَحميم: الماء الحارُّ والَحميم:  ": قال صاحب المنجد: ـ احلَمِيم 6

 .(5)"َواَل َيْسَأُل َحِميٌم َحِميًما  "، قال تعالى: (4)"القريب

 املسكوت عنه:

 احلميم:

ه.    2 ر بِِه.   ـ الَجْمر ُيَتَبخَّ  1 َك وَتَودُّ  ـ الذي َيَودُّ

 ـ الماء الحار والماء البارد أيضًا.    4 ـ العرُق.    3

 ـ النبت الكثير. 6 ـ المطر الذي يأتي بعد أن يشتد الحر 5

يف يكون عظيَم الَقْطر َشديد الَوْقع.    7  ـ َمطر الصَّ

 

                                                

 .445/ 1المعجم االشتقاقي  (1)

ْبِليُّ  (2) تحفة المجد الصريح يف شرح كتاب الفصيح )السفر األول(، ألْحَمدبن على اللَّ

ة الثبيتي، أصل الكتاب رسالة دكتوراة ، تح د/ عبد الملك بن عيض461هـ( ص691)ت

هـ، سنة النشر: 1417مكة المكرمة، يف المحرم  -لفرع اللغة العربية، جامعة أم القرى 

 م.1997

، تح/ 117/ 2هـ( 276الجراثيم، ألبي محمد عبد اهَّلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت (3)

 م.1997محمد جاسم الحميدي، وزارة الثقافة، دمشق، 

 )باُب األرِض وما عليها ـ فصل الحاء(.181نجد صالم (4)

 (.10سورة المعارج )آية  (5)
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َك وتَ والَحميُم: "ففي العين:  هالذي َيَودُّ والَحميم:  ". ويف هتذيب اللغة: (1)"َودُّ

يف يكون عظيَم الَقْطر َشديد الَوْقع والحميُم: ". ويف مجمل اللغة: (2)"َمطر الصَّ

  (3). قال أبو ذؤيب:العرُق 

 تــــــأبي بــــــدرتها إذا مــــــا استغضــــــبْت 

 

 
ـــــــيَم فإنـــــــه يتبضـــــــُع   "إالً الحم

(4) 

ر بِهِ والَحِميُم:  "ويف التاج:   ، َحَتاه َشِمر َعن ابِن اأْلَعَرابِي، َوَأْنَشَد الَجْمر ُيَتَبخَّ

 (5) َشِمر للُمَرقِّش:

 ُكــــــلَّ ِعشــــــاٍء َلَهــــــا ِمْقَطـــــــَرٌة 

 

ــــيمْ   ــــدٍّ َوَحِم ــــاٍء ُمَع  (6) "ذاُت كِب

 
باب المطر: أول ما يبدأ المطر يف إقبال الشتاء فاسمه  "ويف المنتخب: 

 وهو  الَخِريُف، وهو الذي يأيت عند َخْرِف النخل وهو قطع
ُّ

َثَمِرِه، ثم يليه الَوْسِمي

يُِّف، ثم  وهو  الَحِميمُ أول الربيع وهذا عند دخول الشتاء، ثم يليه الربيع، والصَّ

والحميم: "، ويف المعجم االشتقاقي المؤصل: (7)"الذي يأيت بعد أن يشتد الحر

                                                

 )ح م(.34/ 3العين  (1)

 )ح م(.201/ 15تهذيب اللغة  (2)

 .17/ 1يف ديوان الهذليين البيت من الكامل، وهو ألبي ذؤيب الهذلي (3)

 )ح م(.218مجمل اللغة ص (4)

/ 7صغر يف المعجم المفصل يف شواهد العربية البيت من مجزوء البسيط، وهو للمرقش األ (5)

33. 

 )ح م م(.30/ 32التاج  (6)

 .442المنتخب ص (7)
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ارد الماء الحار والماء البوالحميم: ". ويف كتاب اإلبانة: (1)" النَْبت الكثير

 .(2)"أيضًا

***   ***   *** 

،والخاُل:  "قال صاحب المنجد:  ـ اخلال: 7 والخاُل، والخائل،  أخو األم 

: الذي يدبُِّر الماَل وُيْحِسُن القياَم عليه، وقد خاَل 
ُّ

وجمعهما َخَوٌل، والَخْولي

، وهو الُمْعَجُب بنفسهَيُخول َخْواًل، ورجٌل خاٌل، وخاٍل، وخائل، وُمْخَتاٌل: 

اْل ، قال الَعّجاج: ]الرجز[ والخاُل االْختِيال َنْفُسهوالخاُل:  .  ثوٌب من ثِياِب الُجهَّ

 ومثله: ]التامل[

باِب وَخالِي  وفقْدُت راِحي يف الشَّ

ْخمأي: ارتياحي واختيالي. والخاُل:  ْخَمة،، البعيُر الضَّ حابُة الضَّ وُيقال:  والسَّ

حاُب الذي ال ُيْخِلُف َمَطرُ  ا َمَطُرْه. هو السَّ ه؛ قال ]الرجز[: مِْثَل َسَحاِب الخاِل َسحًّ

الثَّْوُب ،والخاُل: َضْرٌب من البُرودِ ، والخاُل: النُّْكَتُة السوداُء يف البَدنِ والخاُل: 

ُجل على الميت َيْسُتُره به ، وقد خيََّل عليه بثوٍب، إذا سَتره به، والخال: ُيَخي ُلُه الرَّ

 .(3)"اسُم موضعٍ ، والخاُل: لألميرالل واء الذي ُيعَقد 

 املسكوت عنه:

 اخَلاُل: 

غيَرُة.   1  ـ َبْثرٌة يف الوجه تضرب إلى السواد.     2   ـ األََكَمُة الصَّ

 ـ ثوب ناعم من ثياب اليمن.         4 ـ الَبريُء من التَُّهَمِة.     3

 ْقَطُع الخَلَء من الحشيِش.    ـ الذي يَ  6 ـ الَحَسَن اْلقَياِم َعَلى َنَعِمِه.     5

اَيةُ ـ  7 ُجُل الَحَسُن الِقياِم على الماِل.     8 .    الرَّ  ـ الرَّ

ُجُل الَحَسُن الَمِخيَلِة بما ُيَتَخيَُّل  9 ْمُح ُيَشبَّه بالَغْيِم ِحْين  10ـ الرَّ ُجُل السَّ ـ الرَّ

                                                

 .332/ 1المعجم االشتقاقي  (1)

 .224/ 1اإلبانة يف اللغة العربية  (2)

 (باُب األرِض وما عليها ـ فصل الحاء)183المنجد ص  (3)
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ُس وَيَتَفطَُّن.     َيْبرُق.    فيه َأي َيَتَفرَّ

عيُف الَقْلِب والِجْسِم.    ـ 11 ُجُل الضَّ .    12 الرَّ ُجُل الفارُغ مْن َعَلَقِة الُحبَّ  ـ الرَّ

حاُب الماطُِر.    13  ـ صاِحُب الشيء.    14 ـ السَّ

 ـ الظلع والَغْمِز يف الدابة.         16 ـ الصاِحُب.    15

ُم.    17  جاِل.   ـ الَعَزُب من الر   18 ـ الظَّنُّ والتََّوهُّ

 ـ الَفْحُل األَْسَوُد ِمَن اإِلبِِل.    20 ـ الغيم.   19

 ـ القاطُِع.     22 ـ الَفَراَسُة والِخَلَفُة .    21

 ـ لَجاُم الَفَرِس.     24 ـ الكْبُر.     23

ْمَت من خيرٍ.     25  ـ الَماِضي.     26 ـ ما َتَوسَّ

ُق.    27  .    ـ المخصُص  28 ـ الُمَتَفر 

 ـ الُمْفَتِقُر.     30 ـ الَمخيَلُة.     29

يِء َيُسوسه وَيْرَعاه.    31 ِعيُف  32 ـ الُمَلِزُم للشَّ  ـ الَمنُْخوب الضَّ

 ـ الَمْوِضُع الذي ال َأنِيَس به.        34 ـ الَمْهزوُل.    33

 ـ واحد ِخيَلن الوجه 36 .        ـ النقرُس والخلُق. 35

، وجمعه ِخيالٌن. َبْثرٌة يف الوجه تضرب إلى السوادوالخاُل:  " ففي العين:

. يقال: كالظلع والَغْمِز يف الدابة... والخاُل ثوب ناعم من ثياب اليمنوالخاُل: 

 (1) خاَل الفرس يخاُل خااًل، والفرس َخائٌِل، قال:
وا الخيـل عانيـًة   نادى الصريخ َفـَردُّ

 

 َتشــُكو الَكــَلَل وَتشــُكو مــن حفــًا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل   (2)"خ

 

 من خن حن جن مم خم } َوإِنََّما ُهَو التْبُر. َوَقاَل اهلل جّل وعّز: "ويف التهذيب: 

 ، فالْمْخَتاُل: المتتبِّر. َوُيَقال: رجٌل خاٌل َأي: ُمْخَتاٌل.(3) {جه هن

                                                

 )خ ي ل(. 230/ 11البيت من البسيط، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (1)

 )خ ل و(.304/ 4العين  (2)

 (.18سورة  لقَمان آية ) (3)
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 (1)َومِنْه قوُلُه: 

َد اَل خاٌل َواَل َبِخُل ...   إَِذا َتَجرَّ

 

   

إِذا كاَن َحَسَن  _ه: ُيَقال: رجٌل َخاُل َماٍل، وَخائُِل َماٍل َوَقاَل َأُبو َعمٍرو وغيرُ  

 . (2)"اْلقَياِم َعَلى َنَعِمِه 

وتصغيره: ُخَيْيل وقد يصغر  واحد ِخيَلن الوجهالَخال:  "ويف شمس العلوم: 

الَمنُْخوب .ويف اللسان: الَخاُل: (3) "الغيمعلى ُخَوْيل بالواو أيضًا... والخال: 

ِعيُف  ، ويف اللسان (5)"الَفْحُل األَْسَوُد ِمَن اإِلبِلِ الَخاُل:  "، ويف التتملة: (4) ".الضَّ

 "أيضا: 

ًة،  َواَل َأْرَتدي إاِلَّ الُمروَءَة ُحلَّ

 

إِذا َضنَّ بعُض اْلَقْوِم بالَعْصـِب والَخـال  
(6) 

 الَخاُل: َنْوٌع مَِن الُبرود. 

 وإِن َأنا َأبصرت الُمُحوَل بَبْلدة، 

 

ْبتها واْشَتْمُت َخـااًل َعَلـى َخـالَتنَ    .(7)"كَّ

 

                                                

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد البيت من البسيط، وهو للمتنخل الهذلي يف  (1)

تح/ عبد السَلم محمد هارون، مكتبة  ،10/ 5 هـ(1093القادر بن عمر البغدادي )ت

 .م1997، 4الخانجي، القاهرة، ط

 )خ ل و(.229/ 7هذيب اللغة ت (2)

 )َفَعل ـ ل(.1968/ 3شمس العلوم  (3)

 )خ ي ل(.232/ 11اللسان  (4)

 )خ و ل(.344/ 5تكملة الصغاين  (5)

 )خ ي ل(. 233/ 11البيت من الطويل، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (6)

 233/ 11ب )خ ي ل(. والبيت من الطويل، وهو بَل نسبة يف لسان العر233/ 11اللسان  (7)

 )خ ي ل(.



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –غة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون مجلة كلية الل

 
 

 

 

ْمَت من خيرٍ والَخاُل:  "ويف التاج:  ، يقاُل: َأَخْلت يف فالٍن خااًل من الخيِر ما َتَوسَّ

ْمت. والَخاُل:   أي صاِحُبها... ويقاُل: َأنا خاُل هذا الفرِس لِواُء الَجْيشِ أي َتَوسَّ

     (1) ومنه َقْوُل الشاِعِر:

 ها نَِطاَف القوِم ِسّرًا َيُصبُّ ل

 

ِعيم     وَيْشَهُد خاُلها َأْمَر الزَّ

ئيُس ُيشاِوُره يف َتْدبيِره   .(2)"يُقوُل: لَفاِرِسها َقْدٌر، فالرَّ

ْمُح ... والخاُل: ِمْثُل الضلُع يكوُن بالدابَّةِ والخاُل  "ويف التاج أيضا:  ُجُل السَّ الرَّ

ذا يف الُمْحَتِم. ويف التَّْهِذيِب: ُيَشبَّه بالخاِل وهو ، كُيَشبَّه بالَغْيِم ِحْين َيْبرُق 

حاُب الماطُِر. والخاُل:  . وهي الَفَراَسُة وقد َأَخاَل فيه خااًل... الَمخيَلةُ السَّ

الَمْوِضُع الذي ال إِذ هي من شْأِن. َمْن ُيْعَقد له اللِّواُء... والخاُل: الِخَلَفُة والخاُل: 

ُم خاَل َيخاُل خااًل.ال. والخاُل: َأنِيَس به ُجُل الفارُغ مْن والَخاُل:  ظَّنُّ والتََّوهُّ الرَّ

جالِ . والخاُل: َعَلَقِة الُحبَّ  ُجُل الَحَسُن الِقياِم على . والخاُل: الَعَزُب من الر  الرَّ

ُة األََكمَ وقد خاَل عليه َيِخيُل وَيُخوُل إِذا َرَعاه وَأْحَسَن الِقياَم َعَليه. والخاُل:  المالِ 

غيَرةُ  يِء َيُسوسه وَيْرَعاه.. والخاُل: الصَّ ه  لَجاُم الَفَرسِ والخاُل:  الُمَلِزُم للشَّ وكَأنَّ

ْيِث يف خ ول. والخاُل:  كًة، وقد َمرَّ إِْنتاُر األَْزَهِرّي على اللَّ ُلَغٌة يف الَخَوِل محرَّ

عيُف الَقْلِب والِجْسمِ  ُجُل الضَّ ْشِديِد الالِم من َخلَّ َلْحُمه وهو َأْشَبه َأْن يتوَن بتَ  الرَّ

مَ   .(3)"إِذا َهُزَل وقد تقدَّ

                                                

؛ وبَل نسبة يف 61/ 2البيت من الوافر، وهو لخالد بن الصقعب النهدي يف كتاب الجيم  (1)

 )خ و ل(. 225/ 11لسان العرب 

 )خ  ل و(.215/ 14التاج  (2)

 )خ ل و(.219/ 14التاج  (3)
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ُجُل الَحَسُن الَمِخيَلةِ . والخاُل: الَبريُء من التَُّهَمةِ والخاُل:  "ويف التاج أيضا:   الرَّ

ُس وَيَتَفطَُّن...  الصاِحُب، والُمْفَتِقُر، والَماِضي، بما ُيَتَخيَُّل فيه َأي َيَتَفرَّ

ُق، والذي َيْقَطُع الخَلَء من والمخصُص، والق اطُِع، والَمْهزوُل، والُمَتَفر 

 .(1) "...الحشيِش، والنقرُس والخلُق 

اَيةُ الَخاُل:  "ويف المأثور من اللغة:  َحاُب الُمِخْيُل للَمَطر، والَخاُل: الرَّ ، السَّ

 .(2)" َشاَمةٌ والَخاُل: 

***   ***   *** 

، ويقال: الذي َيْخَلُع الشىَء بِنَْزعهِ والخالُِع:  ": قال صاحب المنجد: ـ اخلَالِع 8

وهو الذي ال يقِدُر أن َيُثوَر إذا جلس الرجُل على بعيٌر خالع، وبعير به خالع، 

. وإذا الُبْسَرُة إذا َنِضَجت ُكلُّها، والخالُِع: الَجْدي، والخالِع: ُغراِب َوِركِه منه

نُْبُل فهو َخالع، وقد َخَلع َخالَ   .(3)"عًة أْسَفى السُّ

 املسكوت عنه:

 اخلالع: 

 ـ الذى كأنه يخلع فؤاده لشدته.     2 ـ التواء العرقوب.    1

رِْيِع.    4 ـ الذي  َيْخَلُع الطَّاَعة.    3  ـ الذي َخَلَع َنْبُته وطال من الضَّ

 ـ الَِّذي يخلع قلبه.     5
ـ الِعضاه الَِّذي اَل يسُقط َوَرُقُه َأبدًا من  6

 ضاة.    العِ 

 ـ الُعْوُد إِذا َيبَِس َفَتساَقَط لَحاؤه.      8   ـ العود إِذا َأْوَرَق وَنَبَت ُقضباُنه.   7

                                                

 )خ ل و(.220/ 14التاج  (1)

 .106و105المأثور من اللغة ص (2)

 )باُب األرِض وما عليها ـ فصل الخاء(.107غة صالمنجد يف الل (3)
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 ـ الُمنَْسبُِت من الرطب.      10    ـ المطلقة من زوجها بفدية.  9

اقِط من الشجر.      11  ـ وُكلٌّ ِمن الُمَتَخالَِعْيِن. 12 ـ الهشيم السَّ

التواء َوُيَقال: َخُلَع الشْيُخ، إِذا َأَصاَبُه الخالع، َوُهَو  "للغة: ففي هتذيب ا

 . َوَقاَل الراجز:العرقوب

 وُجّرةٍ َتنُْشصها فتنَتِشْص  

 

 من خالٍع ُيدركه فيهتبْص  

ْيد أثقلْته. َوَقاَل   ائِد، َفإِذا نشب فِيَها الصَّ ل هبَا ِحباله الصَّ ة: َخَشَبة يثقَّ الُجرَّ

اقِطي: الخالع من الّشجر: اأْلَْصَمعِ   ". ويف المحيط يف اللغة: (1)" الهشيم السَّ

، وإِذا َأْوَرَق وَنَبَت ُقضباُنه أيضًا... ومن الُعْوُد إِذا َيبَِس َفَتساَقَط لَحاؤهوالخالُِع: 

ِرْيِع:  طب؛  "ويف اللسان: . (2) "الذي َخَلَع َنْبُته وطالالضَّ والخالُِع مَِن الرُّ

 . (3)" الَِّذي اَل يسُقط َوَرُقُه َأبداً ... وقِيَل: الخالُِع مَِن الِعضاه ُت الُمنَْسبِ 

 َشاِهدًا للِخالع ُكلٌّ ِمن الُمَتَخالَِعْينِ والَخالُِع: "ويف التاج: 
ّ

. وَأْنَشَد ابن األَْعَرابِي

  (4) بالَتْسر:
َر  ــفَّ ــإِْن َش ــاِت ف ــاِت َه ــاٌت بِه  ُموَلَع

 

 ََلَعـــــــامــــــاُل َأَرْدَن ِمنْــــــَك الخِ   

 
َر ماٌل: َقلَّ  المطلقة من زوجها الخالع:  "ويف القاموس الفقهي: . (5)" َشفَّ

 .(6)"بفدية

                                                

 )ع خ ل(.115/ 1تهذيب اللغة  (1)

 )خ ل ع(.126/ 1المحيط يف اللغة  (2)

 )خ ل ع(.78/ 8 اللسان (3)

 )خ ل ع(. 76/ 8)ش ف ر(،  420/ 4البيت من الخفيف، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (4)

 )خ ل ع(.100/ 11التاج  (5)

 ، دار الفكر. دمشق، سورية120هي لغة واصطَلحا، لسعدي أبو حبيب صالقاموس الفق (6)

 م.1988، 2ط
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من شر ما أعطى العبد شح "ويف الحديث: "ويف الغريبين يف القرآن والحديث: 

الذي والهالع المحزن والهلع: أشد الفزع والخالع:  ،(1)"هالع، وجبن خالغ

. (3)": الذى كأنه يخلع فؤاده لشدته والخالع ": . ويف الصحاح(2)"تخلع قلبه

ِذي يخلع قلبه إِذا َقاَل الرجل هلك النَّاس َفُهَو أهلتهم  "ويف الفائق: والخالع: الَّ

ُهَو الرجل يولع بَِعْيب النَّاس َويْذهب بِنَفِسِه عجبا َويرى َلُه َعَلْيِهم فضال َفُهَو َأشد 

ويف المأثور  .(4)"ن حوضى رجال فأناديهم َأال َهُلمَّ َهاَلًكا مِْنُهم ىف َذلِك ليذادن عَ 

 .(5)"الذي  َيْخَلُع الطَّاَعةوالخالع:  "من اللغة: 

***   ***   *** 

:  ": قال صاحب المنجد: ـ اخلَلّ  9 : الذي ُيْؤَكلوالَخلُّ ، واحدُته َخلَّة، والَخلُّ

مل لٌَّة، ويقال للرجل ، ويقال البن الَمخاض: َخل، واألنثى: َخ الطريُق يف الرَّ

 : ْحِم: َخل، والَخلُّ ، قال: ]الرجز[ ليَسْت من الَخلِّ وال الَحْمُض القليل اللَّ

  .(6) "الِخماطِ 

 املسكوت عنه:

 اخَللُّ: 

1 

                                                

 .3/12الحديث أورده أبو داود يف سننه  (1)

 .1935/ 6الغريبين يف القرآن والحديث  (2)

 )هـ ل ع(.1308/ 3الصحاح  (3)

 .108/ 4الفائق يف غريب الحديث واألثر  (4)

 .111المأثور من اللغة ص (5)

 )باُب األرِض وما عليها ـ فصل الخاء(.195و194جد صالمن (6)
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، كما يقال أفعى َصرِيَمٍة.      2 ـ الثوب البالي إذا رأيت فيه ُطُرقا.      1  ـ َحيَُّة َخلٍّ

 ـ الَّذي ُيْصَطبُغ به.      4 وذهب ماُله.      ـ َخلَّ الرجُل: افتقرَ  3

.       6 ـ السمين والمهزول.     5  ـ الّشرُّ

 ـ عرق متصل بالرأس.        7
ـ اْلَفاِرُس بَِمْرَكِزهِ إَذا َتَرَك َمْوِضَعُه  8

 الَِّذي َعيَّنَُه لَُه اأْلَِميُر.      

 ير الُمْخَتّل الحاِل.       ـ الفق 10 ـ الَفصيُل الَمْهزوُل.       9

يِش من الطيَّرِ.       11  ـ الَقليُل الر 
َداَء إَذا َضمَّ َطَرَفْيِه  12 ـ َمْصَدُر َخلَّ الر 

 بِِخََلٍل.     

ـ مصدر خل الرمية بالسهم والرمح  13

 .    إذا نظمه خَل

يَء إَِذا جمعَت ـ  14 مصدُر خللُت الشَّ

 أطرافُه بخَلٍل.

  (1) . قال منظور:عرق متصل بالرأسوالَخلُّ يف العنق:  "ين: ففي الع
 ثم إلى هاد شديد الخل  

 

 وعنق كالجذع متمهل  

  : . ويف ديوان األدب:         (2)"إذا رأيت فيه ُطُرقا  الثوب الباليأي طويل. والَخلُّ

"  : :الَّذي ُيْصَطبُغ بهوالَخلُّ
ُّ

. ويف الصحاح: (4)"َخلُّ نْعَم اإلداُم ال (3)، وقال النَّبي

، كما يقال أفعى َصِريَمٍة  "  . (5)"يقال َحيَُّة َخلٍّ

:  "ويف الصحاح أيضا:   . وقال:َخلَّك الكساَء على نفسك بالِخَللِ والَخلُّ

ــــوق تــــل  ــــألتك إذ خبــــاؤك ف  س

 

ـــــَل   ـــــه بالخـــــل خ ـــــت تخل  وأن

 

                                                
 )خ ل ل(.1/107الرجز لجندل بن المثنى الطهوي يف جمهرة اللغة  (1)

 )خ ل(.140/ 4العين  (2)

 .359/ 3الحديث أورده أبو داود يف سننه  (3)

 )باب َفْعل ـ ل(.10/ 3ديوان األدب  (4)

 )خ ل ل(.1686/ 4الصحاح  (5)
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 "سماء األشياء: . ويف التلخيص يف معرفة أ(1)"افتقَر وذهب ماُله وَخلَّ الرجُل: 

يَء، إَِذا جمعَت أطرافُه بخَللٍ والخلُّ   . (2)"مصدُر خللُت الشَّ

َداَء إَذا َضمَّ َطَرَفْيِه بِِخََللٍ َواْلَخلُّ َأْيًضا َمْصَدُر  "ويف المغرب:  ...  َخلَّ الر 

ِذي َعيَّنَُه َلُه ا اْلَفاِرُس بَِمْرَكِزهِ َواْلَخلُّ   ". ويف التاج: (3)"أْلَمِيرُ إَذا َتَرَك َمْوِضَعُه الَّ

 (4)قاَل ُزَهْيُر يمَدُح هرم بن سنان: الفقير الُمْخَتّل الحاِل،والخل: 

 وإْن َأَتاه َخلِيٌل يوَم َمْسَألٍة 

 

 يقوُل: ال غائٌب مالي وال َحرُِم   

  : ْأِس، قال َجنَْدٍل الطهَ َعْرٌق يف الُعنُِق ويف الظَّْهرِ والَخلُّ :، ُمتَِّصٌل بالرَّ  ِويِّ

 َتمَّْت إىل ُصْلٍب شمِديِد اخلملِ  
 

 وُعُنٍق أمتْ لمعم ُمْتممِهل ِ  
:  "، ويف التاج أيضا: (6)"نابِي الِماَلَطْيِن َشِديُد الَخِل  (5) وقاَل آَخُر:  والَخلُّ

يِش من الطيَّرِ   قاَل َأُبو النَّْجِم:  الَقليُل الر 

اِح  ْأِس كالِجمَّ  وُكلُّ َصْعِل الرَّ

 

َناَبى َأْجَدِف الَجنَاِح.َخ     ل  الذُّ

 
. ويف المنتخب يف باب (7)" الّشرُّ . والخل: الَفصيُل الَمْهزوُل ... والَخلُّ 

:  "األضداد:  : "، ويف التتملة: (8)"السمين والمهزولوالَخلُّ الَقلِيُل والَخلُّ

                                                
 )خ ل ل(.1689و1688/ 4الصحاح  (1)

، تح/ عزة 435هـ( ص395التَّلِخيص يف َمعرَفِة أسَماِء األشياء، ألبي هَلل العسكري )ت (2)

 م. 1996، 2حسن، دار طَلس، دمشق، ط

 )خ ل ل(.153الُمْغرب ص (3)

/ 7البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى يف المعجم المفصل يف شواهد العربية  (4)

167. 

 )خ ل ل(.340/ 5َل نسبة يف التكملة البيت ب (5)

 )خ ل ل(. 204/ 14التاج  (6)

 )خ ل ل(. والرجز بَل نسبة.205/ 14 التاج (7)

 .591المنتخب ص (8)
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يشِ  جٌل َخلٌّ ، وروالَخلُّ خلوُل الجسم هزاالً وتغيراً "ويف اإلبانة: ، (1)" الر 

  (2) والجمع َخلُّون، قال الشنفري ابن أخت تأبط شرًا:

 .(3)"فاسقنيها يا سويد بن عمرو ... إن جسمي بعد خاٍل مخلُّ 

ـــرٍو  ـــن َعم ـــواُد ب ـــا س ـــقنيها ي  فأش

 

 إن جســــمي بعــــد خــــالي لخــــلُّ   

، ومصدر خل مصدر خللت الثوب والكساء بالخَلل "ويف المأثور من اللغة:  

 .(4)" نظمه خَلوالرمح إذا  الرمية بالسهم

***   ***   *** 

ْلُو:  "قال صاحب المنجد:  ـ الدَّلْو: 10 ْلُو:  التي ُيسَتَقى بها،والدَّ اسٌم والدَّ

فِيَرا .. (5) ، قال الراجز:للداهية َهْيَم والزَّ ْلَو والدُّ اٍف والدَّ  .(6)"وَخنَْشِفيَرا . وُأمَّ َخشَّ

 املسكوت عنه:

 الدلو:

 ـ السير الرويد 2 كواكب يف السماء.ـ أربعة  1

 ـ وسمة لإلبل. 3

                                                

 )خ ل ل(.340/ 5تكملة الصغاين  (1)

، برواية )فأشقنيها( بالشين، ديوان 48البيت من المديد، وهو للشنفرى يف ديوانه ص (2)

، 2(، تح/ إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، طالشنفرى )عمرو بن مالك

 م.1991

 .28/ 3اإلبانة يف اللغة العربية  (3)

 .79المأثور من اللغة ص (4)

 )د ل 205/ 12الرجز للكميت بن معروف، أو ألبيه، أو للميدان الفقعي يف لسان العرب  (5)

 م(.

 (.)باب األرض وما عليها ـ فصل الدال201المنجد ص (6)
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ويف المنتخب يف باب المشي والَعْدِو . (1)" سمٌة لإلبلوالَدْلُو:  "ففي الصحاح: 

ي واإِلْعَياِء:  ْلُو:  "والتَّنَحِّ َوْيُد والدَّ  . (2)"السير الرُّ

 قال الراجز: "

 إنَّ مع اليوِم َأَخاه  َغْدوا              اَل َتنُْبََلَها واْدلَواَها َدْلَوا

أصل غٍد َغْدٌو، أي ال َتُسوَقاها َسْوًقا شديدا ، وهذا َمَثٌل يقول إن مع اليوم غدا 

 .(3)"أي ُتْفِسدوا هذه اإلبل فإنتم تحتاجون إليها غدا 

ْلُو يف السماء  "ويف المأثور من اللغة:   .(4)"أربعُة َكَواكِبوالدَّ

***   ***   *** 

ْمُث:  "قال صاحب المنجد:  رَّمْث:ـ ال 11   .(5)"َشَجروالرِّ

َشَجٌر ُيْشبُِه الَغَضى ال يطوُل، ولتنه َينَْبِسُط َوَرُقه، وهو َشبِيٌه  "والرمث 

ْتها. وقال َأبو َحنِيَفة يف  ِة وَملَّ ُض هبا إِذا َشبَِعْت من الَخلَّ باألُْشنَاِن، واإِلبُِل ُتَحمِّ

ُطواٌل ُدَقاٌق، وهو مع ذلك ُكلِّه َكألٌ َتِعيش فيه اإِلبُل كتاب النباِت: وله ُهْدٌب 

والَغنَُم، وإِن لم يتْن معها غيُره، وربما َخَرَج فيه َعسٌل َأبيُض كَأنه الُجَماُن، وهو 

َكام،  ، وُينَْتَفُع بُدَخانِه من الزُّ َشِديُد الَحاَلَوِة، وله َحَطٌب وَخَشٌب، وَوُقوُده حارٌّ

ُجِل، َينُْبُت َنَباَت  وقال َمّرًة: قال ْمُث مع قِْعَدِة الرَّ يِن: يتون الرِّ بعُض الَبْصِريِّ

                                                

 )د ل و(.2339/ 6الصحاح  (1)

 .320المنتخب ص (2)

 )ي و م(. 651/ 12)د ل و(. والرجز بَل نسبة يف لسان العرب 2339/ 6الصحاح  (3)

 .101و100المأثور من اللغة ص (4)

 )باب األرض وما عليها ـ فصل الراء (.206المنجد ص (5)
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ْمَث َيْرَتفُع دوَن الَقاَمِة فُيْحَتَطُب،  يِح، قال: وَأخربَي بعُض بني َأَسٍد َأّن الرِّ الشِّ

 .(1)"واحدُته ِرْمَثٌة 

 املسكوت عنه:
 الِرْمث:

ُجُل الَخَلُق الث ياِب.      1 ِعيُف الَمْتنِ  2 ـ الرَّ        ـ الضَّ

 ـ مرعى له ملوحة. 3

ْمُث: ا"ففي التاج:  ُجُل الَخَلُق الث ياِب والرِّ يقال: ِرْمٌث نِْتٌس، وقال شيخنا:  لرَّ

ْمُث:  ِعيُف الَمْتنِ هو َمجاٌز. والرِّ ويف المعجم االشتقاقي المؤصل . (2)"َأيضا  الضَّ

 .(3)" مرعى له ملوحةوالِرْمث:  "

  *** ***   *** 

ْبُت:  ": قال صاحب المنجد: ـ السَّبْت 12 ، سمي بذلك ألن ابتداَء معروفوالسَّ

ْبِت شىء من الَخْلِق،  الَخْلق كان من يوم األحد إلى يوم الجمعة، ولم يتن يف السَّ

ْبَت عندهم القْطع؛ قال الَفَرْزَدق: ]الطويل[   فسمي بالسبت، ألن السَّ

 اقيِب غالُِب.وَأْوَرَثنِي َسْبَت العرَ 

ْبت: َحَلَقهُ ويقال: َسَبت َرأَسه يسبُِته َسْبًتا:  ْهر، والسَّ   (4) ، قال َلبِيد:الدَّ

ررررر   ع ررررر َع    ري َعوإ س  رررررِبر  َ ررررر عل  ِس عفقررررر عن 
ع

رررررررر    عفَ  َلرررررررراع عنُرق  ُقررررررررملغ 
عَم  رررررررركَّع  

ع
ْبُت:    (5) ، وقال:ِسيَرٌة َحَسنَةٌ ... والسَّ

                                                
 )ر م ث(.218/ 3التاج  (1)

 )ر م ث(.218/ 3التاج  (2)

 )ب س م(.124/ 1المعجم االشتقاقي  (3)

 . 77البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة يف ديوانه ص (4)

ديوان حميد بن ثور الهَللي، ، 116البيت من الطويل، وهو لحميد بن ثور يف ديوانه ص  (5)

 وفيه بائية أبي دؤاد اإليادي، صنعة/ عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر،

 م.1950القاهرة، ط، ت، تاريخ المقدمة 
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ـــُة األقــــراِب أّمــــا نهاُرهــــ  ا وَمْطِويَّ

 

ـــــَذِميُل    َفَســـــْبٌت، وأمـــــا َلْيُلهـــــا َف

ْبُت:    .(1)" الَعنَُق والسَّ

 املسكوت عنه:

 السَّْبُت: 

َعرِ عن الَعْقِص.     1  ـ األُسُبوع.     2 ـ إْرساُل الشَّ

ْهر.     3  ـ َتْرُك األَْعَماِل.     4 ـ ُبْرَهٌة من الدَّ

 ْعر.     ـ الَحْلُق للشَّ  6 ـ الَجرِيُء الُمْقَدم.     5

احُة.     8 ـ الَحْيَرُة.     7  ـ الرَّ

اِهَيُة.     9  ـ الرُجُل الكثيُر النَّْوِم.     10 ـ الرُجُل الدَّ

ْبُق يف الَعْدِو.     11 رِيُع.     12 ـ السَّ ْيُر السَّ  ـ السَّ

 ـ َضْرُب الُعنُِق.     14 ـ َسْيٌر لإلِبِِل.      13

 ـ الَفَرُس الَجواُد.     16 ِرُم الَجرِيُء.    ـ الُغَلُم العا 15

ْبِت.      18 ـ الَقْطُع.      17  بَِأْمرِ السَّ
 ـ قياُم الَيُهودِ

19      .  ـ يوٌم من األُْسبوعِ  20 ـ نبت يشبه الَخْطميَّ

ْبُت:  "ففي القاموس المحيط:  َعرِ عن السَّ احُة، والَقْطُع... وإْرساُل الشَّ الرَّ

ِص، وَسْيٌر لإلِبِِل، والَحْيَرُة، والَفَرُس الَجواُد، والُغَلُم العاِرُم الَجرِيُء، الَعقْ 

وَضْرُب الُعنُِق، ويوٌم من األُْسبوِع، ج: أْسُبٌت وُسبوٌت، والرُجُل الكثيُر النَّْوِم، 

ْبِت   بَِأْمرِ السَّ
َباِت، وقياُم الَيُهودِ اِهَيُة، كالسُّ السبت  "لتاج: ويف ا. (2)" والرُجُل الدَّ

رِيعُ ... و ْيُر السَّ  .(3)" َتْرُك األَْعَماِل...، السَّ

                                                

 )باب األرض وما عليهاـ فصل الزاي(.224و223المنجد ص (1)

 .152القاموس المحيط ص (2)

 )س ب ت(.57/ 3التاج  (3)
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ْبُت:  "ويف التاج:  ْبُق يف الَعْدوِ والسَّ ْبُت: السَّ ْهر... والسَّ ، قال ُبْرَهٌة من الدَّ

  (1)لبِيٌد:

 وَغنِيُت َسـْبتًا قبـَل َمْجـَرى داِحـسٍ 

 

ــوُد    ــوِج ُخُل ــنَّْفِس اللَُّج ــان لل ــْو ك ل

"(2). 

 

ْبُت:  " التاج أيضا: ويف ْمَس »، ويف الحديث: األُسُبوعوالسَّ فما رَأينا الشَّ

ْبت، فَأطلَق عليه اسَم اليوم، كما  (3)«َسْبتًا ْبت إِلى السَّ قيل: َأراَد ُأْسُبوعًا، من السَّ

 .(4) "ُيَقال: ِعشروَن َخِريفًا، وُيراد ِعْشُروَن َسنًة 

ْبُت:  "ويف المنتخب:   ". ويف المأثور من اللغة: (5)" الَخْطميَّ  نبت يشبهوالسَّ

ْبُت:  ْعروالسَّ ْبُت  الَحْلُق للشَّ َبنَْتى، وُيَقال ما أنت  الَجرِيُء الُمْقَدم... والسَّ وهو السَّ

 إال َأْكاًل وَسْبًتا أي َنْوًما ، وأنشد أبو الَعَمْيَثل:

 َيا اْبنََة َمْن َلْو َيْهَوى بنَْتا 

 

ــٌر ِمــنْ   ــِت َخْي ــََلٍم  ألَْن ُغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َبتَّ

 

ـــــــْبَتا  ـــــــي َس ـــــــْكَراَن َوَيْمِش ـــــــبُِح َس  .(6)"ُيْص

 

 

 

***   ***   *** 

، والجميع ُصُحون، قاعتهاوَصْحن الدار:  "قال صاحب المنجد:  ـ الصَّحْن: 13

ْحن:  ْحن من حافِر َقَدٌح ال بالصغير وال الكبيروالصَّ ، وجمعه ِصَحان، والصَّ

                                                

 . 32البيت من الكامل، وهو للبيد بن ربيعة يف ديوانه ص (1)

 )س ب ت(.60/ 3التاج  (2)

 .2/613، 897، باب الدعاء يف االستسقاء رقم الحديث أورده اإلمام مسلم يف صحيحه (3)

 )س ب ت(.62/ 3التاج  (4)

 .466المنتخب ص (5)

 .98المأثور من اللغة ص (6)
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ْحن: ما بين الُفتور والسليمالفرس:  ْمح، والصَّ ، يعني النَّْفَح بالحافر، الرَّ

ْحن:   . (1)"، وقد َصَحنُْت بين القوم، أي: أصلحت اإلصَلحوالصَّ

 املسكوت عنه:

 الصَّْحُن: 

 ـ الّرُموُح.      2 ـ َجْوُف الحافِر.     1

    ـ ُطَسْيتاِن َصِغيران َتْضرُِب أَحَدُهما على اآلَخر.  4 ـ َصْحن الَوادِي.    3

 ـ الُمْسَتِوي من األرِض.     6 ـ الَعطِيَُّة.     5

ْحُن:  "ففي هتيب اللغة:  ْحن: الُمْسَتِوي من األرضِ الصَّ . َوَقاَل اْبن ُشَميل: الصَّ

ء من إْشراٍف َعن األرِض ُيْشِرُف األوَل الَوادِي َصْحن
ْ

، َوُهَو َسَنده، َوفِيه َشي

َل َكَأنَُّه ُمْسنٌَد إِْس  ْحُن: فاألوَّ نَاًدا، وَصْحُن الَجَبل، وَصْحُن األكمة مثله... الصَّ

 .(2)"، ُيَقال: َصَحنَه ِدينَارا َأي َأْعطاُه الَعطِيَّةُ 

ْحُن:  "ويف القاموس المحيط:  َجْوُف الحافِرِ... وُطَسْيتاِن َصِغيران والصَّ

. وَأتاٌن َصُحوٌن: ُح الّرُموالّصْحُن:  ". ويف التاج: (3)"َتْضرُِب أَحَدُهما على اآلَخرِ 

 .(4)"، كلَّما َدنا الِحماُر َصَحنَْته بِرِجْلهاَرُموٌح 

واستعملت كلمة الصحن حديًثا بمعنى اإلناء الذي يوضع فيه الطعام وداللته 

قريبة من المعنى القديم الذي هو بمعنى القدح ليس بالتبير وال بالصغير، وقد 

                                                

 )باب األرض وما عليها ـ فصل الصاد(.242و241المنجد ص (1)

 )ح ن ص(.145/ 4تهذيب اللغة  (2)

 .1210القاموس المحيط ص (3)

 )ص ح ن(.334/ 18التاج  (4)
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الذي نص على أهنا هبذا المعنى  أوردهتا المعاجم الحديثة كالمنجد والوسيط

 الحديث. 

***   ***   *** 

يِك  ": قال صاحب المنجد: ـ العُرْفُ  14 ، والُعْرف: وُعْرف الَفرِس والد 

 .(1)": ُعْرٌف للنَّْخلة أوَل ما ُتْطِعم، ويقال َضْرٌب من النَّْخل، والُعْرف: المعروف

 املسكوت عنه:

 الُعْرُف: 

 وُتْعطِيه.      ـ اْسُم ما َتْبُذُله  1
ـ اسٌم من االْعتِراِف اّلِذي هو بَمْعنَى  2

 اإلْقراِر.          

 ـ َجْمُع األَْعَرِف من الَخْيِل والَحّياِت.     3
 ـ َمْوُج الَبْحرِ وهو مجاٌز. 4

 

ْمُل والَمكاُن الُمْرَتِفعاِن.     6 ـ الُجوُد.     5  ـ الرَّ

7     .  ـ شَجُر األُْتُرج 
َعرِ  8 ـ َشَعُر ُعنُِق الَفَرِس، وهو َمنْبُِت الشَّ

يِش من الُعنُِق.      والر 

 ـ َعَلٌم.     10 ـ ِضدُّ النُّْكرِ.     9

ناِم.     -11 باِع وُيقال: ناَقٌة َعْرفاُء: أي ُمْشرَِفُة السَّ  َجْمُع الَعْرفاِء من اإِلبِِل والض 

:  "ففي التاج:  . هو اْسُم ما َتْبُذُله وُتْعطِيه. وقِيَل: ودُ الُج والُعْرُف، بالضمِّ

... ومنه َقْوُل النّابَِغِة ِضدُّ النُّْكرِ وهو مجاٌز. والُعْرُف:  َمْوُج الَبْحرِ والُعْرُف: 

 
ِّ

ْبيانِي  (2) َيْعَتِذُر إلى النُّْعماِن ْبِن الُمنِْذِر: -الذَّ

ـــــــاَءه  ـــــــه وَوَف ـــــــى اهَّلل إاِل َعْدل  إل

 

ُروٌف، وال الُعــْرُف فــَل النُّْكــُر َمْعــ 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِعُ 

 

                                                

 )باُب األرِض وما عليهاـ فصل العين(.265د صالمنج (1)

 .39البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياين يف ديوانه ص  (2)
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 َأْلٌف ُعْرفًا: اسٌم من االْعتِراِف اّلِذي هو بَمْعنَى اإلْقرارِ والُعْرُف: 
َّ

، َتُقول: َلُه علي

... والُعْرُف:  ْمُل . والُعْرُف: َعَلمٌ أي اْعتِرافًا وهو َتْوكِيٌد، نَقَله الَجْوَهِريُّ الرَّ

حاح: الُعْرُف: ، وُيَضمُّ راوالَمكاُن الُمْرَتِفعانِ  ْمُل الُمرَتِفعُ ُؤه ويف الصِّ ، قال الرَّ

 (1)الُتَمْيُت:
 َأهاَجَك بالُعُرِف الَمنِْزُل 

 

 وما َأْنَت والطََّلُل الُمْحِوُل؟  

: يف كالِم َأهل الَبْحَرْيِن. َو قاَل ابُن  َضْرٌب من النَّْخلِ والُعْرُف:  
ُّ

قال األَْصَمِعي

 (2)من النَّْخِل، وَأْنَشد: ُدَرْيٍد: األَْعراُف: ضرٌب 
ــــــّزاَذ  ــــــرُِس فيهــــــا ال َيْغ

ــــــــــــــــــــــــــــا   واألَْعراَف

 

ـــــــابِِجيَّ ُمْســـــــِدفًا    والنّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــداَفا  إِْس

 

ى  ُل ما ُتْطِعُم وقِيَل: إذا َبَلَغت اإِلْطعاَم. َأو هي: َنْخَلٌة بالَبْحَرْيِن ُتَسمَّ َأو هي: َأوَّ

 وا
ُّ

َنَقَله  شَجُر األُْتُرج  بُن ُدَرْيٍد. والُعْرُف: الُبْرُشوَم وهو بعينِه الذي َنَقَله األَْصَمِعي

ْمَلِة:  ، كَأنَّه لرائَِحتِه. والُعْرُف من الرَّ ، َظْهُرها الُمْشرُِف وكذا من الَجَبلِ الجوَهِريُّ

َجْمُع الَعْرفاِء من . والُعْرُف: َجْمُع َعُروٍف كَصُبوٍر للّصابِرِ وُكلِّ عاٍل. والُعُرف: 

باعِ  م: أي ُمَتتابَِعًة َبْعُضها َخْلَف اإِلبِِل والض  ... وُيقال: طاَر الَقَطا ُعْرفًا بالضَّ

َبْعٍض، وُيقاُل: جاَء الَقْوُم ُعْرفًا ُعْرفًا أي ُمَتتابَِعًة كذلِك ومنه حِديُث َكْعِب بِن 

أي َيْتَبُع بعُضُهْم َبْعضًا، قِيَل: ومنه َقوُله  (3)«جاُءوا كَأنَُّهم ُعْرٌف »ُعْجَرَة: 

 {ىك مك لك}:عالىتَ 

                                                
، جمع  29/ 2البيت من المتقارب، وهو للكميت، شعر الكميت بن زيد األسدي،  (1)

 م.1969وتقديم/ داود سلوم، مكتبة األندلس، بغداد، ط 

 )ع ر ف(. 242/ 9الرجز بَل نسبة يف لسان العرب  (2)

الحديث ورد يف المجموع المغيث يف غريبي القرآن والحديث، لمحمد بن عمر األصبهاين  (3)

المملكة  -، تح/ عبد الكريم العزباوي، دار المدين، جدة 2/429هـ(581المديني)ت

يف حديث َكْعب بن  "م(. ففيه: 1988) 3، 2م(، جـ 1986)1، جـ 1العربية السعودية، ط

 . "َجاُؤا كأّنهم ُعْرٌف " ُعْجَرَة:
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وهي الَمالئَِتُة ُأْرِسَلْت ُمَتتابَِعًة، ُمستعاٌر ، (1) {ىك مك لك}قال تعاىل: 

من ُعْرِف الَفَرِس. َأو َأراَد َأنَّها ُتْرَسُل بالَمْعُروِف واإِلْحساِن، وُقِرئت: ُعْرفًا ، 

 .(2)"وُعُرفًا 

***   ***   *** 

ْيُر على ، والَعْسُف: الظُّْلم: والَعْسُف  "قال صاحب المنجد:  ـ العَسْفُ: 15 السَّ

 . (3)" الَقَدح الَضَخم، والَعْسف: غير هداية

 املسكوت عنه:

 العْسُف: 

 ـ االعتساف بالليل يف األرض لَطَلَبٍة ُتْبَغى.     2 ـ األخذ بالتغشم.     1

 ته.    ـ أن يتنفس حتى تقُمَص حنجر 4 ـ أن َتنُْزَو حنجرُة الداّبِة عند الَموت.     3

 ـ َنْفُس الَمْوِت. 6 ـ ُرُكوب األَمرِ من َغْير َرِويَّة 5

 ـ ُرُكوب الَفَلةِ على َغيرِ َقْصد، وال َطريٍق َمسُلوك.     7

، َواَل ِهَداَية. َوقيل: رُكوب اْلَمَفاَزة بَِغْير قصدوالَعْسف:  "ففي المحتم: 

َفه، واْعَتَسفه. َقاَل ُذو َعَسَفه يَ  رُكوب اأْلَمر بََِل َتْدبِير.الَعْسف:  ْعِسُفه َعْسفا، وتَعسَّ

 (4)الرمة:

ــــاِزَح اْلَمْجُهــــول  قـــد أْعِســــُف النَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُفه   َمْعِس

 

 .(5)"فِي ظِّل أْغَضَف يـدُعو هاَمـُه البـوُم   

 

                                                

 (.1المرسَلت )آية (1)

 )ع ر ف(.378و377/ 12التاج  (2)

 )باب األرض وما عليها(.266المنجد ص (3)

، ديوان ذي الرمة )غيَلن بن عقبة(، 401البيت من البسيط، وهو لذي الرمة يف ديوانه ص  (4)

القدوس أبي صالح،  شرح/ أحمد بن حاتم الباهلي، رواية أبي العباس ثعلب، تح/ عبد

 م.1982، 1مؤسسة اإليمان، بيروت، ط

 )ع س ف(.496/ 1المحكم  (5)



  

 
 ما سكت عنه كراع النمل في معجمه المنجد نماذج ودراسة

 

 
 

 

 

َعَسَف  ". ويف التاج: (1)" َنْفُس الَمْوِت والَعْسُف: "ويف القاموس المحيط: 

ْلطاُن: إذا َظَلَم وقاَل  َأْن يأَخَذ الُمسافُِر على غيرِ ابُن األَثِيِر: الَعْسُف يف األَْصِل:  السُّ

ةٍ وال َعَلم َطرِيٍق وال ْلِم والَجْوِر. وَعَسف ُفالًنا: اْسَتْخدَمه، جادَّ ، فنُِقَل إلى الظُّ

كاْعَتَسَفه: اتََّخذه َعِسيفًا، ُيقال: َكْم َأْعِسُف لَك؟ أي: َكْم َأْعمُل لَك: أي َأْسَعى 

ْيِل  دًا عليَك، كعاِسِف اللَّ والَعْسُف:  ". ويف المنتخب: (2)"عَلْيَك عاماًِل لك، ُمَتَردِّ

األخذ الَعْسُف:  ". ويف المأثور من اللغة: (3) "أن يتنفس حتى تقُمَص حنجرته

االعتساف بالليل يف األرض لَطَلَبٍة يقال فالن يعِسُف يف عمله، والَعْسُف بالتغشم 

أن َتنُْزَو حنجرُة الداّبِة عند منه بات َيْعِسُف ليلَته يف األرض، والَعْسُف ، يقال ُتْبَغى

، وكل ذلك يقال فيه الَموت فإذا َفَعَل ذلك الُمِغّد من اإلبل فهي عَلمُة الَموت

ُرُكوب األَمِر من َغْير َرِويَّة،  ". ويف المجموع المغيث: (4)"َعَسَف يْغِسُف عْسًفا 

 .(5)"ى َغيِر َقْصد، وال َطريٍق َمسُلوك وُرُكوب الَفالِة عل

***   ***   *** 

 

                                                

 .837القاموس المحيط ص (1)

 )ع س ف(.386/ 12التاج  (2)

 .484المنتخب ص (3)

 .75و74المأثور من اللغة ص  (4)

 .446/ 2المجموع المغيث  (5)
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، وقد َعاَلِت الفريضُة النُّْقصانُ والَعْوُل:  "قال صاحب المنجد:  ـ العَوْل: 16

،َتُعوُل، والَعْوُل:   ري ٰى ين ىن } قال اهلل تَعالى: الَمْيُل عن الَحق 
 .(2)" (1){زي

 املسكوت عنه:

 الَعْوُل: 

 ـ شدة األمر وتفاقمه.     2 يف الفرائض.     ـ ارتفاع الحساب 1

ل.     4 ـ كّل أمرٍ عالَك.     3  ـ الُمَعوَّ

  ـ النفقة على الِعَيال.  5

. كّل أمرٍ عالَك ... والَعْول: ارتفاع الحساب يف الفرائضالَعْوُل:  "ففي العين: 

 قالت الخنساء:

 وإن كان أْصَغَرُهْم َمولدا                          ُيكّلُفه القوُم ما عاَلُهْم  

ل... والَعْول أيضًا:  َل عليه: اقتصر عليه، ولم يخور عليه الُمَعوَّ . ويف (3)". َعوَّ

والعول كل َأمر عالك، َكَأنَُّه سمي بِاْلَمْصَدِر، وعاله اأْلَمر يعوله:  "المحتم: 

  (4) اهمه، َوَقول أمية اْبن أبي َعائِذ:

ــــى ُهــــَو اْلُمْســــَتَعان ــــا أت  علــــى َم

 

ــال   ــات بعــاف وع ــن النائب  .(5)"م

 

                                                

 (.3سورة النساء )اآلية  (1)

 ـ فصل العين(. اُب األرِض وما عليها)ب273المنجد يف اللغة ص (2)

 )ع ل و(.248/ 2العين  (3)

 )ع و ل(. 484/ 11البيت من المتقارب، وهو ألمية بن أبي عائذ يف لسان العرب  (4)

 )ع ل و(.358/ 2المحكم  (5)
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، يقال قد عال أمر بني فالن شدة األمر وتفاقمهالَعْوُل  "ويف المأثور من اللغة: 

َعْواًل شديدا، يقال ما يُعْوُلك من هذا األمر أي ما يشتد عليك، فيقول اآلخر: لقد 

ل فالن يعول بني فالن ، يقاالنفقة على الِعَيالعالني َعْواًل شديدا، والَعْوُل 

 .(1)"َعْواًل 

***   ***   *** 

، فْأس اللِّجام: التي ُيْحَفُر بهاالَفْأُس:  "قال صاحب المنجد:  ـ الفَأْس: 17

 . (2) "الُمْعَترَِضُة فيه الَحِديدةُ 

 املسكوت عنه:

 الَفْأُس: 

 ـ أكُل الطعاِم.     2 ـ إصاَبُة َفْأِس الرأِس.     1

3  . قُّ .     4    ـ الشَّ قُّ  ـ الشَّ

ْرُب بالَفْأِس.     5 ُر الَقَمْحُدَوةِ.     6 ـ الضَّ  ـ َفْأُس الَقَفا: ُمَؤخَّ

 ـ َمْغَرُز مؤخرِالُعنُق وهو من الرأس.     8 ـ فأس الل َجام.     7

 ـ من الرأِس َحْرُف الَقَمْحُدَوةِ الُمْشرُِف على الَقَفا 9

ْأُس: م، ُمَؤنََّثٌة، ج: أْفُؤٌس وُفُؤوٌس، ومن اللِّجاِم: الفَ  "ففي القاموس المحيط: 

َحْرُف الَقَمْحُدَوةِ الُمْشرُِف على الَقَفا، ومن الرأِس:  القائَِمُة يف الَحنَِك، الحديدةُ 

ْرُب بالَفْأِس، وإصاَبُة َفْأِس الرأِس، وأكُل الطعامِ  ، والضَّ قُّ  .(3)"، فِْعُلُهّن كَمنعوالشَّ

                                                

 .79المأثور من اللغة ص (1)

 )باب األرض وما عليها ـ فصل األلف(.280المنجد يف اللغة ص (2)

 .68ور من اللغة صالمأث (3)
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ْأس:  "ويف التاج:  ، وقيَل: َحْرُف الَقَمْحُدَوة الُمْشرُِف َعَلى الَقَفاوالَفْأُس من الرَّ

ُر الَقَمْحُدَوةِ،َفْأُس الَقَفا:  ر َرْأِسه،  ُمَؤخَّ َمْخَشرّي: َصَلَقُه عَلى ُمَؤخَّ ومنه قوُل الزَّ

قُّ حتى َفَلَق َفْأَسه بَفْأِسه، والَفْأُس:  َها بالَفْأس،  ، يقال: َفَأَس الَخَشَبَة، َأيالشَّ َشقَّ

: َفَأَسُه: َفَلَقه، والَفْأُس:  ْرُب بالَفْأسوقال األَْزَهريُّ ، قال َأبو َحنيَفَة، رحمه اهلل الضَّ

َجَرَة َيْفَأُسَها: َضَرَبَها بالَفْأس، وقال غيُره: َقَطَعها هبا. والَفْأُس:  َتَعاَلى: َفَأَس الشَّ

ْأسِ  ، وقد َفَأَسُه: َأَكَلُه. َأْكُل الطََّعامِ َفْأسًا.والَفْأُس:  ، وقد َفَأَسهُ إِصاَبُة َفْأس الرَّ

والفأس: َمْغَرُز مؤخَذِرالُعنُق وهو من  ". ويف المأثور من اللغة: (1) "فِْعُلُهنَّ كَمنَعَ 

َجام  .(2)"الرأس، يقال احتجم فالن على الفأس، والفأس: فأس اللِّ

***   ***   *** 

، وهو يف َتَباُعُد ما َبْينَهاوالَفَلج يف األسنان:  "نجد: قال صاحب الم ـ الفَلَج: 18

ْجل: اْعِوجاُجهااليِد:  ، النَّْهرُ ، والَفَلج: َتَباُعُدُهما، ويف الساَقْيِن: َفَحٌج فيها، ويف الرِّ

  (3) قال َعبيٌد:

 للماِء ِمْن َتْحتِِه َقِسيُب                     أو َفَلٌج َيْجرِي ببطِن وادٍ 

 .(4) "يُبه: َصْوُته.َقِس 
 املسكوت عنه:

 الَفَلُج: 

 ـ انقَلب اْلقَدم على الوحشي َوَزَوال الكعب.     2 ـ إظهار الحجة.     1

ْبح.      3  ـ الظََّفر.      4 ـ الصُّ

 ـ الماء الجاري من العين وَنحوه.      5

                                                
 )ف أ س(.390/ 8تاج  (1)

 .145المأثور من اللغة ص (2)

 .12، والبيت لعبيد بن األبرص يف ديوانه ص  الصدر من الرجز والَعُجُز من مجزوء البسيط (3)

 )باب األرض وما عليهاـ الفاء(.295المنجد ص (4)
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ين فلج، وماء ، وعالماء الجاري من العين وَنحوهفلج: الَفَلُج:  "ففي العين: 

را َعينًا َرواًء َفَلجا  انقَلب والَفَلج:  "ويف المحتم:  .(1)"َفَلٌج، قال العّجاج: تذكَّ

وفاَلج فاَلنا  "ويف المحتم أيضا:  .(2) "اْلقَدم على الوحشي َوَزَوال الكعب

ته:  ْسم من أظهرهافَفَلجه َيْفُلجه: خاصمه فخصمه وغلبه، وَأفلج اهلل حجَّ
ِ

. َواال

ويف المحتم كذلك:  .(3)"ع َذلِك: الُفْلج، والَفَلج، ُيَقال: لمن الُفْلج والَفَلج َجِمي

ْبحوالَفَلج:  "   (4) ، َقاَل حميد بن ثورا:الصُّ

 .(5)"معبٍَّد من عهد عادٍ كالَفَلج              َعن القراميص باعلى الِحٍب 

َشد -الُفْلُج والَفَلُج  "ويف التاج:  ْشد والرَّ  "وفيه أيضا:  .(6)" الظََّفر: -كالرُّ

  .(7)"؛ قاله الّلْيثالماُء الجاِري من الَعينالَفَلج: 

***   ***   *** 

 

                                                

 )ج ل ف(.127/ 6العين (1)

 )ج ل ف(.432/ 7المحكم  (2)

 )ج ل ف(.433/ 7كم المح (3)

 )ج ل ف(.433/ 7المحكم  (4)

 .64الرجز لحميد بن ثور يف ديوانه ص  (5)

 )ف ل ج(.458/ 3التاج  (6)

 )ف ل ج(.460/ 3التاج  (7)
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ْوَداءوالقاَرة:  ": قال صاحب المنجد: ـ القَارَة 19 ْخَرُة السَّ والقاَرة:  ،الصَّ

ة   (1)"، وهي أرٌض فيها حجارٌة ُسودالَحرَّ

 املسكوت عنه:

 الَقاَرُة:

َئَبِة      2 .   ـ األَكَمةُ  1  ـ ُأْنثى الذ 

.      4 ـ الَجَبُل الصغير.     3 بَّ  ـ الدُّ

  (2) ، وجمعها قار وقور. قال الراجز:األَكَمةُ والقاَرُة: "ففي الصحاح: 

ــأعلى ذى  ــدار ب ــرف ال ــل تع ه

 القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

 

قـــــد درســـــت غيـــــر رمـــــاد   

ـــــــــــــــــــــــــــــــور  .(3)"مكف

 

، كَأنَّه َأراَد (4)قاَرَة الجَبِل () َصَعَد "ويف الحِديث:  "ويف القاموس المحيط: 

َئَبةِ القاَرُة:  ". ويف التاج: (5)"َجباًل َصِغيرًا َفْوَق الجَبل  .(6)"ُأْنثى الذ 

بَّةُ ، والقاَرُة الَجَبُل الصغيرالَقاَرُة  "ويف المأثور من اللغة:  َبِة  الدُّ َب واحدة الدِّ

بُّ  َكُر، و الدُّ   .(7)"والذَّ

***   ***   *** 

                                                

 )باب األرض وما عليها ـ فصل القاف(.202و301المنجد ص (1)

 )ق و ر(.800/ 2الصحاح  (2)

)ق و ر(،  122/ 5)ر و ح(،  456/ 2رب الرجز لمنظور بن مرثد األسدي يف لسان الع (3)

 )ك ف (. 148

 .1591/ 5الغريبين يف القرآن والحديث  (4)

 )ق و ر(.423/ 7التاج  (5)

 )ف ط ن(.434/ 18التاج  (6)

 .158المأثور من اللغة ص (7)
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ه  "قال صاحب المنجد:  ـ املَدّ: 20 والَمد يف الَحْبل وغيره، وَمد النَّهاِر: ُعُلوُّ

 (1) وارتفاعه، قال َعنَْتَرُة:

ــــِه َمــــدَّ النَّهــــاِر كأنَّمــــا   َعْهــــِدْي بِ

 

 ُخِضــَب الَبنــاُن ورأُســُه بـــالِعْظلِمِ   

ها مَ "َشدَّ النهارِ "وُيروى:  ا: إذا َجَعْلَت لها وهما واِحد، ويقال: َمَدْدت اإلبَل أُمدُّ دًّ

 .(2) "َمديًدا، يعني الَعَلَف 

 املسكوت عنه:

 امَلدُّ:

 ـ اْرتَفاُع النَّهاِر والظ ّل.      2 ـ ات صاُل شيٍء بشيٍء يف استطاَلة.      1

َواةِ.      3  ـ اإِلْمهاُل.      4 ـ االْستِْمَداُد ِمن الدَّ

ُجُل يف َغي ِه.  5  الَبْسط.     ـ  6     ـ أن َيُمدَّ الرَّ

 ـ َجرُّ شيٍء يف ُطوٍل.      8 ـ الَجْذُب.      7

ْيُل.       9  ـ ُطموُح الَبَصرِ إلى الشيِء.      10 ـ السَّ

       الماُء َيزيُد يف النََّهرِ أو الَبطِيَحة.ـ  12 ـ َكثرُة الماء أّياَم الُمدودِ.      11

 َمدُّ النَّْهرِ ِزَياَدُتهـ  14    َر إِذا َجَرى فيه.  ـ َمدَّ النَّْهُر النَّهْ  13

 الَمْطُل ـ  16 ـ َمدُّ لِي  الَحْبل وما أْشَبَهُه.     15

:  "ففي العين أيضا:  : الَجْذُب الَمدُّ ، وَمدَّ النَّهُر، َكثرُة الماء أّياَم الُمدودِ ، والَمدُّ

:  " القاموس المحيط: . ويف(3)"وامَتدَّ الَحْبُل، هتذا قالته الَعَرب  ْيُل، الَمدُّ السَّ

واةِ، وكْثَرُة الماِء، والَبْسط، وُطموُح الَبَصرِ إلى  واْرتفاُع النَّهاِر، واالستِْمداُد مَن الدَّ

                                                

، ديوان عنترة بن شداد العبسي، تح/ 213، البيت من الكامل، وهو لعنترة يف ديوانه ص(1)

 م.1983، 2مولوي، المكتب اإلسَلمي، بيروت، طمحمد سعيد 

 )باُب األرِض وما عليها ـ فصل الميم(.328المنجد ص (2)

 )د م(.16/ 8العين  (3)
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َدُه،  الشيِء، واإِلْمهاُل، كاإِلْمدادِ، والَجْذُب، والَمْطُل. ، وَمدَّ ُه، وـ به، فاْمَتدَّ َمدَّ

َدُه، وماَدَدهُ  َد  وَتَمدَّ ًة ومِدادًا َفَتَمدَّ  .(1)"ُممادَّ

ْيُل الَمّد:  "ويف التاج:  ه َنْهٌر آَخُر، قال العّجاج:السَّ  (2) ، يقال َمّد النَّْهُر وَمدَّ

ُه َأتِيُّ   َسْيٌل َأتِيٌّ َمدَّ

 

 ِغبَّ َسماٍء َفْهَو َرْقَراقِيُ   

  : َواةِ دُّ ... والمَ اْرتَفاُع النَّهاِر والظ ّل ومن الَمجاز: الَمدُّ ، ومعنى االْستِْمَداُد ِمن الدَّ

 : ًة واِحدًة. والَمدُّ ، َكْثَرُة الماِء َأّياَم الُمُدودِ االستمداِد منها َأن َيْسَتِمدَّ منها َمدَّ

 : . والَمدُّ ا واْمَتدَّ . قال اللِّحيايُّ: َمدَّ اهلُل الَبْسطُ وجمعه ُمُدوٌد، وقد َمدَّ الماُء َيُمدُّ َمدًّ

ا: األَرْ  اهاَض َمدًّ َأي  (3)  {ٌّ ٰى ٰر ٰذ} . وقوله تعالى:َبسَطها وَسوَّ

 : يت. والَمدُّ ، يقال: مدَّ بصَره إِلى الشي ِء، الَبَصرِ إِلى الشي ءِ  ُطموُح ُبِسَطْت وُسوِّ

إِذا َطَمح به إِليه. ويف البصائر واألَفعاِل: َمَدْدت َعيني إِلى كذا: َنَظْرُته َراِغبًا فيه، 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من}قال تعالى: {تعاَلى: ومنه قوُله
: (4) {مب ني ه اإِلْمَهاُل ، والَمدُّ الِل َيُمدُّ  والضَّ

ِّ
ه يف الَغي ، كاإِلْمَداِد يقال: َمدَّ

ا، وَمدَّ له: َأْمَلى له وَتَركه، وقوله تعالى:  مغ جغ مع}قال تعاىل:   {َمدًّ
هم وُيطِيل لهم (5) {حق مف خف حف جف ، َأي ُيْملِي لهم وُيلِجُّ

، لغٌة قليلٌة، ال
ِّ

ه يف الَغي ا، وهو َمجاز. وَأَمدَّ ُمْهَلة، وكذلك، َمدَّ اهلُل له يف الَعَذاِب َمدًّ

                                                

 .318القاموس المحيط ص (1)

، ديوان العجاج)عبد اهَّلل بن رؤبة(، رواية عبد الملك بن 497/ 1الرجز للعجاج يف ديوانه  (2)

 سطلي، مكتبة أطلس، دمشق، بدون طبعة وبدون تاريخ.قريب وشرحه، تح/ عبد الحفيظ ال

 (.3سورة االنشقاق اآلية ) (3)

 (.131سورة طه اآلية ) (4)

 (.15سورة البقرة اآلية ) (5)
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قراَءة َأهل التوفة والَبْصرة  (1) .{ مم ام يل ىل}وقوله تعالى:

 : وَنهم. والَمدُّ وَنهم، وقرَأ َأهُل الَمدينة ُيِمدُّ ا: الَجْذُب َيُمدُّ ، وَمَدْدت الشيَء َمدَّ

: َجَذبْ  َجرُّ وقال الُمصنّف يف البصائر: َأْصُل الَمّد  الَمْطُل ُته، قاله ابُن الَقطَّاع. والَمدُّ

 .(2)" شيٍء يف ُطوٍل، وات صاُل شيٍء بشيٍء يف استطاَلة

ٍء َجَرى فيهوَمدَّ النَّْهُر النَّْهَر إِذا  "ويف التاج أيضا: 
ْ

. وقال اللِّحيايّ: يقال لتّل شي

ُه مِْن َبْعِدِه َدَخل فيه مِْثلُ  ا. ويف التنزيل العزيز: واْلَبْحُر َيُمدُّ ه َمدًّ ه َيُمدُّ ه َفتثََّرُه َمدَّ

ه إِليه وُتَتثِّرُه، ويف حديث الَحْوض  َسْبَعُة َأْبُحٍر َأي َيِزيد فيه ماء مِن َخْلِفه َتُجرُّ

هما  اُء يف قوله َينَْبِعث فيه مِيَزاَباِن مَِداُدُهما َأهناُر الَجنّة، َأي َتُمدُّ َأْنَهاُرها. وقال الَفرَّ

قال: يتون مَِدادًا كالِمَداِد  (3)  { جم هل مل خل حل جل } تعالى:

ه. تقول: ِدْجَلة َتُمدُّ  الذي ُيْتَتُب به، والشيُء إَِذا َمدَّ الشيَء فتان ِزَياَدًة فيه فهو َيُمدُّ

َنا هبابِثاَرَنا وَأْنَهاَرَنا، واهلل َيمُ   .(4)"دُّ

ُه  َمدُّ النَّْهرِ ِزَياَدُتهالَمدُّ  "ثور من اللغة: ويف المأ قال الراجز: ماُء خليٍج َمدَّ

ُجُل يف، والَمدُّ َمدُّ لِي  الَحْبل وما أْشَبَههُ َخلِيجان. والَمدُّ  ، والَمدُّ َغي هِ  أن َيُمدَّ الرَّ

كذا وكلهن يقال فيهن ويقال وادي كذا َيُمدُّ وادي  الماُء َيزيُد يف النََّهرِ أو الَبطِيَحة

ا   .(5)"َمدَّ َيُمدُّ َمدًّ

***   ***   *** 

                                                

 (.202سورة األعراف اآلية ) (1)

 )م د د(.246/ 5التاج  (2)

 (.27سورة لقمان، اآلية ) (3)

 )م د د(.248/ 5التاج  (4)

 .59ة صالمأثور من اللغ (5)
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هاموالنَّْبل:  ": قال صاحب المنجد: ـ النَّبْل 21 ْير، والنَّْبل: الس  ديد السَّ ، قال الشَّ

  (1) الراجز:
ـــــــا للِعـــــــيِس واْنُبَلهـــــــا   ال تأِوَي

 

ـــَما ُبـــْطٌء وال نْرَعاهـــا    .(2)"َلبِْئَس
 املسكوت عنه: 

 َبُل:النَّ

وِق لإلِبِِل.     2 ـ الِحْذِق.     1  ـ ُحْسُن السَّ

هاُم.     3  ـ يف معنى جماعة النَّبيل 4 ـ الس 

ْود.     6      .ـ اللَّْقمُ  5  ـ النَّْبل بمنِْزلِة الذَّ

 ـ النَّْقُل. 7

ٌل. ... ويف بعض القول: رجٌل َنبْ يف معنى جماعة النَّبيلوالنََّبُل:  "ففي العين:  

والنّْبُل،  "ويف التاج:  .(3)"وامرأٌة َنْبلٌة وقوٌم نِبال، ويف المعنى األّول: قوم نبالء

هاُم، وقيَل: هي الَعربيَُّة،بالفتِح:  ْهم  الس  وقيََّده بعُضهم بَقْولِه َقْبل َأن يركَب فيها السَّ

اَبه؛ َأو يقاُل وهي ُمَؤنَّثٌة بال واِحٍد له مِن َلْفظِه، فال يقاُل: َنْبَلة، وإَنم ا يقاُل َسْهٌم وُنشَّ

 (4)يف واِحِده َنْبَلٌة... ج َأنباٌل ونِباٌل، قاَل الشاِعُر:
 وكنُت إذا َرَمْيُت َسواد قومٍ 

 

وادِ     بَأْنباٍل َمَرْقَن من السَّ

 
اُء: النَّْبل  ْوديْعنِي: ليَس بذي َنْبل. وقاَل الفرَّ  "ويف التاج أيضا: ، (5)" بمنِْزلِة الذَّ

وِق لإلِبِلِ وقيَل: النَّْبُل:  ؛ وَنَبَلها َأْيضًا: قاَم بَمْصَلَحتِها؛ قاَل زفُر بُن ُحْسُن السَّ

      :
ِّ

 الِخياِر المحاِربي

                                                

 )ن ب ل(. 644/ 11الرجز لزفر بن الخيار المحاربي يف لسان العرب  (1)

 )باُب األرِض وما عليها(.337المنجد ص (2)

 )ل ن ب(.328/ 8العين  (3)

 )ن ب ل(. 642/ 11البيت من الوافر، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (4)

 )ن ب ل(.711/ 15التاج  (5)
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 ال َتـْأِو يـا للِعـيِس واْنُبَلهــا 

 

هــا مــا َســلَِمْت ُقواهــا    فإنَّ

 َبِعيدة الُمْصَبِح من ُمْمساها  

 

 إذا اإِلكاُم َلَمَعْت ُصواها  

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــْطٌء وال َتْرعاه ـــــــــــــــــــما ُب  َلبِْئَس

 

  

 

، والنَّباَلُة والنَّْبُل يف الِرجاِل. وقاَل غيُره: النابُِل الحاِذُق بما الِحْذِق ... النَّْبُل يف 

  .(2)" اللَّْقمُ والنَّْبُل  النَّْقُل والنَّْبُل  "ويف المأثور من اللغة: ، (1) "ُيماِرُسه مِن َعَمٍل 

***   ***   *** 

ْفروالنُّحاس:  ": قال صاحب المنتخب المنجد: ـ النُّحَاس 22 ، والنَُّحاس: الصُّ

َخان  خس حس جس مخ جخ مح جح مج} :، ويف القرآنالدُّ

:(3) {مس   (4) ؛ وقال النَّابَغُة الَجْعِديُّ

لِيـ  .(5)"ـِط لْم َيْجَعِل اهَّللُ فيه ُنَحاسا                ُتِضْىُء َكَضْوِء ِسَراج السَّ

 ه:املسكوت عن

 النُّحاُس: 

ـ َجوَهٌر من َجَواِهرِ األرض ُتْعَمُل منه  1

     .  الَمَراِجُل واألوانِيُّ
َخاُن اّلِذي ال َلَهَب فيه.      2  ـ الدُّ

َخاُن الَِّذي َيْعُلو وَتْضُعُف  3 ْفُر َنْفُسه.      4ـ الدُّ  ـ الصُّ

                                                

 )ن ب ل(.712/ 15 التاج (1)

 .154المأثور من اللغة ص (2)

 (.  53سورة الرحمن، اآلية ) (3)

البيت من المتقارب، وهو للنابغة الجعدي، شعر النابغة الجعدي)عبد اهَّلل بن قيس(،  (4)

 م.1964، 1، تح/ عبد العزيز رباح، المكتب اإلسَلمي، بيروت، ط71ص

 )باب األرض وما عليها ـ فصل النون(.338و337المنجد ص (5)
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 َحَراَرُته وَيْخُلص ِمن اللََّهب.    

 ـ الطبيعة َواأْلَْصل والخليقة.      5 ناُر.     ـ الِقْطُر وال 6

ْفرِ أو الَحِديِد  7 ـ ما َسَقَط من ِشَراِر الصُّ

 إذا ُطرَِق.      
 ـ َمْبَلُغ أْصِل الشيِء. 8

، َواْلجمع الطبيعة َواأْلَْصل والخليقةوالنِّحاُس والنُّحاُس:  "ففي المحتم: 

وأبغُض َما يتوُن إليهُم ... ِذْكُر الرحيِل وهم  أنُحٌس، َقاَل المرار االسدي: َثاُروا،

َثًة عن أبي الَعبَّاِس  ". ويف القاموس المحيط: (1)"كراُم األنُحِس  والنِّحاُس، ُمثَلَّ

 :
ِّ

ْفرِ أو الَحِديِد إذا ُطرَِق، والطَّبيعُة، الَتواِشي الِقْطُر والناُر، وما َسَقَط من ِشَراِر الصُّ

 (3)قال الَبِعيُث: النّارُ النَُّحاُس:  ". ويف التاج: (2)"وَمْبَلُغ أْصِل الشيءِ 
ـــى  ـــي َســـْوَف َتنَْه ـــاَس إِن  ـــوا النَّ َدُع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَفتي   َمَخ

 

 َشَياطِيَن ُيْرَمـى بالنَُّحـاِس َرِجيُمَهـا  

ْفرِ، َأو من ِشَراِر الَحِديِد إِذا وقال َأبو ُعَبْيَدَة: النَُّحاُس:   َما َسَقَط ِمن ِشَراِر الصُّ

 مخ جخ مح جح مج} :، َأي ُضِرَب بالِمْطَرَقِة. وَأّما قوُله تعاَلىُطرَِق 
: وهو قوُل (4) {مس خس حس جس َخاُن... قال األَْزَهِريُّ ، فِقيَل: هو الدُّ

ِريَن، وقِيَل:  َخاُن اّلِذي ال َلَهَب فيهَجِميِع المَفسِّ ، وقاَل َأُبو َحنِيَفَة رحمه اهلل: هو الدُّ

َخاُن الَّ النَُّحاس،  وقاَل ابُن  ِذي َيْعُلو وَتْضُعُف َحَراَرُته وَيْخُلص ِمن اللََّهب.الدُّ

ْفُر َنْفُسهُبُزْرج: َيُقوُلوَن: النَُّحاُس:  َخانِ ، وبالَتْسِر: ُدَخاُنه. وغيُره يقول الصُّ : للدُّ

: النَُّحاس: ُنَحاٌس  ِّ
ْيءِ ... وعن ابِن األَْعَرابِي  . (5)"َمْبَلُغ َأْصِل الشَّ

                                                

 . 200/ 3لمحكم ا (1)

 .576القاموس المحيط ص (2)

 )ن ح س(. 6/ 9البيت من الطويل، وهو للبعيث يف تاج العروس  (3)

 (.35سورة الرحمن، اآلية ) (4)

 )ن ح س(.6/ 9التاج  (5)
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َجوَهٌر من َجَواِهرِ األرض ُتْعَمُل منه الَمَراِجُل النَُّحاُس  "من اللغة: ويف المأثور 

َخانُ ، والنَُّحاُس واألوانِيُّ   جخ مح جح مج}... وقال اهلل جل وعز: الدُّ

َواُظ اللََّهب، ، [35]سورة الرحمن: {مس خس حس جس مخ والشُّ

ُجلِ والنَُّحاُس   (1) قال الشاعر: َطبِيَعُة الرَّ
  ْ ررررررراعف د  رررررررَع  عَرررررررَع د ررررررركع   ررررررر   ععوك 

ع
ِ"ع عع ر عك   ٍ ع إق ملمعَ عَس  ر ع.(2)ُُن َس 

 ***   ***   ***ع

َنْشُرَك الثَّْوَب بعد َطي ِه، وَنْشُرك والنَّْشُر:  "قال صاحب المنجد:  ـ النَّشْر: 23

، فذلك  الَخَشَبَة بالِمنشار، ْيف فاخضرَّ وإذا يبِس الَكأل ثم أصابه َمَطٌر قبل الصَّ

يُح الطَّي بةوالنَّْشر أيًضا: ، النَّْشر   (3) ... قال اْمُرُؤ الَقْيس:الر 

ع ررررررررررَم  ع إ     ررررررررررمل    ُرررررررررر  م عو  
عكررررررررررَ َّع  

ع
ِ عع ع إُق ُررررررررررر ررررررررررِ  رررررررررر عون     َ ع نُش    ٍ عور رررررررررر

ع ررررررررررررررررررررَع ِ ُ ع ندَ   َ ررررررررررررررررررركنع ررررررررررررررررررر ع ر ررررررررررررررررررر ع ُر
ع

ِ ععع ررررررررررررررررري    ُس 
ع   ْ  عغ ررررررررررررررررَِّ  ع إ ررررررررررررررررَ ُِ ع 

ع  .(4)"َنْشَرى ، يقال منه: َبعير ناِشٌر، وإبٌل الَجَرُب والنَّْشُر: 

 املسكوت عنه:

 النَّْشُر:

      ـ إِذاَعة الَخَبرِ. 2 ـ إِْحَياُء الَميِّت.      1

 ـ اْنتَِشاُر الَوَرِق.       4 اإلزاُر من ذلك.     ـ  3

 ـ التَّْفرِيُق.       6 ـ َبْدُء النََّباِت يف األَْرِض.      5

                                                
برواية: وَكم فينا إذا ما الَمْحُل َأْبدى **  120البيت من الوافر، وهو للبيد يف ديوانه ص (1)

 من َسْمٍح َهُضوِم. نِحاَس الَقْومِ 

 .92المأثور من اللغة ص (2)

 .30/ 3المعجم المفصل يف شواهد العربية  البيت من المتقارب، وهو المرئ القيس يف (3)

 )باُب األرِض وما عليها ـ فصل النون(. 340و339المنجد ص (4)
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.     ـ ِخَلُف ال 8 ـ الَحَياُة.            7  طَّي 

 ـ َنْشُر الَمَتاع. 10 ِريُح َفِم المرأِة وأنُفَها وأْعَطاُفَها بعد النَّْوِم.      ـ  9

َره ِخَلُف الطَّي  والنَّْشُر  "ففي المحتم:  ، َنَشَر الثَّوَب ونحَوُه َينُْشُره َنْشرًا وَنشَّ

أحدُكُم الحّماَم  إذا دخل"ويف بعض األحاديث اإلزاُر من ذلكَبَسطُه، والنَّْشُر 

 .(2)"حتاه الَهَرويُّ يف الغريَبْين (1) "فعليه بالنَِّشير وال َيْخِصُف 

كالنُُّشوِر واإِلْنشاِر، وقد َنَشَر اهلل الَميَِّت َينُْشره  إِْحَياُء الَمي ت،النَّْشُر  "ويف التاج: 

: واْنُظْر إَِلى اْلِعظاِم َكْيَف ُننِْشُزها َنْشرًا وُنُشورًا وَأْنَشَره: َأْحَياُه، ويف التَِتاِب الَعِزيز

اُء: َمْن َقَرَأ (3)قرْأها ابُن َعّباس كيف ُننِْشُرَها، وَقَرْأها الَحَسن َننُْشُرَها ، وقال الَفرَّ

                                                
ى اهَّلل عليه ، وهو من االثار المنقطعه عن النبي ـ صل196/ 3ذكره الخطابى غريب الحديث (1)

، "جاء يف الحديث: إذا دخل أحدكم الحمام، فعليه بالنشير، وال يخصف  "وسلم ـ وفيه: 

يريد بالنشير: المئزر، وسمي نشيرًا؛ ألنه ثوب ينشر، فُيتََّزُر به، وقوله: ال َيْخِصف، ومعناه ال 

قوله  يضع يده على فرجه، ومنه قولهم: خصفت النعل: إذا أطبقت عليها قطعة، ومن هذا

(، سورة طه 22سورة األعراف، اآلية ){ حنخن جن مم خم حم جم }تعالى: 

 (. 121اآلية )

 )ش ن ر(.42/ 8المحكم (2)

من اإِلنشار، وهو اإِلحياء، أي  {حك }قرأ ابن كثير، والمدنيان، والبصريان بالراءا (3)

ْشِز، وهو المكان بالزاي من النَ { ُننِْشُزَها}نحييها،  وقرأ ابن عامر، والكوفيون بالزاي. وقرئ 

المرتفع من األرض، أي نرفع بعضها إلى بعض للتركيب، وعليهما الجمهور، وقرأ أبان عن 

عاصم، والحسن، وابن عباس ـ رضي اهَّلل عنهما ـ ، وأبي حيوة. )َننُْشرها( بفتح النون وضم 

الشين، وذلك يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من نشر اهَّلل الموتى، بمعنى أنشرهم. 

قال: َنَشَر الميُت ونشرته، يتعدى وال يتعدى، كغاَض الماُء وِغضته. والثاين: أن يكون من ي

ُفها ألجل اإِلحياء.  ينظر المحرر الوجيز يف تفسير النَْشر الذي هو ضد الطي على معنى: ُنصف 

، 1/305هـ(542الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد الحق بن عطية األندلسي المحاربي )ت

ه. الكتاب 1422، 1السَلم عبد الشايف محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، طتح/ عبد 

، محمد نظام 1/567هـ(643الفريد يف إعراب القرآن المجيد، للمنتجب الهمذاين )ت
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 خئ حئ جئ}َكْيَف ُننِْشُرَها فإِْنَشاُرَها إِْحَياُؤَها، واحَتجَّ ابُن َعبَّاس بقوله تعالى:
َكْيَف َننُْشُرها، وهي قَِراَءُة الَحَسن فتَأنَّه َيذهُب هبا قال: ومن قرَأ  (1)، {هئ مئ

. والَوْجُه َأن ُيَقاَل: َأْنَشَر اهلل الَمْوَتى فَنَشُروا ُهْم إِذا َحُيوا، 
ِّ

إِلى النَّْشِر والطَّي

 ألَبِي ُذَؤْيب: 
ّ

 وَأْنَشَرهم اهلل: َأْحَياُهم. وَأْنَشَد األَْصَمِعي

 
ٍّ

 َأْنَشــَرْت َأَحــدًا  لـو كــاَن مِْدَحــُة َحــي

 

َتـــِك الُشـــمَّ األََمـــاِديُح     (2)َأْحَيــا َأُبوَّ

. يقال: َنَشَرُه َنْشرًا وُنُشورًا، كَأْنَشَرُه َفنََشَر هو، َأي الَميُِّت، ال غير، الَحَياةُ والنَّْشُر:  

 وعاَش بعد الَمْوت. وقال الّزّجاج: َنَشَرُهم اهلل َبَعَثهم، ك
َ

ما قال ُنُشورًا: َحيِي

 (4) ، وقال األَْعَشى: (3) {ّٰ ِّ ُّ } َتَعاَلى:

ا َرَأْوا  َحتَّى َيُقوَل الناُس ممَّ

 

 .(5)"َيا َعَجبـًا لِْلمي ـت النّاِشـرِ   

َر ابُن اْنتَِشاُر الَوَرِق والنَّْشر:  "ويف التاج:   َجِر، وبتلٍّ منهما َفسَّ ، وقيل: إِيَراُق الشَّ

 قوَل الشاعر:
ّ

 (6)األَْعَرابِي

 كَأنَّ على َأْكَتافِهم َنْشَر َغْرَقٍد 

 

 وقد َجاَوُزوا َنيَّاَن كالنََّبِط الُغْلِف  

                                                                                                           
، 1المملكة العربية السعودية، ط -الدين الفتيح، دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة 

 م.2006

 (.22)سورة عبس اآلية  (1)

  .1/113البيت من البسيط، وهو ألبي ذؤيب الهذلي يف ديوان الهذليين  (2)

 (.15سورة الملك، اآلية ) (3)

 .191البيت من السريع، وهو لألعشى يف ديوانه ص  (4)

 )ن ش ر(.524/ 7التاج  (5)

)ن ش  327/ 15)ن ش ر(،  207/ 5البيت من الطويل، وهو بَل نسبة يف لسان العرب  (6)

 ا(.
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ُك، التَّْفرِيُق ... والنَّْشُر:  ُقون الِذين ال َيْجَمُعُهم رئيٌس، وُيَحرَّ ، والَقْوُم الُمَتَفرِّ

قين، ورَأْيت الَقْوَم َنَشر ًا، َأي ُمنَْتِشِرين. ومن ُيَقال: جاَء الَقْوم، َنَشرًا، َأي ُمَتَفرِّ

إِذاَعة . يقال: ما َأْحَسَن نَْشَرها. والنَّْشُر: َبْدُء النََّباِت يف األَْرضِ : النَّْشرُ الَمَجاز: 

 .(1)"، وقد َنَشَره َينِْشُرُه، بالَتْسِر، وَينُْشُره، بالضّم: َأذاَعه، فاْنتََشر الَخَبرِ 

ر َقوُل النَّْشُر: الَتأُل َيهِ  "ويف التاج أيضا:  يُج َأعاله وَأْسَفُله َنِديٌّ َأْخَضُر، وبه ُفسِّ

ْلح َحَسٌن يف َمْرآِة الَعْين، وباطُِننا  ُعَمْيِر بن الُحَباب الّسابِق يقوُل: ظاِهُرنا يف الصُّ

. (2)"فاِسٌد كما َتحُسن َأْوباُر الَجْرَبى عن َأكل النَّْشِر وتحتها َداٌء منه يف َأْجوافها

 وأنُفَها وأْعَطاُفَها بعد النَّْومِ النَّْشُر  "ن اللغة: ويف المأثور م
، والنَّْشُر ِريُح َفِم المرأةِ

 .(3)" َنْشُر الَمَتاع

***   ***   *** 

الَعَقُب ، ونَْعل الَقْوس: التي ُتْلَبسوالنَّْعُل:  ": قال صاحب المنجد: ـ النَّعْل 24

َيةِ  يْ الذي ُيْلَبُس َظْهَر الس  ، والنَّْعل من الحديدُة التي يف أسفل َجْفنِهِف: ، وَنْعل السَّ

، َمْوِضٌع ُصْلٌب َيْبُرُق َحَصاُه، ال ُينْبُِت َشْيًئا، وجمعه نَِعاٌل، ِشْبُه األَكَمةِ األرِض: 

 .(5)"بالَجرِّ إذ َتْبُرُق النَِّعاُل  (4)قال اْمُرُؤ الَقْيس:

                                                

 )ن ش ر(.525/ 7التاج  (1)

 )ن ش ر(.527/ 7التاج  (2)

 .76المأثور من اللغة ص (3)

/ 11)ح ر ش ف(،  45/ 9البيت من مخلع البسيط، وهو ألمريء القيس يف لسان العرب  (4)

، إذ َتْبُرُق الن عاُل. 669  )ن ع ل(، وتكملته: كَأّنهم َحْرَشٌف مْبُثوث      بالَحر 

 باب األرض وما عليها ـ فصل النون(.)341المنجد ص (5)
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 املسكوت عنه:

 النَّْعُل: 

َيةِ ـ الِجْلُد الذي على ظَ  1  ـ حديَدُة الِمْكَرِب.      2 ْهرِ الس 

يِف.      3  ـ حديَدٌة يف َأْسَفِل ِغْمِد السَّ
ُة من األرض، والحافرالشديد ـ  4 الَحرَّ

 الَوَقاح.         

ليُل الذي يوَطُأ كما توَطُأ ـ  5 ُجُل الذَّ الرَّ

 األَرُض.     

ْأِس يف  6 ـ َسَمَكٌة َبْيضاء َضْخَمُة الرَّ

 وِل ذِراٍع.     طُ 

طريقة من األرض َتْسَتطِيل َوَيِقلُّ ـ  7

 َعْرُضَها.     
 الَعَرُب تكنِي عن المْرَأةِ بالنَّْعِل.     ـ  8

ـ ما َوَقْيَت به الَقَدَم من األَرِض  9

 كالنَّْعَلِة.     
 0ـ َنْعل الَجَبلِ  10

لِيل ُيوطأ َكمَ والنَّْعُل:  "ففي المحتم:  ويف التاج:  .(1)" ا ُتوطأ األَْرضالرجل الذَّ

حاِح: ما َوَقْيَت به الَقَدَم من األَرِض كالنَّْعَلةِ النَّْعُل:  " ، كما يف الُمْحَتِم. ويف الصِّ

يِف ، ُمَؤنََّثٌة َتْصغيُرها ُنَعْيلة... والنَّْعُل الِحذاءُ النَّْعُل   حديَدٌة يف َأْسَفِل ِغْمِد السَّ

ِة:ُمَؤنَّثٌة؛ ويف الُمْحَتمِ  مَّ  : يف َأْسَفِل قِرابِه، ويف األَساِس: َأْسَفَل جْفنِه؛ قاَل ُذو الرُّ

ــُه  ــٍك ال َتنُْصــف الســاَق َنْعُل  إلــى َملِ

 

 َأَجْل ال وإن كانت طِـوااًل َمحاِمُلـْه   

، صلى الّله »َوَصَفه بالطوِل وهو َمْدٌح. ويف الَحِدْيث:  
ِ
كان َنْعُل سيِف َرُسوِل اهلل

ةعليه وسّلم : النَّْعُل  "ويف التاج:  (2)"«.، مِن فضَّ ، َنْعل الَجَبلِ قاَل األْزهِريُّ

                                                

 )ع ل ن(.161/ 2المحكم (1)

َثنَا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم َقاَل:  "الحديث ورد يف سنن النسائي بلفظ:  (2) َأْخبََرَنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّ

َثنَا َقَتاَدُة، َعْن َأَنٍس َقاَل:  اٌم َوَجرِيٌر َقااَل: َحدَّ َثنَا َهمَّ  َصلَّى اهَّلُل  َكاَنْت »َحدَّ
ِ
َنْعُل َسْيِف َرُسوِل اهَّلل

ةٍ  ًة، َوَما َبْيَن َذلَِك ِحَلُق فِضَّ ًة، َوَقبِيَعُة َسْيِفِه فِضَّ َم فِضَّ ـ السنن الكبرى، ألبي عبد "َعَلْيِه َوَسلَّ

، تح/ حسن عبد المنعم شلبي، 8/467هـ(303الرحمن أحمد الخراساين، النسائي )ت

 م.2001، 1بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 
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ْحُل، والَحواثُِر من عبِد الَقْيِس، والَجْمُع نِعاٌل، قاَل اْمرُؤ القيِس  والَغْيُم: الَوْتُر والذَّ

 نَِّعاُل َيِصُف َقْومًا ُمنْهزمِْين: كَأنَّهم َحْرَشٌف مْبُثوٌث ... بالَحرِّ إذ َتْبُرُق ال

حاِل  "ومنه الَحِديث:  الة يف الرِّ . قاَل ابُن األثيِر: (1)"إذا اْبَتلَّت النِّعاُل فالصَّ

ْكر ألَنَّ َأْدنى  ها بالذِّ النِّعاُل َجْمع َنْعل وهو ما غُلظ مِن األَْرِض يف َصالَبٍة وإِنَّما خصَّ

ْخَوة فإنَّها َتنَْشف الماءَ  يها بخالِف الرِّ  .َبَلٍل ُينَدِّ

الب َفَزلَِقت بَمْن َيْمِشي فيها  : يقوُل إذا ُمطِرت األََرضون الصِّ قاَل األْزَهِريُّ

الة يف مساِجِد الَجَماَعات. وقاَل  فصلَّوا يف مناِزلِتم، وال عليتم َأْن ال َتْشهدوا الصَّ

َلُع كلُّ هذه ال ت : النَّْعل مِن األْرِض والخفُّ والُتراُع والضِّ ِّ
توُن إالَّ ابُن األْعَرابي

ة، فالنَّْعُل منها شبيٌة بالنَّْعل فيها ارتفاٌع وَصالَبٌة، والُخفُّ َأْطوُل مِن  مِن الَحرَّ

َلُع َأْطول مِن الُتراِع، وهي ُمْلَتِوية كَأنَّها  ، والضِّ النَّْعل، والُتراُع َأْطول مِن الُخفِّ

َمْخشِرّي يف األَساِس وَجَعَله مِن الم  جاِز.ِضَلع. ومْثُله للزَّ

                                                

إذا ابتلت النعال  "قال:  -صلى اهَّلل عليه وسلم  -ذكر ابن الملقن يف البدر المنير أنه  (1)

هذا الحديث تبع يف إيراده على هذا النمط الماوردي وصاحب البيان،  "فالصَلة يف الرحال

ولم يجده بعد البحث عنه كذلك يف كتاب حديث وكتب األصول، إنما ذكره أهل العربية، 

مررت بعبد الرحمن »موجود بمعناه يف المستدرك من حديث عمار بن أبي عمار قال:  وهو

بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر يسيل الماء مع غلمانه ومواليه، )فقلت( له: يا أبا سعيد، 

: إذا كان مطر وابل فصلوا يف -صلى اهَّلل عليه وسلم  -الجمعة. )فقال( : قال رسول اهَّلل 

ينظر البدر المنير يف  اكم: )هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه(.وقال الح« رحالكم

تخريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبير، البن الملقن أبو حفص عمر بن علي 

، تح/ مصطفى أبو الغيط وعبد اهَّلل بن سليمان وياسر بن كمال، 420و4/419هـ(804)

وينظر المستدرك على الصحيحين،  م.2004، 1دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض،ط

ألبي عبد اهَّلل الحاكم محمد بن عبد اهَّلل الطهماين النيسابوري المعروف بابن البيع 

، 1، طبيروت –، تح/ مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 1/431هـ(405)ت

 م.1990
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ليُل الذي يوَطُأ كما توَطأُ األَرُض ومِن المجاِز:  ُجُل الذَّ ؛ كذا يف النَّْعُل الرَّ

 الَجْمَهَرِة؛ ويف األساِس: كما توَطُأ النَّْعل، قاَل الُقالُخ:

 َشـــــرَّ َعبِيـــــٍد َحَســـــبًا وَأْصـــــًَل 

 

 َداِرَجــــــــة َمْوُطــــــــوَءة وَنْعــــــــَل   

َيةِ الِجْلُد الذي على َظْهرِ اوالنَّْعُل:   ه. لس  ؛ وقيَل: هي جْلَدُتها التي على َظْهِرها ُكلِّ

ْوَجةُ والنَّْعُل:  . قاَل شْيُخنا: َوَقَع فيه كالٌم هل هو َحقيَقٌة وهو الذي َجَزَم به الزَّ

األَْكثر؛ وقيَل: هو مجاٌز وَأطاُلوا يف عالَقتِه وفيه َكالٌم يف عناَيِة القاِضي، وَأْوَرَد 

اُح الَمقاَمات   يف الفقهيِة، انَتَهى.ُشرَّ

 بالنَّْعلِ ويف الُمْحَتِم: 
حديَدُة . وقاَل َأبو َعْمرو: النَّْعُل الَعَرُب تكنِي عن المْرَأةِ

ّن. والنَّْعُل: الِمْكَرِب  يها السِّ ْأِس يف ُطوِل ، وبعُضهم يسمِّ َسَمَكٌة َبْيضاء َضْخَمُة الرَّ

اغايُّ ذِراعٍ   .(1)"، َنَقَله الصَّ

ُة من األرضوالنَّْعُل  "من اللغة: ويف المأثور  يقال إذا َبَلْغَت تِْلَك النَْعَل  الَحرَّ

طريقة من إنه لشديد النَّْعِل، والنَّْعُل  للحافرالشديد الَوَقاحَفُخْذ فيها، ويقال 

، وِحَجارُتها ِرَقاٌق ُسوٌد ِضَخاٌم وِصَغاٌر ليست بثابتة األرض َتْسَتطِيل َوَيِقلُّ َعْرُضَها

 .(2)"رض وقلَّ ما تتون يف أرض إال يتون فيها َحْمٌض يف األ

وبعد هذه الجولة حول كتابنا المنجد تأكد لنا ثراء اللغة وغناها، وتطورها عرب 

 العصور.

وتبين لنا أن كراعا حين أثبت ما أثبت من معاي حول تلك األلفاظ محل 

يلم بتل ما كان الدراسة سجل ما وصل إليه وما كان متداوال يف بيئته، وإن لم 

متداوال يف زمانه، وما دّونه أصحاب المعاجم من قبله كالخليل يف العين، وما 

                                                

 )ن ع ل(. والبيت من الرجز.743/ 15التاج (1)

 .65المأثور من اللغة ص (2)
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دّونه معاصروه كابن دريد يف الجمهرة، ولو أحاط بما دّونه العلماء من قبله وما 

 تداوله الناس يف عصره لتان أتم وأفيد.

***   ***   *** 

، وربما ُبطوُن األوديةْهَضاُم: واألَ  "قال صاحب المنجد:  ــ األَهْضَام: 25

َيْت بَِذلَِك لُِغُموِضَها  .(1)"أْنَبَتْت، واِحُدها َهْضم.  .(2)"ُسمِّ
 املسكوت عنه:
  األهضام:  

 ـ الْعود الَِّذي ُيَوقَّص لُيسَتجَمر بِِه.       2 ـ األرض المطمئنة.        1

 مَلجىء الغبوب.ـ  4 ـ َمْسِقُط الَجبل 3

، قال مَلجىء الغيوب. واألَْهضاُم: األرض المطمئنّةواألَْهضاُم: " ففي العين:

 ذو الرمة: حّتى إذا الوحُش يف أهضام َمْوِرِدها ... َتَغيََّبْت راهبا من خيفٍة ريُب 

  .(3)"ُتدَعى أهضامًا لتثرة َخْيِرها، قال: َهَبطا تبالة مخصبا أهضامها وُقَرى َتبالة

  .(4)"اْلعود الَِّذي ُيَوقَّص لُيسَتجَمر بِهِ  واألهضام:"ويف هتذيب اللغة: 

واألَْهَضاُم الُغيوُب، واحدها ِهْضٌم ]َهْضٌم[، َوُهَو َما غيَّبها َعِن "ويف اللسان: 

َوُهَو َما َهَضَم َعَلْيِه َأْي َدنا مَِن السهِل مِْن َأصلِه،  َمْسِقُط الَجبلالنَّاظِِر. اْبُن ِشَمْيٍل: 

 .(5)"ِه َأْي َما َدَنا مِنُْه َوَما َهَضَم َعَليْ 

***   ***   *** 

                                                

 )السادس باب األرض وما عليهاـ فصل الهاء(.357المنجد ص (1)

 .) باب الهاء والضاد وما يثلثهماـ هـ ض م(55/ 6مقاييس اللغة  (2)

البيت من البسيط يف المعجم المفصل يف شواهد )هـ ض م(، و410/ 3كتاب العين (3)

 .320/ 1العربية، 

 .) هـ ض م (59/ 9تهذيب اللغة  (4)

 )هـ ض م(.615/ 12اللسان  (5)
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 اخلامتة
بعد االنتهاء من دراسة ما ستت عنه كراع يف معجمه المنجد، كان البد من 

 نتائج تستفاد وثمار تجنى من وراء هذه الدراسة، والتي من أهمها ما يلي:

ويه )أ( ـ يعد معجم المنجد معجما مهما ال غنى عنه لدارسي العربية، لما يح

 من نفائس لغوية.

)ب( ـ تطرق كراع لبعض دالالت تحملها لفظة معينة، ثم ستت عن باقي 

 دالالت تلك اللفظة، وسبب ذلك ربما يرجع ألمور، منها:

؛ لتفرده يف هذا العمل؛ إذ إنه أول من طرق باب المشورك اللفظي (1)ـ السهو 1

 فخصه بمعجم، وإن سبقه أناس إلى ذلك بإشارت. 

ا ستت عنه كان معروفا عند أهل زمانه مشهورا بينهم، فال داعي ـ أن م 2

 لذكره، فاقتصر على ما بعد عن األذهان. 

 ـ أن هذه المستوتات لم تتن متداولة يف بيئته، فلم تشغل حيزا من تفتيره.   3 

ـ أنه كان يجهلها، وهذا أبعد االحتماالت؛ إذ ال يعقل أن يتأتى ذلك من عالم  4 

 بير كتراع. لغوي نحوي ك

ـ والذي أميل إليه وأرجحه أنه ستت عما ستت؛ ألن مواد هذا التتاب  5

تتناسب مع جيل مبتدئ يسلك طريق العلم، ممن كانوا يتلقون العلم على يديه، 

                                                

ال سيما وأن ابن جني كان يعبر عن المسكوت عنه بالمسهو عنه. ينظر المحتسب يف تبيين  (1)

، 1/153هـ(392وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ألبي الفتح عثمان بن جني)ت

 م.1999وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشؤن اإلسَلمية، ط
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وكأن عينه على هؤالء الذين ينمون على األرض قليال، فجاء المعجم يعطي 

 ومضات تنير دروب السالتين.

عبقرية عالم لغوي واسع الثقافة، كثير االطالع، لم  )ج( ـ كشف البحث عن

يأخذ حقه ولم يتبوأ متانته بين أهل العربية، وأكرب دليل على ذلك أن الدراسات 

 حوله وحول مؤلفاته ما زالت قليلة.

)د( ـ ُعني كراع بمعاي األلفاظ عناية كبيرة؛ إذ شرح يف ثنايا أبواب معجمه ما 

ونبات، وسالح، وعادات شرحا وافيا يعتس  تعرض له من أماكن، وحيوان،

 مدى ثقافته وعبقريته.

***   ***   *** 
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 اصادر واملراجع:فهرس امل
هـ(، تح/ 613ـ اتفاق المباي وافوراق المعاي، لسليمان بن بنين الدقيقي )ت 1

 م.1985، 1األردن، ط –يحيى عبد الرؤوف جرب، دار عمار 

هـ(، تح/ 538ـ أساس البالغة، ألبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري )ت 2

 م. 1998، 1لبنان، ط –محمد باسل عيون السود، دار التتب العلمية، بيروت 

ـ اإلبانة يف اللغة العربية، لَسَلمة بن ُمْسلِم الَعْوتبي الُصحاري، تح د/ عبد  3

التريم خليفة، د/ نصرت عبد الرحمن، د/ صالح جرار، د/ محمد حسن 

سلطنة  -مسقط  -عواد، د/ جاسر أبو صفية، وزارة الوراث القومي والثقافة 

 عمان

، 15هـ(، دار العلم للماليين، ط1396لزركلي)تـ األعالم، لخير الدين ل 4

 م.2002

 -تح/ سمير جابر، دار الفتر  ،هـ(356)تاألغاي ألبي الفرج األصفهايـ  5

 . 2بيروت/ ط

هشام الطعان، متتبة ، تح/ هـ(356ـ البارع يف اللغة، ألبي علي القالي)ت 6

 م.1975، 1دار الحضارة العربية بيروت، ط -النهضة بغداد 

البدر المنير يف تخريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح التبير، البن ـ  7

هـ(، تح/ مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن 804الملقن)ت

 م.2004، 1كمال، دار الهجرة، الرياض، ط

ـ التعليق على الموطأ يف تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، لهشام بن أحمد  8

هـ(، تح د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، متتبة  489ندلسي )تالوقشي األ

 م. 1،2001العبيتان، الرياض، ط
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هـ(، تح  284التقفية يف اللغة، ألبي بشر، اليمان بن أبي اليمان الَبندنيجي، )ـ  9

إحياء الوراث  -د/  خليل إبراهيم العطية، الجمهورية العراقية، وزارة األوقاف 

 م.1976، اإلسالمي، بغداد

ـ التتملة والذيل والصلة لتتاب تاج اللغة وصحاح العربية، للحسن بن  10

تح/ عبد العليم الطحاوي وآخرون، مطبعة دار ، هـ(650الحسن الصغاي )ت

 التتب، القاهرة، بدون تاريخ.

هـ(، تح/ 395ـ التَّلِخيص يف َمعرَفِة أسَماِء األشياء، ألبي هالل العستري )ت 11

 م. 1996، 2ار طالس، دمشق، طعزة حسن، د

ـ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه  12

وسلم ـ وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل الجعفي، تح/ محمد زهير الناصر، 

 هـ.1422، 1دار طوق، ط

هـ(، 276ـ الجراثيم، ألبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 13

 م. 1996/ محمد جاسم الحميدي، وزارة الثقافة، دمشق، تح

هـ(، تح/ إبراهيم األبياري، الهيئة 206ـ الجيم، ألبي عمرو الشيباي )ت 14

 م.1974العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، 

هـ(، متتبة الثقافة 1363ـ الذخائر والعبقريات، لعبد الرحمن الربقوقي )ت 15

 تاريخ. الدينية، مصر، بدون

هـ(، تح/ حسن شلبي، مؤسسة 303ـ السنن التربى، ألحمد النسائي )ت 16

 م.2001، 1الرسالة، بيروت، ط

 البيهقي )ت 17
ٍّ

هـ(، تح د/ عبد اهلل الوركي، 458ـ السنن التبير، ألحمد بن علي

 م.2011، 1مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، ط

 ـ العباب )توثيق(. 18
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هـ(، 345العشرات يف غريب اللغة، لمحمد بن عبد الواحد الباَوْردي)تـ  19

 تح/ يحيى عبد الرؤوف جرب، المطبعة الوطنية، عمان، بدون تاريخ.

 401الغريبين يف القرآن والحديث، ألبي عبيد أحمد بن محمد الهروي ) ـ  20

  م.1999، 1تح/ أحمد المزيدي، متتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط هـ(،

ـ الفائق يف غريب الحديث واألثر، ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  21

هـ(،  تح/ علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل 538الزمخشري جار اهلل )ت

 ، بدون تاريخ.2لبنان، ط –إبراهيم، دار المعرفة 

هـ(، تح/ إبراهيم رمضان، دار المعرفة، 438ـ الفهرست، البن النديم )ت 23

 م.1997، 2بيروت، ط

ـ القاموس الفقهي لغة واصطالحا، لسعدي أبو حبيب، دار الفتر، دمشق،  24

 بدون تاريخ.

، تح/ هـ(817ـ القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت 25

متتب تحقيق الوراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، 

 م .2005 -هـ 1426، 8طلبنان،  –مؤسسة الرسالة، بيروت 

هـ(، 643ـ التتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد، للمنتجب الهمذاي )ت 26

 م.2006، 1دار الزمان ، المدينة المنورة، السعودية، ط

ـ التتاب المصنف يف األحاديث واآلثار، ألبي بتر بن أبي شيبة )ت:  27

 هـ. 1409، 1ط هـ(، تح/ كمال يوسف الحوت، متتبة الرشد، الرياض،235

المأثور من اللغة )ما اتفق لفظه واختلف معناه(، ألبي الَعَمْيَثل األعرابي ـ  28

  م.1988، 1هـ(، تح د/ محمد عبد القادر أحمد، ط240)ت

ـ المجموع المغيث يف غريبي القرآن والحديث، لمحمد بن عمر األصبهاي  29

، جـ 1جدة، طهـ(، تح/ عبد التريم العزباوي، دار المدي، 581)ت

 م(. 1988) 3، 2م(، جـ 1986)1
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ـ المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ألبي الفتح  30

هـ(، وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشؤن 392عثمان بن جني)ت

 م.1999اإلسالمية، ط

ـ المحرر الوجيز يف تفسير التتاب العزيز، ألبي محمد عبد الحق بن عطية  31

، 1هـ(، تح/ عبد السالم عبد الشايف، دار التتب العلمية، بيروت، ط542)ت

 هـ. 1422

ـ المحتم والمحيط األعظم، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت:  32

، 1بيروت، ط –هـ(، تح/عبد الحميد هنداوي، دار التتب العلمية 458

 م.2000

تح/ محمد  هـ(،385ـ المحيط يف اللغة بالحواشي، للصاحب بن عباد )ت 33

 حسن آل ياسين، بدون طبعة وبدون تاريخ.

هـ(، تح/ 458ـ المخصص، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت 34

 م.1996، 1بيروت، ط –خليل جفال، دار إحياء الوراث العربي 

هـ(، دار 1426ـ المرشد إلى فهم أشعار العرب، لعبد اهلل المجذوب )ت 35

 م.2،1989ويت، طاآلثار اإلسالمية، الت

ـ المستدرك على الصحيحين، ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل  36

 –هـ(، تح/ مصطفى عبد القادر عطا، دار التتب العلمية 405الطهماي )ت

 م.1990، 1بيروت، ط

، متتبة 3:5ـ المستوت عنه يف الوراث البالغي، د/ محمد أبو موسى، ِ 37

 م.2017، 1وهبة، القاهرة، ط

ـ المصباح المنير يف غريب الشرح التبير، ألحمد بن علي  38

 المتتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ. )س ع د(،277/ 1 هـ(770الفيومي)ت



  

 
 ما سكت عنه كراع النمل في معجمه المنجد نماذج ودراسة

 

 
 

 

 

هـ(، تح/ 276ـ المعاي التبير يف أبيات المعاي، البن قتيبة الدينوري )ت 39

ية، حيدر سالم الترنتوي، عبد الرحمن اليماي، مطبعة دائرة المعارف العثمان

 م.1949، 1آباد الدكن، الهند، ط

ـ المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن التريم، لمحمد حسن جبل،  40

 م.2010، 1القاهرة، ط –متتبة اآلداب 

هـ(، تح/ حمدي 360ـ المعجم التبير، لسليمان بن أحمد الطرباي )ت 41

 ، بدون تاريخ.2السلفي، متتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

دار التتب  إلميل بديع يعقوب،ـ المعجم المفصل يف شواهد العربية،  42

 م.1،1996العلمية، ط

ـ المنتخب من غريب كالم العرب، لعلي بن الحسن الُهنائي األزدي، أبو  43

هـ(، تح د/ محمد العمري، جامعة 309)ت بعد « كراع النمل»الحسن الملقب بـ 

 م.1989، 1الوراث اإلسالمي(، طأم القرى )معهد البحوث العلمية وإحياء 

ـ المنجد يف اللغة )أقدم معجم شامل للمشورك اللفظي(، لتراع النمل  44

هـ( تح د/ أحمد مختار عمر، د/ ضاحي عبد الباقي، عالم التتب، 309)ت

 م.1988، 2القاهرة، ط

هـ(، تح/ أحمد 764ـ الوايف بالوفيات، لخليل بن أيبك الصفدي)ت 45

صطفى، دار إحياء الوراث، بيروت، دار إحياء الوراث، األرناؤوط وتركي م

  م.2000بيروت، 

ـ أمالي المرتضى، للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي  46

هـ(، تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التتب العربية، 436)ت

 م.1،1954ط

الحسيني،  ـ تاج العروس من جواهر القاموس، لمحّمد بن عبد الرّزاق 47

بيدي )ت   هـ. 1414، 1بيروت، ط –هـ(، دار الفتر 1205الملّقب بمرتضى الزَّ
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تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  ـ 48

، 4بيروت، ط –هـ(، تح/ أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 393)ت

 م.1987

متتبة دار الوراث، طبعة دار الوراث ـ تاريخ األدب الجاهلي، لعلي الجندي،  49

 م.1991األول،

تحفة المجد الصريح يف شرح كتاب الفصيح )السفر األول(، ألْحَمدبن  ـ 50

 )ت
ُّ

ْبلِي هـ(، تح د/ عبد الملك بن عيضة الثبيتي، أصل التتاب 691على اللَّ

رم متة المترمة، يف المح -رسالة دكتوراة لفرع اللغة العربية، جامعة أم القرى 

 م.1997هـ، سنة النشر: 1417

تح/ محمد عوض ، هـ(370ـ هتذيب اللغة، لمحمد بن أحمد األزهري)ت 51

 م.2001، 1بيروت، ط –مرعب، دار إحياء الوراث العربي 

 هـ(، دار الفتر، بيروت.395ـ جمهرة األمثال، ألبي هالل العستري )ت  52

(، تح/ رمزي منير هـ321ـ جمهرة اللغة، لمحمد بن الحسن بن دريد )ت 53

 م.1987، 1بيروت، ط –بعلبتي، دار العلم للماليين 

 ،هـ(1093ـ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي )ت 54

 م.1997، 4تح/ عبد السالم هارون، متتبة الخانجي، القاهرة، ط

ار ـ دالئل اإلعجاز يف علم المعاي، لإلمام عبد القاهر الجرجاي الد 55

، 3هـ(، تح/ محمود شاكر، مطبعة المدي، القاهرة، دار المدي بجدة، ط471)ت

 م1992

، 1ـ ديوان األخطل، شرح راجي األسمر، دار التتاب العربي، بيروت، ط 56

 م. 1979م، وطبعة دار الثقافة، بيروت، 1992

ـ ديوان األعشى ميمون قيس، شرح وتعليق محمد حسين، مؤسسة الرسالة،  57

 م.1927م، وتحقيق رودلف جاير، فينا، 1983، 7ت، طبيرو
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ـ ديوان الحارث بن حلزة، تح/ إميل بديع يعقوب، دار التتاب العربي،  58

 م..1991، 1بيروت، ط

ـ ديوان الراعي النميري )عبيد بن حصين(، تح/ راينهرت فاييرث، بيروت،  59

 م.1980، 1ط

بديع يعقوب، دار التتاب ـ ديوان الشنفرى )عمرو بن مالك(، تح/ إميل  60

 م.1991، 2العربي، بيروت، ط

ديوان العجاج)عبد اهلل بن رؤبة(، رواية عبد الملك بن قريب وشرحه، تح/ ـ  61

 عبد الحفيظ السطلي، متتبة أطلس، دمشق، بدون طبعة وبدون تاريخ.

ـ ديوان الفرزدق )همام بن غالب(، دار صادر، بيروت، بدون طبعة وبدون  62

 تاريخ. 

ـ ديوان النابغة الذبياي )زياد بن معاوية(، تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  63

 م.1977المعارف، مصر، 

ترتيب وتعليق/ محّمد الشنقيطي، الدار القومية، القاهرة، ، ـ ديوان الهذليين 64

 م.1965

ـ ديوان بشر بن أبي خازم، تح د/ عزة حسن، منشورات دار الثقافة، دمشق،  65

 م.1972، 2ط

ـ ديوان تأبط شرا )ثابت بن جابر(، تح/ علي ذو الفقار جابر، دار الغرب  66

 م.1984، 1اإلسالمي، ط

ـ ديوان جرير بن عطية الخَطَفى، تح/ نعمان طه، دار المعارف، مصر، وطبعة  67

 دار صادر، بيروت.

 ـ ديوان جميل بثينة، تح/ إميل بديع يعقوب، دار التتاب العربي، بيروت، 68

 م.1992، 1ط
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ـ ديوان حسان بن ثابت األنصاري، تح/ سيد حنفي حسنين، دار المعارف،  69

 م.1997مصر، 

ـ ديوان حميد بن ثور الهاللي، وفيه بائية أبي دؤاد اإليادي، صنعة/ عبد  70

العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ط، ت، تاريخ المقدمة 

 م.1950

ي الرمة )غيالن بن عقبة(، شرح/ أحمد بن حاتم الباهلي، رواية ـ ديوان ذ 71

أبي العباس ثعلب، تح/ عبد القدوس أبي صالح، مؤسسة اإليمان، بيروت، 

 م.1982، 1ط

ـ ديوان ذي الرمة )غيالن بن عقبة(، شرح/ أحمد بن حاتم الباهلي، رواية  72

ان، بيروت، أبي العباس ثعلب، تح/ عبد القدوس أبي صالح، مؤسسة اإليم

 م.1982، 1ط

ـ ديوان رؤبة بن العجاج، تح/ وليم بن الورد، دار اآلفاق الجديدة، بيروت،  73

 م.1980، 2ط

ـ ديوان سالمة بن جندل، تح/ فخر الدين قباوة، دار التتب العلمية، بيروت،  74

 م.1987، 2ط

 .م1983ـ ديوان عبيد بن األبرِ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ط 75

، 2ـ ديوان عنورة، تح/ محمد سعيد مولوي، المتتب اإلسالمي، بيروت، ط 76

 م.1983

 م. 1971، 1ـ ديوان كثير عزة، تح د/ عزة حسن، دار الثقافة، بيروت، ط 77

ـ سمط الآللي يف شرح أمالي القالي، لعبد اهلل بن عبد العزيز  78

 ح. هـ(، دار التتب العلمية، بيروت، بدون تاري487البتري)ت

ِجْستاي )ت 79 هـ(، تح/ محمد 275ـ سنن أبي داود سليمان بن األشعث السِّ

 بيروت، بدون تاريخ. –محيي الدين عبد الحميد، المتتبة العصرية، صيدا 
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ـ شرح سنن أبي داود، ألبي العباس أحمد بن حسين المقدسي الرملي  80

الرباط، دار هـ(، تح/ عدد من الباحثين بدار الفالح بإشراف خالد  844)ت

 م.2016، 1الفالح للبحث العلمي وتحقيق الوراث، الفيوم، مصر، ط

هـ(، تح د/ عبد العلي عبد 458ـ شعب اإليمان، ألبي بتر البيهقي )ت 81

 م.2003، 1الحميد حامد، متتبة الرشد، الرياض ، ط

ـ شعر النابغة الجعدي)عبد اهلل بن قيس(، تح/ عبد العزيز رباح، المتتب  82

 م.1964، 1المي، بيروت، طاإلس

ـ شمس العلوم ودواء كالم العرب من التلوم، لنشوان بن سعيد الحميرى  83

هـ(، تح د/ حسين العمري، مطهر اإلرياي، يوسف عبد اهلل، دار الفتر 573)ت

 م.1999 -هـ 1420، 1المعاصرـ بيروت، دار الفترـ دمشق، ط

، 1ر طوق النجاة، طـ صحيح البخاري، تح/ محمد زهير الناصر، دا 84

 هـ.1422

هـ(، تح/ محمد فؤاد عبد الباقي، دار 261ـ صحيح مسلم بن الحجاج)ت 85

 إحياء الوراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

هـ(، دار التتب العلمية، 276ـ عيون األخبار، البن قتيبة الدينوري )ت 86

 هـ.1418بيروت، 

هـ(، تح د/ مهدي 170: ـ كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي)ت 87

 المخزومي، د/ إبراهيم السامرائي، دار ومتتبة الهالل، بدون تاريخ.

هـ(، دار صادر، بيروت، 711ـ لسان العرب، لجمال الدين ابن منظور)ت 88

 هـ. 1414، 3ط

هلوي  89 ـ لمعات التنقيح يف شرح مشتاة المصابيح، لعبد الحق بن سعد اهلل الدِّ

 م.2014، 1الدين الندوي، دار النوادر، دمشق، ط هـ(، تح/ تقي1052)ت
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زهير سلطان، تح/  هـ(،395ـ مجمل اللغة البن فارس، ألحمد بن فارس)ت 90

 م.1986، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، 2هـ(، دار صادر، بيروت، ط626ـ معجم البلدان، لياقوت الحموي) 91

 م.1996

هـ(، عالم 1424ختار عمر)تـ معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد م 92

 م.2008، 1التتب، ط

هـ(، تح د/ أحمد مختار عمر، 350ـ معجم ديوان األدب، للفارابي، )ت 93

 م.2003طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 

هـ(، تح/عبد السالم 395ـ معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس )ت 94

 م.1979 - هـ1399هارون، دار الفتر، 

دار التتب والوثائق  هـ(،733ـ هناية األرب يف فنون األدب، للنويري )ت 95

 هـ.1423، 1القومية، القاهرة، ط

****   ***   ** 

 

 




