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إهداء
اإىل روح اخلليل الفراهيدي

 اإين ن��ظ��م��ت��َك ع����ق����داً  م����ن  ه�����وى  ال��غ��ي��ِد
 م������ن الأزاه��������������ر ح�����ّل�����ت ع������اط������َل اجل���ي���د
 ف����رو�����ش����ت����ي،  ل����غ����ُة  ال������ق������راآن، اأع�����ش��ق��ه��ا
 ع���������ش����َق ال��������ب��������داوِة ل���ل�������ش���ح���راء وال���ب���ي���د
ال����دج����ى ه��ط��ل��ت ق���ل���ب  ن���ف���ح���َة اهلل يف   ي����ا 
 ه����ت����اُن ف��ي�����ش��ِك اأح������ام������ي... م���واع���ي���دي
 م��������ن ال��������ف��������رائ��������ِد ت���������ش����ب����ي����ن����ي لآل�����ُئ�����ه�����ا
ال����ف����راه����ي����دي ج�����ي�����َد  ُق����������ُه  اأط����������وِّ  ُدّراً 
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   مقدمة

احلم���د هلل رب العامل���ن، الذي اأنزل كتابه بل�س���ان عربي 
مبن، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد اأف�سح الف�سحاء، 
واأبلغ البلغاء الذي اقتب�س من اأنوار م�س���كاة التنزيل  وعلى اآله 

و�سحبه ومن �سار على نهجه اأما بعد:
فقد فكرت اأن اأجمع مادة اللغة العربية يف معجم ع�سري، 
ومع ان�س���غايل، بقيت هذه الفكرة معلقة، اإىل اأن قراأت �سعرًا 

فيه هذا ال�سطر: )هل ن�سيتم جي�سًا لكم ُمْبذِعّرًا(.
والغري���ب، اأن ال�س���اعر معا�س���ر، ورمب���ا يعد م���ن اأمراء 
ال�سعر يف الع�س���ر احلديث، وهو معروف الر�سايف، قال هذا 
يف ق�سيدته )الفلوجة(، ومن يعرف اأن كلمة مبذعرًا، تعني: 
)متفرق���ًا ( ؟ ففي لغتنا األفاظ مهجورة، واأخرى م�س���تجدة، 
وكلم���ات فا�سلة واأخ���رى مف�سول���ة، وبع�سها عتي���م وغريها 
�سف���اف، وفيها القا�سية ال�سلب���ة، والطرية اللينة... باقة من 
املفردات العطرة...ويف غابة لغتنا �سالالت، لها عزف واإيقاع 
وعلى اأطي���اف الغابة، تن�ساب ج���داول مرتقرقة هام�سة، بن 
اأيك الغ���اب واأغ�سان���ه وَنواره،واأنغام بالبل���ه وعنادله، وبن 
اأحا�سي�س الق���ارئ، وريا�سه النف�سية، ووهاده وجناده وبحاره 

و�سطاآنه، و�سمائه واأفالكه.
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يف ق�سي���دة )الفلوج���ة( كانت لفظة )مبذع���رًا( ال�سبب 
املبا�سر الأن اأح�سم اإرجاء هذا املو�سوع.

ا�ستخرت اهلل تعاىل، ف�سرح �سدري  وله احلمد وال�سكر، 
اأن ه���داين اإىل تاأليف ه���ذا املعجم، املمت���ع ال�سهل الف�سيح، 
و�سعت���ه ملن يحر�س عل���ى اقتناء ثروة لغوية ممت���ازة، باأي�سر 
جهد واأقرب �سبيل؛من طالب ومدر�س  وعامل وخطيب، ورجل 

اأعمال، وحمام وطبيب واأديب؛ �ساعرًا كان اأم ناثرًا.
وحر�س���ت اأن تك���ون لغة املعج���م لغة احلي���اة  ومما يكرث 
ترداده على االأل�سنة، مع االعتدال يف التو�سع اللغوي، مراعاًة 

حلال القارئ.
تع���اىل  اهلل  كت���اب  الرئي�سي���ة:  املعج���م  ه���ذا  م�س���ادر 
اأواًل، فاحلدي���ث ال�سري���ف، ث���م املعاج���م  كالقامو�س املحيط  
وامل�سباح املنري وخمتار ال�سحاح واملنجد، واملعجم الو�سيط 
، و�سواه���د القراآن الأبي تراب الظاهري يرحمه اهلل، والعمدة 
يف ال�سواهد ال�سعرية ديوان العرب قال اأمري املوؤمنن عمر بن 
اخلط���اب ر�س���ي اهلل عنه: عليكم بديوان الع���رب، قالوا: وما 
ديوانه���ا ؟ قال: �سعرها؛ ف���اإن فيه معايَن كتاب اهلل الذي نزل 

بلغتها.
    واعتم���دت )جمم���ع االأمثال ( للمي���داين يرحمه اهلل، 

فيما اأوردته من اأمثال، اإ�سافة اإىل م�سادر اأخرى.
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    اأم���ا املعج���م الو�سي���ط، فاإنن���ي ب���داأت باالط���الع عليه 
لال�ستف���ادة من���ه، اإذا بي اأراه مت�ساه���اًل اإىل حد اإدخال اللغة 

العامية، فقد ورد يف هذا املعجم:
)االأجزخانة:دكان ال�سيديل:)مج( يعني:من اجتهادات 

املجمع العلمي(. 
ال�سيديل: هو بائع االأدوية ال: اأجزخانة 

وقد حر�ست، عل���ى اأن يكون حجم هذا املعجم و�سطًا، حتى 
ال يثقل حمله على طالب اللغة؛ ليكون �سديَقه، دائمًا معه،  ونعم 

ال�ساحب، بعد كتاب اهلل تعاىل و�سنة نبيه ×.
طريقتي يف هذا املعجم:

 اأذك���ر الكلم���ة، ثم اأذكر لها �ساه���دًا؛ اآية من القراآن . 1
الكرمي.

حديثًا �سريفًا.. 2
 بيتًا من ال�سعر، على طريقة م�سائل نافع بن االأزرق، . 3

مع عبد اهلل بن عبا�س، ر�سي اهلل عنهما.
مثاًل عربيًا ف�سيحًا.. 4

اإذا تي�س���رت هذه االأن���واع االأربعة للكلم���ة الواحدة، واإال، 
ذكرت ما يتي�سر. و�سميته:  معجم رو�سة اللغة.

 



10

معجم روضة اللغة

ولقد بذل���ت يف هذا املعجم من عم���ري ال�سنن الطويلة، 
ومهما بذلت  فلي�س ذلك بالكثري. 

اأ�س���األ اهلل تعاىل اأن يجعل عملي هذا، وكل �ساأين خال�سًا 
لوجه���ه الك���رمي، وينفعن���ي وَمن اأخ���ذ منه، اإن���ه �سميع قريب 

جميب.
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملن.      

الفقري اإىل عفو ربه           
اأحمد اخلاين 

1433هـ 2012م.
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تنبيهات  ومصطلحات

اإذا كان الفعل زائدًا على احلروف االأ�سول، واأكرث االأفعال 
ثالثية،يج���رد من احلروف الزائ���دة، ويرد اإىل اأ�سله املا�سي 
الثالثي، فننظر يف باب احلرف االأول، ثم الثاين ثم الثالث:

 مث���ل كلمة ا�ستكتب: جترد من ح���روف الزيادة فت�سبح: 
كتب.

جندها يف باب الكاف ثم التاء ثم الباء.
 الرباع���ي، ناأخذ اأ�سله الثالثي مثل كلمة  دحرج. جندها 

يف )دحر ( 
 )  اأما امل�سعف الثالث���ي مثل مَللم: فقد ذكر مع املادة )ملَّ

وبفك االإدغام ي�سبح الفعل )مَلَم(.
• حرف االألف؛ اإما اأن يك���ون منقلبًا عن الواو اأو الياء، 	

نعرف اأ�سله من م�سارعه مثل الفعل: قال،م�سارعه: 
يقول.

• جن���ده يف َق���َوَل. ومثله: بنى:يبني:َبَن���َي. م�سطلحات 	
هذا املعجم:

• ج: جمع.	
• جج: جمع اجلمع.	
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• م�س: امل�سدر 	
     ال�سع���ر الوارد �ساهدًا عل���ى املعاين، بع�سه مما يحتج 
به على اللغة، �سمن ع�سر االحتجاج معروف القائل، وبع�سه 

خارج ع�سر االحتجاج اأوردته لال�ستئنا�س.
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باب الهمزة

• الهمزة: ه���ي التي تقبل احلركات، فاإن ر�سمت على األف، 	
�سميت: االألف الياب�سة.  كاأعط���ى، وتقابلها: االألف اللينة 
وهي التي ال تقبل احلركات كاألف: دعا  فاالألف: اإذا جاءت 
�ساكن���ة كما يف الفع���ل )قال( ت�سمى: االأل���ف الّلينة. فاإذا 
حترك���ت فهي همزة مثل: اأخذ. وهي من حروف الزيادة.
وه���ي ع�سرة يجمعها قولك:  اليوم تن�ساه، اأو �ساألتمونيها. 
د، �س���األ اأبا عثمان اجلاحظ  ويحكى اأن اأب���ا العبا�س املربِّ

عن حروف الزيادة فاأن�سده:
َه���������وي���������ت  ال�������������ش������م������ان  ف�������ش���ي���ب���ن���ي  

 وم����ا ك��ن��ت ِق����ْدم����اً ه���وي���ت ال�����ش��م��ان��ا
• فق���ال له املرّبد: اجلواب يا اأب���ا بحر؟ فقال اجلاحظ: قد 	

اأجبت���ك دفعتن، يعني قوله: هويت ال�سمان، هذا ما حكاه 
عثم���ان بن جن���ي يف كتابه:الت�سريف امللوك���ي البن جني 

بتحقيق مفتي حماة ال�سيخ �سعيد النع�سان يرحمه اهلل. 
• االأل���ف: اأول حروف الهجاء وه���ي: ثمانية وع�سرون حرفًا 	

وهي ما يلي:
اأ ب ت ث ج ح خ 
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د ذ ر ز �س �س �س 
�س ط ظ ع غ ف ق 

ك ل م  ن  ه� و ي 
•    وي���روى، اأن غالم���ًا �ساأل اأبا العالء املع���ري: األ�ست اأنت 	

القائل: 
زم���اُن���ه  الأخ��������َر  ك���ن���ت  واإن  واإين    

الأوائ���������ل؟  ت�����ش��ت��ط��ع��ه  مل  مب����ا  لآت 
• فاأج���اب املع���ري: بلى. ق���ال الغ���الم: فاإن الع���رب جعلت 	

ح���روف العربية ثمانية وع�سرين حرف���ًا، فهل ت�ستطيع اأن 
تزيد عليها حرفًا واحدًا ؟ فاأفحم.

• الهمزة: لنداء القريب مثل: )اأزيٌد، اأقبل( وقد جتتمع 	
مع )يا( كقول الفارعة اأخت طريف:

  اأي����ا ���ش��ج��ر اخل���اب���ور م��ال��ك م��ورق��اً
ك���اأن���ك مل جت���زع ع��ل��ى اب���ن ط��ري��ف؟

ولال�ستفهام الإنكاري. قال النابغة:
ع���ن���ي   امل������������وت  رد  ب�����ع�����د  اأك����������ف����������راً   

وب����ع����د ع���ط���ائ���ك امل�����ئ�����َة ال����رت����اع����ا ؟ 
ج���اءت )عطاء(م�س���در رباع���ي على غري قيا����س: اأفعَل 

اإفعااًل: اأعطى اإعطاء. هذا هو القيا�سي املطرد.
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اآ- ح���رف: نداء للبعيد اأو ما يف حكم���ه، كالنائم والغافل 
واملغّفل 

• اآِه – يف اأَوَه.	
•  اآب – وهو ال�سهر الثامن من ال�سنة ال�سم�سية وهي:	

كان���ون2 – �سباط – اآذار – َنْي�سان – ماي�س – َحزيران 
– كانون1. – ت�سرين2  – ت�سرين1  – اأيلول  اآب  – متوز  

• ( املرع���ى والع�سب، وما تاأكله االأنعام قاله 	 اأب ب – )االأبُّ
ابن �سعدي يرحمه اهلل يف تف�سري قول اهلل تعاىل )وحدائق 
غلبًا.وفاكهة واأّبًا( عب�س 30و31. وروى الطربي عن اأن�س 
اأن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه قراأ هذه االآية وقال:

 ق���د عرفن���ا الفاكهة فم���ا االأب ؟ ثم قال:  م���ا كلفنا وما 
اأمرن���ا به���ذا، قال ابن كثري: وه���ذا حممول على اأن���ه اأراد اأن 

يعرف �سكله وجن�سه وعينه. قال ال�ساعر:
خمتلطاً   وال��ي��ق��ط��ن  الأبَّ  ب��ه  ت���رى 

ال��َغ��َرب حتتها  يجري  ال�شريعة  على 
، ما تاأكله البهائم من الع�سب، وما  وقال القرطب���ي: االأبُّ
ياأكله االآدميون هو احل�سيد. ومنه قول ال�ساعر يف مدح النبي 

:×
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ل����ه دع������وة م��ي��م��ون��ة ري���ح���ه���ا ال�����ش��ب��ا 
ي���ن���ب���ت اهلل احل�������ش���ي���دة والأّب��������ا ب����ه 

• ابج���د - اأبج���د: اأول االألف���اظ التي جمع���ت فيها حروف 	
الهجاء يف اللغة العربية وهي:

اأب����������ج����������د ه�������������وز ح��������ّط��������ي ك����ل����م����ن  
���َظ���ٌغ �����ت َث�����ِخ�����ٌذ ����شَ ���ش��ع��ف�����ص َق�����َر������شَ

تقول: فالن ال يعرف اأبجدية اللغة، اأي: اأوائلها. واأبجدية 
ال�سع���ر اأُ�ُس�ُس���ُه ومقّومات���ه. ق���ال القامو�س املحي���ط: اإن هذه 

اأ�سماء ملوك العرب يف زمن عاد. واهلل اأعلم.
• ابد –االأَبد: الدهر  ج اآباد و االأبد اأي�سًا: الدائم.	

ق���ال اهلل تع���اىل: )خالدي���ن فيها اأب���دًا( التغاب���ن 9 ويف 
حدي���ث احلج قال �سراقة بن مال���ك ر�سي اهلل عنه: يا ر�سول 
اهلل اأراأي���ت منعتن���ا ه���ذه، األعامن���ا اأم لالأبد ؟ ق���ال ) بل هي 
لالأب���د(. وتاأبد املنزل: خ���ال. ويف احلديث: )اإن هذه البهائم 

لها اأوابد كاأوابد الوح�س( وقال لبيد: 
ع����ف����ت ال������دي������ار حم���ل���ه���ا ف��م��ق��ام��ه��ا   

مب�����ن�����ًى ت�����اأب�����د َغ����ول����ه����ا ف���رج���ام���ه���ا 
• اأَب���د اأب���دًا: توح����س. االآبدة ج اأواب���د: الوح�س. ق���ال امروؤ 	

القي�س:
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وق����د اأغ����ت����دي وال���ط���ر يف وك��ن��ات��ه��ا  
مب����ن����ج����رد ق����ي����د الأواب����������������د ه��ي��ك��ل

وم���ن املج���از: فالن مول���ع باأوابد الكالم، وه���ي غرائبه، 
وباأواب���د ال�سع���ر، وه���ي الت���ي ال ت�ساَكل ج���ودة. ق���ال النابغة 

الذبياين:
 ن��ب��ئ��ت ُزرع������ة وال�����ش��ف��اه��ة ك��ا���ش��م��ه��ا  

الأ�������ش������ع������ار   اأواب����������������د  اإيل  ت������ه������دي 
  ومن اأمثال العرب:)طال االأبد على ُلبد( قال االأع�سى:

 واأن�����ت ال�����ذي األ��ه��ب��ت َق���ي���ًا ب��ك��اأ���ش��ه 
العمر    ل��ق��م��ان يف  خ���رت  اإذ  ول��ق��م��ان 

اأن�����ش��ر  اأن  ت��خ��ت��ار ���ش��ب��ع��ة   ل��ن��ف�����ش��ك 
ن�شر اإىل  ن�����ش��رخ��ل��وت  م�����ش��ى  م��ا  اإذا 

ن�������ش���وره   اأن   خ������ال  ح���ت���ى  ����ر   ف����ع����مِّ  
الدهر  على  النفو�ص  تبقى  وه��ل  خلود 

 فعا�س لقمان فيما زعموا، ثالثة اآالف وخم�سن عامًا.
• اأبدًا: ظرف زمان للتاأكيد يف امل�ستقبل نفيًا واإثباتًا.	
• َرب ي�سِرب.اأَبَرت 	 اَبَر – اأَب���َر: م�سارعه ياأبُر من باب: �سَ

العق���رب فالنًا: لدغت���ه باإبرتها، واغتاب���ه اأي�سًا من باب 
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���ار: �سانع االإبر، وبائ���ع االإبر، وتاأبري النخل:  الت�سبيه.االأبَّّ
���رت فثمرتها  تلقيح���ه.ويف احلديث )م���ن باع نخاًل قد اأُبِّ
للبائ���ع( )االأوبرا(: )م�سرحية �سعري���ة غنائية تقوم على 
املو�سيق���ى(. قال���ه املعجم الو�سيط، هك���ذا جاء فيه ر�سم 
الكلمة باالأل���ف املق�سورة، ولكن ه���ذه اللفظة اأعجمية ال 

تكتب اإال باالألف املمدودة: مو�سيقا. فرن�سا  اأمريكا..
• اْبط - )االإْبط( ب�سكون الباء: ما حتت اجلناح، اأي:باطن 	

ر ويوؤنَّث ج: اآب���اط، وتاأبط ال�سيء: جعله حتت  الكف، يذكَّ
اإْبطه. ومنه: تاأبط �سرًا، لقب ثابت بن جابر؛ تاأبط �سكينًا 
فوجًا بع�سهم. والعرب تك���ره ذكر االإبط، فقد خرج دّمل 
يف اإب���ط اخلليفة عم���ر بن عبدالعزيز رحم���ه اهلل تعاىل، 
وكان ينتقي األفاظه فقالوا: لنعد عمر – من العيادة وهي 
زي���ارة املري�س – ولن�سمع ما يق���ول، فقالوا: خرٌي يا اأمري 
املوؤمن���ن. فق���ال: ُخ���ّراج يف باطن ي���دي. ومل يقل: حتت 
اإْبطي.ويزع���م بع�س املتاأخرين اأن ك�س���ر الباء يف )اإِبط( 
لغ���ة – اأي لغة �سحيحة - وهو غري ثابت، قال �سيبويه:مل 
يجئ على ِفِعل بك�سر الفاء والعن من االأ�سماء اإال حرفان؛ 
اإب���ل وحرب )امل�سب���اح املنري(. �سبطها املعج���م الو�سيط 
بال�سك���ون وبالك�سر، واإمن���ا هي بال�سك���ون لي�س غري، ومل 
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يذك���ر الو�سيط امل�س���در الذي �س���وغ الك�س���ر اإال اأن يكون 
اجتهادًا منه بال اأ�سا�س �سحيح.

• ق وياأُب���ق، بك�سر الب���اء يف امل�سارع 	 اب���ق- اأَب���َق: العب���د ياأِبِ
و�سمها، والك�سر اأف�سح اأي: هرب من �سيده فهو اآبق، قال 
اهلل تع���اىل: )واإنَّ يوُن�َس ملَن املر�َسل���ن. اإذ اأَبق اإىل الفْلك 
امل�سح���ون( ال�ساف���ات 139و140. ويف احلديث )اإذا اأبق 
العب���د اإىل ال�سرك فقد حل دمه( تاأبق: تاأخر عن موعده، 

قال االأع�سى:
���ه    ف�����ذاك ومل ي��ع��ج��ز ع���ن امل�����وت ربُّ

ي����ت����اأب����ق  ل  امل������������وت  اأت��������������اه  ول������ك������ن 
• اب���ل- االإبل: ال واحدة له���ا من لفظه���ا. واإن قالوا: اإبالن 	

وغنمان،فاإمن���ا يري���دون قطيع���ن من االإب���ل والغنم.قال 
ال�ساعر: 

 ه���م���ا اإب���������ان ف���ي���ه���م���ا م�����ا ع��ل��م��ت��م��ا   
ف����ع����ن اآي����������ة م������ا �����ش����ئ����ت����ُم ف���ت���ن���ك���ب���وا

ويف احلديث )اإمنا النا�س كاإبٍل مئٍة ال يوجد فيها راحلة( 
يقال: جاءت اإبلك اأبابيل اأي: ِفَرقًا، وقد ُت�َسّكن الباء لل�سرورة 

كما قال اأبو النجم العجلي: 
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ل���ل���ب�������ش���ت���ان   ت���������ش����ل����ح  ل  والإْب������������������ل 
الأوط�������������ان اإىل  الإْب����������������ل  وح������ن������ت 

و )ط���ري االأبابيل( هذا يج���يء يف معنى التكثري وال واحد 
له.
• االإّبال���ة- احلزم���ة م���ن احل�سي�س واحلط���ب. �سغث على 	

اإبالة. اأي: بليَّة على بلية قال طرفة بن العبد:

ُج����ال����ٌة    خ���ي���ف  ذات  ك�����ه�����اٌة  ف����م����رت 
ع���ق���ي���ل���ة �����ش����ي����خ ك����ال����وب����ي����ل ي���ل���ن���دد   

• ���ل بالك�س���ر: امتنع عن 	 و )اأَب���َل( الرج���ل ع���ن امراأته ياأِبِ
غ�سيانها

•  و )تاأبَّل( اأي�سًا.ويف احلديث )لقد تاأبَّل اآدم عليه ال�سالم 	
عل���ى ابن���ه املقتول ك���ذا وكذا عام���ًا ال ي�سيب ح���واء(. و 
)االأَبَل���ُة( بفتحت���ن: الوخام���ة والثق���ل م���ن الطعام. ويف 
احلدي���ث: )كل ما اأديت زكاته فقد ذه���ب اأََبَلُته( واأ�سله: 

َوَبَلُته، من الوبال.
• اب���ن – اأََب���َن اأْبن���ًا ال�س���يء: عاب���ه، وع���رّيُه، وكان جمل�س 	

الر�س���ول × ال توؤبن فيه احُلَرم اأي: ال يغتاب اأحد اأحدًا. 
واأبَّنه، م���ن االأ�سداد تعني: عابه وتعن���ي الثناء على املرء 
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ان: بك�سر الهمزة والت�سديد، الوقت، اإمنا  بعد حياته. واالإبَّ
ي�ستعمل م�سافًا فيقال: اإبان الربيع اأي:وقته.قال اأبو تراب 
يف �سواهد الق���راآن: قال الزخم�س���ري يف االأ�سا�س:اطلب 

االأمر يف اإّبانه، وخذ بُربانه. واأن�سد ابن االأعرابي:
م���ت���ن���ي ق���ب���ل اإب���������ان ال����ه����رْم   ق�����د ه���رَّ

ق���ال���ت:ن���ع���م  ق���ل���ت:ك���ل���ي  اإذا  وه������ي 
���َق���ْم   ���ش��ح��ي��ح��ة امل�����ع�����دة م�����ن ك�����ل ����شَ

ل���و اأك���ل���ت ف��ي��ل��ن مل ت��خ�����ص ال��ب�����َش��م 
ويقال: هو يف اإبان �سبابه.

• اْبٌن – يف: ب ن ي.	
• ابه – اأََبَه اأْبهًا له: فطن له. )ال يوؤبه له(: ال يلتفت اإليه.قال 	

× )كم من اأ�سعَث اأغرَب ال يوؤبه له ( واالأُبَّهة: العظمة.
• اأبا –االإباء بالك�سر واملد:)م�س(:اأبى ياأبى اأي: امتنع،اأبى 	

علي: امتنع.قال ر�سول اهلل × )من اأطاعني دخل اجلنة 
ومن ع�ساين فقد اأبى ( قال ب�سر بن اأبي خازم:

ي��������راه ال����ن����ا�����ص اأخ���������ش����ر م�����ن ب��ع��ي��د 
ومت�������ن�������ع�������ه  امل����������������������رارة  والإب�����������������اء 

• واالأب، اأ�سل���ه: اأبٌو، ج اآباء مثل: رحا واأرحاء، ويف التثنية: 	
اأبوان، وقولهم: ال اأبا لك: تكون للذم وللت�سجر، قال زهري 
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بن اأبي �ُسلمى يف معلقته:
يع�ص  وم���ن  احل��ي��اة  تكاليف  �شئمت   

ث���م���ان���ن ح�������وًل ل اأب�������ا ل�����ك ي�������ش���اأم
• قال اأبو تراب: االأب: الوالد، وروي اأنه × قال لعلي )اأنا 	

واأنت اأب���وا هذه االأمة ( واإىل هذا اأ�س���ار بقوله )كل �سبب 
ون�سب مقط���وع يوم القيامة اإال �سبب���ي ون�سبي( وقيل: اأبو 
االأ�سي���اف لتفقده���م اإياهم. واأبو احل���رب، مهيجها واأبو 
عذرتها ملفت�سها. قال اخلليل: االأب معروف ج: اآباء واأبوة 

قال ال�ساعر:
ن���زاره���ا  اإن  ال�������ش���ام  ن������زار  اأح����ا�����ش����ي 

اأب�������������وة اآب��������ائ��������ي وم������ن������ي ع���م���ي���ده���ا  
وتق���ول العرب: يا اأبِت، فقد جعلت تاء التاأنيث عو�سًا عن 
ي���اء االإ�سافة. ورد هذا يف القراآن الكرمي يف اأكرث من مو�سع، 
ق���ال اهلل تع���اىل يف �سورة يو�س���ف 4 )اإذ قال يو�س���ف الأبيه يا 
اأب���ِت اإين راأيُت اأحَد ع�َسر كوكبًا وال�سم����سَ والقمَر راأيُتهم يل 

�ساجدين ( قال × )ال يوؤخذ اأحد بجريرة اأخيه اأو اأبيه(. 
• اأتابك: االأمري وال�سي���د، كانت يف االأ�سل تطلق على مربي 	

اأوالد امللوك )تركية(.
• : �سجر من جن����س الليمون ت�سميه العامة: 	 ات���رج – االأُترجُّ
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الَكّباد، واحدتها: االأترجة.
• ات –  املاأَت: عند العرب: ن�ساء يجتمعن يف اخلري وال�سر، 	

ثم غلب معنى احلزن ج: )ماآت(. وعند العامة: امل�سيبة. 
يقولون: كنا يف ماأت فالن. واالأجود يف َمناحة فالن.

• اتن – االأتان: احلمارة، ومن االألغاز النْحوية قول ال�ساعر:	
•     اأتانا عبيد اهلل يف �سحن داره. واالأتُّون: املوقد.	
• اتى- االإتيان: املجيء ب�سهولة. اآتاه اأعطاه: قال اهلل تعاىل 	

)فم���ا اآتاين اهلل خري مما اآتاك���م( النمل:36 وقال عمرو 
بن االإطنابة، )وهي اأمه (:

وب����ع���������ص ال�����ق�����ول ل���ي�������ص ل�����ه ِع����ن����اج 
ك���م���خ�������ص امل����������اء ل����ي���������ص ل������ه اإت��������اء

 ق���ال الراغب: واالإتيان املجيء بال���ذات وباالأمر وباخلري 
وال�س���ر، ق���ال اهلل تعاىل )فاأت���ى اهلل بنيانهم م���ن القواعد ( 
النحل 26 اأي: االأم���ر والتدبري وقال × )من اأتى حائ�سًا اأو 
: ما ياأتي به ال�سيل  امراأة يف دبرها اأو كاهنًا فقد كفر( واالأتيُّ

مما يجرفه معه يف طريقه. قال النابغة:
خ����لَّ����ت ����ش���ب���ي���ل اأت���������يٍّ ك������ان ي��ح��ب�����ش��ه  

��د �����شَ ف��ال��نَّ ال�����ش��ج��ف��ن  اإىل  ورّف���ع���ت���ه 
•  واالإتاوة: ال�سريبة على املال  قال ال�ساعر:	
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اإت��������اوة   ال�����ع�����راق  اأ�������ش������واق  ك�����ل   ويف 
ويف ك���ل م���ا ب����اع ام�����روؤ ُم��ك�����ص دره����ِم 

�سوة و االإت���اوة خراج االأر�س    و�سكم ف���اه باالإتاوة:اأي الرِّ
من الزروع والثمار.

• اث���ث – االأث���اث: متاع البيت ال واحدة له���ا  واالأثاث: املال  	
االإبل والغنم والعبيد قال اهلل تعاىل )وجعل لكم من جلود 
االأنعام بيوتًا ت�ستخفونها ي���وم ظعنكم ويوم اإقامتكم ومن 
اأ�سوافه���ا واأوباره���ا واأ�سعاره���ا اأثاثًا ومتاع���ًا اإىل حن ( 

النحل 80.قال الثقفي النمريي:
    اأ����ش���اق���ت���ك ال���ظ���ع���ائ���ن ي�����وم ب���ان���وا   

ب�����ذي ال�������زِّي اجل���م���ي���ل م����ن الأث������اث 
•  وامراأة اأثيثة: كثرية اللحم  قال اخلليل: اأ�سله من الكرثة 	

ومنه �َسعر اأثيث اأي: كثري  قال امروؤ القي�س:
  وَف�������رع ي���زي���ن امل�����ن اأ�����ش����ود ف��اح��م  

اأث������ي������ث ك���ق���ن���و ال���ن���خ���ل���ة امل���ت���ع���ث���ك���ل 
• اثر- اأثر احلديث: نقله فه���و ماأثور اأي: منقول، والتاأثري: 	

اإبقاء االأثر يف ال�سيء، وقد بكى عمر ر�سي اهلل عنه ملا راأى 
احل�س���ري قد اأث���ر يف جنب النبي �سل���ى  اهلل عليه و�سلم. 
واملاأثور القدمي املتوارث قال اهلل تعاىل )ائتوين بكتاب من 
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قبل هذا اأواأثارة من علم اإن كنتم �سادقن( االأحقاف 4. 
قال ابن �سعدي: يعني: اأو اأثارة من علم موروث عن الر�سل 
ياأمر بذلك، فجمي���ع الر�سل دعوا اإىل توحيد ربهم  ونهوا 
ع���ن ال�سرك، ويف احلدي���ث: )اإذا ا�ستاأثر اهلل ب�سيء فاْلُه 
عنه( اأي: اإذا نهى ع���ن �سيء فاتركه  واحلديث )�سرتون 
بع���دي اأَثَرة ( اأي: من ي�ستاأث���رون بالفيء. واملاأُثرة: الفعل 
احلمي���د يرتك اأثرًا طيبًا ج: ماآثر. قال احلطيئة خماطبًا 

اأمري املوؤمنن عمر ابن اخلطاب ر�سي اهلل عنه:

ل��ه��ا   ق����دم����وك  اإذ  ب���ه���ا  ي�����وؤث�����روك  مل 
ل���ك���ْن لأن��ف�����ش��ه��م ك���ان���ت ب����ك الأَُث�������ر 

• واالأَُُث���رة ج اأَُثر وهي: البقية من العل���م. واالأثري: الف�ساء، 	
وذكر املي���داين هذا املثل: من ي�س���رتي �سيفي وهذا اأثره. 

مثل ي�سرب للمجرب)1(.
• اث���ف – االأثفّية: ج اأثايف، احلجر تو�سع عليه الِقدر وعلى 	

 ) حجري���ن اأمامه���ا، ويف احلدي���ث )الرُبمة عل���ى االأثايفِّ
يقال:رم���ى اهلل احلاكم الظامل بثالث���ة االأثايف اأي: بال�سر 

كله. قال النابغة الذبياين:

جممع االأمثال للميداين برقم )4043( .  )1(
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ل��ه   ك�����ف�����اء  ل  ب�����رك�����ن  ت����ق����ذف����ّن����ي  ل 
َف����د  ب����ال����رِّ الأع������������داء  ����ف����ك  ت����اأثَّ واإن 

• اثل - االأثل: التاأ�سل بال�سرف املوؤثل قال لبيد:	
الأف�����������ش�����ل  الأج�����������������لِّ  ن�����اف�����ل�����ة  هلل 

ول��������ه ال�����ع�����ا واأث�������ي�������ث ك������ل م����وؤث����ل 
يقال: نحت اأثلته اأي: عابه وتنق�سه قال االأع�سى:

 
األ�������ش���َت م��ن��ت��ه��ي��اً ع���ن ن��ح��ت اأث��ل��ت��ن��ا؟  

�������ت الإب�����ل  ول�������ش���ت ����ش���ائ���ره���ا م����ا اأطَّ
• واأث���ل امل���ال: زكاه ومناه، واالأث���ل الواحدة اأثل���ة ج: اأثالت 	

�سجر الطرفاء، واملجد املوؤثل: القدمي قال امروؤ القي�س:
مل����ج����د م����وؤث����ل   اأ�����ش����ع����ى     ول���ك���ن���م���ا 

وق����د ي�����درك امل���ج���د امل����وؤث����ل اأم���ث���ايل 
• اث���م- االإثم: الذن���ب، االأثام: جزاء االإث���م قال اهلل تعاىل 	

)والذي���ن ال يدعون م���ع اهلل اإلهًا اآخ���ر وال يقتلون النف�س 
الت���ي ح���رم اهلل اإال باحلق وال يزنون وم���ن يفعل ذلك يلق 
اأثام���ًا( الفرقان 68.ثم ف�سره بقوله )ي�ساعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا(الفرقان 69 قال ابن �سيدة: 
اأثمه اهلل ياأثُم���ه: عاقبه باالإثم.قال × )خريكم املدافع 
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عن ع�سريته ما مل ياأثم(  وقال ال�ساعر:
 اأم���ا وال���ذي ن���ادى م��ن ال��ط��ور عبده  

وع����لَّ����م  اآي�������ات ال����ذب����ائ����ح  و ال��ن��ح�����ر         
واأه��ل�����������ه   ح���ب���اً  ل��ل��ج��ف��ر  زادين  ل���ق���د 

ل���ي���ال اأق��ام��ت��ه��ن ل��ي��ل��ى ع��ل��ى اجل�����ف��ر
ذك�����رت��ه   اأن  يف  اهلل  ي���اأث���م���ّن���ي  وه����ل   

وع��ل��ل��ت اأ���ش��ح��اب��ي ب����ه  ل��ي��ل��ة  ال��ن��ف��ر
• اجج- اأج املاء فه���و اأُجاج اأي: ملح مر. يقال: ماء ملح وال 	

يقال  ماء مالح.االأجيج: تلهب النار. ويف احلديث )فاأجج 
نارًا  واأمره���م اأن يقتحموا فيها( وياأجوج وماأجوج �سبهوا 
بالن���ار امل�سطرم���ة واملي���اه املتموجة لك���رثة ا�سطرابهم، 

واالأجيج: �سوت النار قال ال�ساعر:
ف وج���ه���ي ع���ن اأج���ي���ج ال��ت��ن��وْر   اأ�����ش����رِّ

ك���������اأن ف����ي����ه ������ش�����وت ف����ي����ل م���ن���ح���وْر
• اأج الظلي���م اأجيج���ًا، اإذا ع���دا، ت�سبيهًا باأجي���ج النار قال 	

ال�ساعر:
ب�������ش���ره   اأج  ث�������م  ب�����ي�����دي�����ه  �������ش������دا   

ك������اأج ال��ظ��ل��ي��م م����ن ق��ن��ي�����ص وك���ال���ب 
• اجر- االأْجُر: الثواب، واالأج���رة: الكراء تقول: ا�ستاأجرت 	
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املن���زل عامًا بك���ذا وكذا دين���ارًا. وقوله تع���اىل )على اأن 
تاأجرين ثمايَن ِحج���ج( الق�س�س 27 اأي: اأن تكون اأجريًا 
يل. ويف احلديث يف االأ�ساح���ي )كلوا وادخروا واأجتروا( 

اأي: ت�سدقوا طالبن االأجر بذلك  وقال ال�ساعر:
ن��ائ��ل��ه��ا  اأن  اإل  ال���ن���ا����ص  اأح�������ش���ن  ي����ا   

مل���ا ي���رجت���ي م��ع�����روف��ه��ا ع�شر  ِق����ْدم����اً 
�����ه�����ا  ����ش���ح���ر ت�������ش���ي���د ب��ه    واإمن����������ا  دلُّ

واإمن��������ا  ق��ل��ب��ه��ا  ل��ل��م�����ش��ت��ك��ي  ح�����ج��ر 
ه����ل ت����ذك����ري����ن ومل������ا اأن���������ص ع���ه���دك���ُم  

ك���ر  وق����د ي������دوم  ل��ع��ه�����د  اخُل���ل���ة  ال���ذِّ
َق���ويل ورك��ب��ك ق��د م��ال��ت عمائمهم   

ال�شهر  ال��ن��وم��ة  ب��ك��اأ���ص  �شقاهم  وق���د 
وراح���ل���ت���ي   ب����اأث����واب����ي  اأين  ل���ي���ت  ي����ا   

ع��ب��د لأه���ل���ك ه����ذا ال�����ش��ه��ر م���وؤجَت���ر 
ي���ع���ل���م���ه���ا    ج���������ن   ل�����ه�����ا  اأو  ج����ن����ي����ة   

ت���رم���ي ال��ق��ل��وب ب��ق�����و���ص م���ا ل���ه وت��ر    
• : الطن امل�سوي )فار�سي معرب ( وت�سميه العامة: 	  االآج���رُّ

القرميد .
• ا�س:دخيل، الأن اجليم وال�ساد ال يجتمعان 	 اج����س- االإجَّ
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ا�سة وال يقال:   يف كلمة واحدة من كالم العرب الواحدة اإجَّ
اإجنا�سة ويقال:   كمرثى.

• ا االأجلن 	 اجل – االأَجُل: مدة ال�سيء، قال اهلل تعاىل )اأيَّ
ق�سي���ُت فال ع���دوان عل���ي( الق�س����س 28. ويقال:فعلت 
ال�سيء من اأجلك، ويف احلديث القد�سي يف ال�سيام )يدع 
�سهوته وطعامه من اأجلي ( وتاأجل املوعد: تاأخر، واالأجل: 

املوت قال لبيد:
اأج���ل���ي   ي����اأت����ن����ي  مل  اأن  هلل  احل����م����د 

�شربال الإ���ش��ام  م��ن  اكت�شيت  حتى 
 و )اأج���ل( ح���رف جواب مثل: )نعم(. اأج���ل، اأح�سن من 
نعم يف ت�سديق خلرب يخ���ربك به �ساحبك فيقول ُفعل ذلك.
فت�سدق���ه بقولك له: اأجل، ونع���م، اأح�سن منه يف اال�ستفهام. 

هل �سليت؟: نعم  
• اج���م- االأجمة: مزرعة الق�سب وال�سج���ر الكثيف وماأوى 	

االأ�سد ج اأَجم واأُُجم  ج:اآجام وهو احل�سن.
• اجن- اأجن املاء: تغري لونه وطعمه فهو اآجن.	
• احح – اأحَّ الرجل: �سع���ل، واالأحيحة الغليظ، واأَُحيحة بن 	

اجُلالح زعيم يرثبي جاهلي تويف حوايل �سنة 170 ق.ه�.
• اح���د- اأح���د مبعنى: الواحد وه���و اأول الع���دد ي�ستوي فيه 	
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الواح���د واجلم���ع املوؤنث ق���ال اهلل تعاىل )يا ن�س���اء النبي 
ل�سنت كاأحد من الن�ساء ( االأحزاب 32 يقال: جاوؤوا اأُحاَد، 
من�سوب���ة على احل���ال  مبعنى: واحدًا واح���دُا. والتوحيد: 
عب���ادة اهلل الواحد. �س���د ال�سرك. وحد اهلل ق���ال: ال اإله 
اإال اهلل. اأُُح���ٌد: جب���ل باملدين���ة، ويف احلدي���ث )اأحد جبل 
يحبنا ونحبه( واحلديث )اجتنبوا احلجامة يوم االأحد(. 
واالأحد: م���ن اأ�سماء اهلل تعاىل يقال: عبد االأحد.قال ابن 

فار�س: هو واحد قبيلته، اإذا مل يكن فيهم مثله. 
وهو واحد اأمه. قال حامت الطائي:
اأم������ه   واح����������د  رب  اإين  اأم����������������اويَّ   

اأ����ش���ر اأج���������رت ف�����ا م������نٌّ ع���ل���ي���ه ول 
 ويف الأ�سا�س  ما اأنت يف هذا باأوحد، قال: 

اأم���ت   واإن  اأم�����وت  اأن  رج�����ال  مت��ن��ى    
ف��ت��ل��ك ���ش��ب��ي��ل ل�����ش��ت ف��ي��ه��ا ب���اأوح���د

 قال اهلل تعاىل )قل هو اهلل اأحد ( االإخال�س 1، واأ�سله: 
وَحد، ولكن َوَحَد ي�ستعمل يف غريه قال النابغة: 

بنا   ال���ن���ه���ار  زال  وق����د  رح���ل���ي  ك�����اأن    
ب���ذي اجل��ل��ي��ل ع��ل��ى م�����ش��ت��ان�����ص َوَح����ِد

ويثّنى الواحد قال ابن الأعرابي: 

 



31

معجم روضة اللغة

 ف���ل���م���ا ال���ت���ق���ي���ن���ا واح������َدي������ن ع��ل��وت��ه 
����ش���روب               ل���ل���ُك���م���اة  اإين  ال���ك���ف  ب�����ذي 

  ويف كت���اب: الو�ساح يف املوازنة بن القامو�س وال�سحاح. 
معن���ى عبارة اجلوهري: اأن امليحاد ج���زء من العدد كالواحد 

كما اأن املرباع جزء من اأربعة.
• احن – االإحنة: احلقد ج: اإحن.	
• ر 	 اخذ- اأخ���ذ: تناول، م�سارعه ياأخذ من باب ن�سر ين�سُ

يق���ال: خذ احلب���ل وخذ باحلبل.واأخذ م���ن �سعره: ق�سه، 
واأخذ من���ه الغ�سب: اأثر ب���ه، واأخذ عنه: نق���ل عنه وتعلم 
من���ه، واأخ���ذ على يده: منع���ه عما يريد فعل���ه، واأخذ على 
نف�س���ه: تعهد.اأخ���ذه بذنب���ه: عاقب���ه، اأخ���ذ يف الدرا�سة: 
بداأ، واأخ���ذه اهلل: اأهلكه، قال اهلل تعاىل )فع�سى فرعون 
الر�س���ول فاأخذن���اه اأخذًا وبياًل( املزم���ل 16 ويف احلديث 

)من اأ�ساب من ذلك �سيئًا اأُخذ به( وقال االأخطل:  
ل���اأخ���ذ ق���د حميت    ف��ظ��ل م��رت��ئ��ي��اً 

م��ث��م��ود  الأخ���������ذ  ����ش���ب���ي���ل  اأن  وظ������ن 
• اخ���ر- اأخره عنه:باعده. واالآِخ���ر بك�سر اخلاء، هو �سفة، 	

واآخرة الرحل وال�سيارة، وال تقل: موؤخرة الرحل وال�سيارة، 
واملتاأخ���ر: هو ال���ذي ال ي�ساير ع�س���ره يف ثقافته ومدنيته 
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وتطوراتها،�س���ده الع�س���ري. ويف التنزي���ل )ولقد علمنا 
امل�ستقدم���ن منكم ولقد علمن���ا امل�ستاأخرين ( احلجر24 
ويف احلدي���ث )اإذا و�س���ع اأحدك���م مثل اآخ���رة الرحل فال 
يبال من مر وراءه ( اآخرة الرحل هي اخل�سبة التي ي�ستند 
اإليها الراكب من كور البعري. واالآخر: هو الذي يحل حمل 

االأول قال امروؤ القي�س:
ليلة  ع�شرة  خم�ص  �شرنا  نحن  اإذا   

ق��ي�����ش��را َم����داف����ع  م���ن  احِل����ب����اء  وراء 
ق��د ر�شيته  ���ش��اح��ب  ه���ذا  ق��ل��ت:  اإذا   

وق�������رت ب����ه ال���ع���ي���ن���ان ُب����دل����ت اآَخ�������را
• وان ج اإخوة واإْخوان 	 اخا – االإخ���اء: ال�سداقة مثناها: اأَخَ

واالأخت ج: اأخوات. والن�سبة اإىل اأخ: اأخوي، توخى ال�سيء 
ق�س���ده. ويف اأ�سا�س البالغة للزخم�س���ري: اإخوان الوداد 
اأق���رب م���ن اأخوة الوالد. ق���ال اهلل تعاىل )اإمن���ا املوؤمنون 
اإخوة ( احلجرات10 ويف احلديث )ال يوؤمن اأحدكم حتى 

يحب الأخيه ما يحب لنف�سه( وقال ال�ساعر:
ُن�����ش��ي��ت��ُم   اإذ  دون����ن����ا  ب��ن��ي��ك��م   وج������دمت 

م��ن��ا���ش��ب��ه  ت���ن���ب���و  الآخ���������اء  ب���ن���ي  واأي 
 ويف اأمثال العرب: رب اأخ لك مل تلده اأمك 
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• ادب- اأدب اأدبًا فهو اآدب اأي: عمل ماأدبة ودعاه اإىل ماأدبة.	
    قال طرفة:

  ن��ح��ن يف امل�����ش��ت��اة ن���دع���وا اجل��َف��ل��ى 
ي���ن���ت���ق���ْر ف����ي����ن����ا  الآدب  ت���������رى  ل 

• واملعن���ى: اأن���ه يدعو اجلميع وال يتخري منه���م. هذا املعنى 	
احل�س���ي انتق���ل يف تط���ور داليل اإىل اأدب النف����س واأدب 
الدر����س تقول: ف���الن اأديب اأي: مه���ذب االأخالق فا�سلها 
ق���ال ×: )اإن ه���ذا الق���راآن ماأدب���ة اهلل فخ���ذوا من���ه( 

وقال:)اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي (.
• واالأدب: عل���م يحرتز به عن اخلل���ل يف كالم العرب لفظًا 	

وكتابة ج اآداب. 
• : الداهي���ة واالأمر الفظيع ق���ال اهلل تعاىل )لقد 	 ادد- االإدُّ

جئتم �سيئًا اإّدًا ( مرمي 89 اأي: عظيمًا وخيمًا.قال ال�ساعر:
اإّدا   اأم������������������راً  رك�������ب�������ت  اأم��������ت��������ا  ي��������ا 

راأي������������ت م���������ش����ب����وح ال�����ي�����دي�����ن ن���ه���دا   
• ادم – اآدم: اأبو الب�سر ج اأوادم، والن�سبة: اآدمي. واالأدمة: 	

ال�ّسم���رة،  واأدمي االأر�س، وجهها وظل اأدمي النهار �سائمًا 
اأي  كل النه���ار. واالإدام  ما يوؤكل مع اخلبز، ويف احلديث 
)ائتدم���وا بالزيت ( واالأدَم���ة: االألفة وبابه �سرب ي�سرب 

 



34

معجم روضة اللغة

ويف احلدي���ث للخاطب )لو نظ���رت اإليها فاإن���ه اأحرى اأن 
يوؤَدم بينكما( قال ال�ساعر:

ب��ل��ح��م   ت������اأِدم������ه  اخل����ب����ز  م�����ا  اإذا      
ال������ري������د اهلل  اأم����������ان����������ة  ف��������������ذاك 

واأدمي الليل ظلمته قال ال�ساعر:
وق������د اأغ�����ت�����دي وال���ل���ي���ل يف ج��رمي��ه 

اأدمي��������ه  ����م يف  ن���������شَّ ق������د  وال���������ش����ب����ح 
واأدمي النهار: بيا�سه قال ال�ساعر: 
 ال���ن���ا����ص اأخ����ي����اف و���ش��ت��ى يف ال�����ش��ي��م  

الأدم  ب�����ي�����ت  ي���ج���م���ع���ه���م  وك�����ل�����ه�����م 
• اأداة التعب���ري اأي: 	 اأدوات: االآل���ة يق���ال:  – االأداة: ج  ادا 

اللغ���ة واأداة الن�سب واجل���زم. واالأداة يف اللغة تطلق على 
اال�س���م مثل: من يجتهد ينج���ح. واحلرف مثل: اإن جتتهد 
تنج���ح.اأدى تاأدية ال�سيء: اأو�سله.اأدى م���ا عليه من مال: 
ق�س���اه. واالأداء: دفع احلق دفعة واح���دة، قال اهلل تعاىل 
)فليوؤد الذي ائتم���ن اأمانته( البقرة 283 وقال × )اإذا 
اأديت زكاة مالك فقد ق�سيت ما عليك( ومنه حديث ابن 
م�سعود )اأراأيت رجاًل خرج موؤديًا ن�سيطًا( وقال ال�ساعر:  
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حت�����ي�����ات�����ه�����ا    ه�������ن�������د  اإىل  اأدى 
�����ك�����ر  وق����������ال:ه����������ذا م�������ن دواع�������������ي ِبِ

• اذ- اإذ: ظرف زم���ان للما�سي يجب اأن يكون م�سافًا اإىل 	
جملة فعلية تقول: جئتك اإذ قام زيد. وقد تزاد يف الكالم 
كقول���ه تع���اىل )واإذ واعدن���ا مو�س���ى( اأي: وواعدنا.وق���د 

حتذف جملة
• )اإذ( ويعو����س عنه���ا بالتنوي���ن مثل: مت���ى جاءكم املوت 	

فحينئٍذ تعلم���ون. فاالأ�سل: فحن اإذ يج���يء تعلمون. قال 
اهلل تعاىل:)وج���يء يومئذ بجهنم يومئ���ذ يتذكر االإن�سان 
واأن���ى له الذكرى يقول يا ليتن���ي قدمت حلياتي فيومئذ ال 

يعذب عذابه اأحد( الفجر 23-25. اأي: يوم املجيء.
• اذا- اإذا: ظ���رف للم�ستقب���ل مت�سمن معن���ى ال�سرط قال 	

كعب بن جعيل:

رم������ي������ن������اه������ُم    رم���������ون���������ا  م���������ا  اإذا 
ودن���������اه���������ُم م�����ث�����ل م�������ا ي���ق���ر����ش���ون���ا

اإذا  مث���ل:  جمل���ة  اإىل  م�ساف���ة  اإال  اإذا،  ت�ستعم���ل  ومل   
تع���اىل  ق���ال  مفاج���اأة.  ح���رف  وتاأت���ي  جنح���ت.  اجته���دت 
 )حت���ى اإذا اأخذن���ا مرتفيه���م بالع���ذاب اإذا ه���م يج���اأرون ( 

املوؤمنون 64.
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• اإذما: حرف يجزم فعل���ن م�سارعن مبعنى اإن ال�سرطية 	
وما. مثال: اإذما تقراأْ ت�ستفْد 

• اذًا- تكتب بالنون )اإذن( اإذا كانت عاملة، وتكتب باالألف 	
والتنوين اإن مل تكن عاملة، تن�سب الفعل امل�سارع، ويجب 

لعملها �سروط ثالثة:
•   اأن تك���ون يف �س���در اجلمل���ة:اإذن اأكرَمك.مل���ن قال لك: 	

�ساأزورك. واأن تكون دالة عل���ى اال�ستقبال، كمن قال لك: 
�ساأحدثك االآن تقول يف اجلواب: اإذًا اأ�ستمُع اإليك.مهملة، 

الأنها ال تدل على اال�ستقبال.
 واأال يف�س���ل بينه���ا وب���ن الفعل فا�سل، كما ل���و قلت: اإذًا 
غدًا اأكرُمك. اأهملت لوجود الفا�سل )غدًا( واأجازوا الف�سل 

بالق�سم قال ال�ساعر:
ب����ح����رب    ن�����رم�����َي�����ه�����م  واهلل  اإذن 

ت�����ش��ي��ب ال���ط���ف���ل م����ن ق���ب���ل امل�����ش��ي��ب 
وب�)ال ( النافية، تقول: اإذن ال اأكذَبك، جوابًا ملن قال لك 

�ساأخربك مبا فعلت.
• اِذن – اأِذَن ل���ه بال�س���يء ك�سمع: �سمح له، تق���ول: اأذن له 	

بالدخ���ول، وقال × )اأنا اأول من يوؤذن له بال�سجود، واأنا 
اأول م���ن يوؤذن له اأن يرفع راأ�سه( وقال اهلل تعاىل يف ترك 
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الرب���ا )ف���اإن مل تفعل���وا فاأذنوا بحرب م���ن اهلل ور�سوله( 
البق���رة 278.اأي: كون���وا عل���ى عل���م. ومثل���ه اآذن���ه كقول 

ال�ساعر:
اآذن���������ت���������ن���������ا ب�����ب�����ي�����ن�����ه�����ا اأ��������ش�������م�������اء 

�������واء    ال�������ثَّ م�����ن�����ه  ������������ل  مُيَ ث������������اٍو  ُرب 
• واآذن اإيذان���ًا الع�سب: بداأ يجف. واملئذنة مو�سع االأذان اأو 	

املنارة  وتاأذن اأق�سم واأعلم قال اهلل تعاىل )واإذ تاأذن ربك 
ليبعثن عليهم اإىل يوم القيامة من ي�سومهم �سوء العذاب( 
االأع���راف 166و167.وتاأذن االأمري يف النا�س: نادى فيهم 
يته���دد. ورجل اأُُذن، اإذا كان ي�سمع مقال كل اأحد. ي�ستوي 
فيه الواحد واجلمع قال اهلل تعاىل:)ومنهم الذين يوؤذون 

النبي ويقولون هو اأُذن قل اأذن خري لكم( التوبة 61.
• اذي- اأِذَي اأذاة: اأ�سيب باالأذى، تاأذى: اأثر فيه االأذى. قال 	

اهلل تع���اىل )ال تبطلوا �سدقاتكم بامل���ن واالأذى ( البقرة 
264  ويف احلدي���ث عن اجلار )ال توؤذه بُقتار ِقدرك اإال اأن 
ى مما يتاأذى منه  تغ���رف له منها ( وقال )اإن املالئكة تاأَذّ

االإن�س( وقال ال�ساعر:
ال���ع���ت���اق ي�شفه  ال��ب��ل��ق  اأغ�����ر م���ن       

ب��ال��ق��وائ��م  اح��ت��م��ى  م��ا  اإل  ال��ب��ق  اأذى 
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• : ال�سديد االآذيُّ 	 االأذي���ة واالأذاة: ال�س���رر الي�س���ري واالأذيُّ
املوج: ج اأواذي قال النابغة:

ل��ه   ال�����ري�����اح  ه����ب  اإذا  ال�����ف�����رات  ف���م���ا 
�����������ه ال����َع����ري����ن ب��ال��زب��د ت���رم���ي اأواذيُّ

• تق���ول: قطع���ت 	 اآراب  الع�س���و  ج  بالك�س���ر  االإْرُب  ارب- 
الذبيح���ة اإْرب���ًا اإْرب���ًا، بت�سكن الراء ال بفتحه���ا. وروي اأنه 
× قال )اإذا �سج���د العبد �سجد معه �سبعة اآراب؛ وجهه 
وكف���اه وركبتاه وقدماه (. واالإرب: الدهاء واالأريب العاقل 
وقوله تعاىل:)اأويل االإربة من الرجال ( كناية عن النكاح. 
واالإرب���ة: احلاجة ومنه احلدي���ث )كان اأملكك���م الإربه(. 
واملثل:ماأُربٌة ال حفاوة. واملعنى:اإمنا يكرمك الأرب له فيك 

ال ملحبته لك.
• ث: اأوقد النار، والفتنة. 	 ارث- اأرَّ
• اإْرٌث: انظر ف�ي ورث.	
• ،اأرجوان 	  ارج- اأِرج اأرجًا: فاحت منه ريح الطيب فهو اأرُجٌ

لفظة فار�سية تعني اللون االأحمر. 
• خ: التاأري���خ تعريف الوقت تقول: اأرخ الكتاب بيوم 	 ارخ- اأرَّ

ك���ذا  وعل���م التاريخ،عل���م يت�سمن ذكر الوقائ���ع واأوقاتها 
واأ�سبابها. املوؤرخ  كاتب التاريخ.االأرخبيل: جمموعة جزر 

متجاورة )يونانية(.
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• ، ي���زرع يف البل���دان احلارة يف 	 زُّ ارز – االأُرزُّ ويق���ال: ال���رُّ
اأحوا����س تغمرها املياه. االأْرُز: �سج���ر حرجي من ف�سيلة 
ال�سنوبري���ات ي�سته���ر ب�سالب���ة خ�سبه وجودت���ه، اأنواعه 
كث���رية اأ�سهره���ا اأرز لبن���ان واأرز جبال هيمالي���ا. واأرزت 
اأ�سابعه من ال���ربد:اأي تقب�ست وتقل�ست. وليلة اآرزة اأي: 
ي���اأرز من فيها ل�سدة بردها،وفالن ياأرز اإىل وطنه:  يرجع 

اإليه.
•  ار����س – االأر�ستقراط���ي: �سخ����س من الطبق���ة العليا يف 	

املجتم���ع )يوناني���ة( واالأر�ستقراطية، ن�سب���ة اإىل اأر�سطو: 
حكم ال�سادة يف املجتمع �سدها الربوليتاريا، حكم العمال 

والفالحن.
• �سوة، ودية اجلراحات.	 ار�س – االأْر�س: الرِّ
• ار����س- االأر����س: موؤنث���ة ج اأر�س���ون يلحق بجم���ع املذكر 	

ال�س���امل، واالأر����س االأري�سة: التي ازده���ى ع�سبها وح�سن 
يف العن، ق���ال اهلل تعاىل )اعلم���وا اأن اهلل يحيي االأر�س 
بع���د موتها( احلديد 17 عبارة عن كل تكوين بعد اإف�ساد، 
وع���ودة بعد بدء ولذلك قال بع����س املف�سرين: يعني تلين 
القلوب بع���د ق�ساوتها. ومل تاأت جمموعة يف القراآن. يعرب 
به���ا عن اأ�سفل ال�سيء، كما يع���رب بال�سماء عن اأعاله قال 

طفيل الغنوي يف �سفة فر�س:
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    واأح���م���ر ك��ال��دي��ب��اج، اأم����ا ���ش��م��اوؤه��ا 
ف������ري������ا، واأم�����������ا اأر������ش�����ه�����ا ف���م���ح���ول 

• ويق���ال: اأتان���ا اب���ن اأر����س، اإذا كان غريب���ًا. وقوله تعاىل 	
)واأورثكم اأر�سه���م وديارهم واأموالهم واأر�سًا مل تطوؤوها 
وكان اهلل عل���ى كل �سيء قديرًا( االأحزاب 27.اأر�س يهود 
بني قريظة، ف�سرها بع�سهم بن�سائهم. ويف �سواهد القراآن 
الأب���ي ت���راب: اأنها اأر����س فار����س. واهلل اأعل���م. واالأري�س 
ال�سم���ن ويق���ال: املاأرو�س الذي فيه خب���ل من اجلن  ويف 
اأمثال العرب:هو اآمن من االأر�س. ويف املجاز: فر�س بعيد 
ما بن �سمائه واأر�س���ه، اإذا كان نهدًا. وجمع االأر�س على 

اأرا�ٍس غري قيا�سي. واالأر�سة: دويبة تاأكل اخل�سب 
• ارط – االأرطى واحدتها: اأرط���اة، �سجر، ثمره كالعناب، 	

قال اأبو ذوؤيب الهذيل ي�سف ثورًا خائفًا:
���ه ����ش���فَّ م�����ا  اإذا  ب�������الأرط�������ى  وي�����ع�����وذ 

ق������ْط������ر وراح����������ْت����������ه ب�����ل�����ي�����ٌل زع��������زع 
• قه: 	 ارق – االأرق: امتن���اع الن���وم لي���اًل وباب���ه ط���رب، واأرَّ

اأ�سهره م�سطرًا وهو يغالب النوم ويريده، والنوم ال يواتيه 
قال االأع�سى بن يدي ك�سرى: 

اأرق��������ت وم������ا ه������ذا ال�������ش���ه���اد امل�������وؤرق 
وم����ا ب����َي م���ن ���ش��ق��م وم����ا ب���ي مع�شق 
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ف�س���األ ك�سرى: م���ا يقول ه���ذا االأعرابي؟ فاأخ���ربوه باأنه 
يقول: اأرقت وما بي مر�س وال ع�سق فقال: اإذًا هو ل�س.

• ارك – االأراك: �سج���ر واحدته���ا: اأراك���ة، �سج���ر طوي���ل 	
ال�س���اق ي�ستخرج م���ن جذورامل�سواك. االأريك���ة ج اأرائك: 
ال�سري���ر املزي���ن الفاخر.قال اهلل تعاىل )ه���م واأزواجهم 

على االأرائك متكئون ( ي�س56  وقال ال�ساعر: 
بال�شحى  الأرائ������ك  ح��م��ام��ات  ي��ا  األ 

ب���ري���ره���ا دان  ل����ف����اء  م�����ن  جت�����اوب�����ن 
• م اأي:  	 ُم:االأ�سرا�س ويقال: يحرق عليه االأُرَّ ارم – اأَرَم: االأُرَّ

يح���ك بع�سها ببع�س من غيظ���ه. واالأرومة اأ�سل ال�سجرة 
وم���ا يبق���ى يف االأر�س منها بع���د قطعها. وه���ي احل�سب، 
يق���ال: هو �سري���ف االأروم���ة؛ اإرُم  و اإرٌم غ���ري من�سرف، 
وي�س���رف اأي�سًا، واإرُم والد ع���اد االأوىل ويف التنزيل )اأمل 
تر كيف فعل ربك بعاد اإرم ذات العماد ( الفجر 6  قالوا: 
َم اأي: ي�س���رف عليه باأنياب���ه حقدًا  ه���و يعل���ك علي���ه االإرَّ

وغيظًا قال ال�ساعر:
اأح������م������اء ����ش���ل���ي���م���ى اأمن�����ا   اأن����ب����ئ����ت     

م������ا  اأ����ش���ح���وا غ�����ش��اب��اً ي��ح��رق��ون الأُرَّ
• ازر –االأْزر الق���وة ق���ال اهلل تعاىل )وا�سدد به اأزري ( طه 	
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32 اأي: ظه���ري، واآزره عاونه.والوزير ه���و املوؤازر، ويكنى 
باالإزار عن املراأة قال اأبو املنهال نفيلة االأ�سجعي يخاطب 

عمر ر�سي اهلل عنه: 
ر������ش�����وًل   ح����ف���������ص  اأب����������ا  اأب������ل������غ  األ   

اإزاري  ث���ق���ة  اأخ�������ي  م�����ن  ل�����ك  ف������دى 
والإزار يذكر ويوؤنث قال ال�ساعر:

احل���م���را  الإزار  ذات  ع���ل���م���ت  ق����د    
ال���ن���ك���را ي������وم  ال�������ش���اع���ن  م�����ن  اأين 

واملوؤزر املعزز قال الأع�سى:
�شِرق  ال�شم�ص منها كوكب   ي�شاحك 

م��������������وؤزٌر ب���ع���م���ي���م ال����ن����ب����ت م��ك��ت��ه��ل
• ازز – االأزي���ز: �سوت الرعد، و�سوت غليان الِقدر،و�سوت 	

الر�سا�س عند اإطالقه من البنادق.
 ويف حدي���ث ع���ن ُمطِرف عن اأبيه ق���ال: اأتيت النبي × 
وه���و ي�سلي وجلوفه اأزيز كاأزي���ز املرجل من البكاء، يعني اأنه 
يبك���ي بكاء �سديدًا.  واالأز: التهيج ومن���ه قوله تعاىل:)توؤزهم 

اأزًا ( مرمي 83 اأي تغريهم باملعا�سي، وقال روؤبة:
وال����ت����ح����زي   ال�����ت�����اأف�����ي�����ك  ي������اأخ������ذ  ل 

الأزِّ ذو  ال�����ع�����دى  ق������ول  ول  ف���ي���ن���ا 
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• ازف – اأزف الرحي���ل: دنا، وبابه طرب ومنه قوله تعاىل: 	
)اأزف���ت االآزفة ( النج���م 57 يعني القيامة وق���ال النابغة 

الذبياين:
رك���اب���ن���ا   اأن  غ�����ر  ال�����رح�����ل  اأزف 

مل�������ا ت�����������ُزل ب�����رح�����ال�����ن�����ا وك���������������اأْن ق�����ِد
• ازق – اأزق: �ساق، املاأزق، ال�سيق، وي�ستعار ملو�سع احلرب 	

ق  واملوق���ف احلرج.زق الطائر فرخه: اأطعمه مبنقاره، الزِّ
ج ِزقاق:جلد ي�سنع على �سكل قربة يالأ بال�سمن اأو الع�سل 

والّزقاق مفرد ج اأزقة: الطريق ال�سيق يذكر ويوؤنث.
• ازل – االأزل: الِقدم، والن�سبة اأزيل.	
• ازم – االأْزم���ة: ال�سدة والقح���ط يقولون: اأزمة اقت�سادية 	

و�سيا�سي���ة ج اأَزم���ات. الرباعي �ساك���ن الثاين عند اجلمع 
يك���ون بالفتح غْرف���ة: غُرفات ق���ال اهلل تع���اىل )وهم يف 

الغُرفات اآمنون(�سباأ 37  
• ازا – االإزاء: املحاذاة، تقول: هو باإزائه اأي: حاذاه.	
• ا�س���د – االأ�سد: ج اأ�سود واأُ�ْس���د واأ�ُسد واآ�ساد  واالأنثى لبوة 	

ولبوؤة قال ال�ساعر:
ن��ع��ام��ة  اأ�����ش����د ع���ل���ي ويف احل�������روب     

ف��ت��خ��اء ت��ن��ف��ر م��ن ���ش��ف��ر ال�����ش��اف��ر؟ 
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• ا�سر – اأ�سر: من باب �سرب، فهو اأ�سري وماأ�سور،ج اأ�سرى 	
واأ�سراء، وهذا املال يل باأ�سره اأي: جميعه، واالأ�سر: اخللقة 
قال اهلل تعاىل )نحن خلقناهم و�سددنا اأ�سرهم( االإن�سان  
28 واأ�س���رة الرجل: رهطه الأنه يتقوى بهم، واالإ�سار: الِقدُّ 
اأو ال�س���ري من اجلل���د، واالأ�س���ر: احتبا�س الب���ول، كما يف 
حدي���ث اأبي الدرداء اأن رجاًل قال له:اإن اأبي اأخذه االأ�سر. 

م�سريًا اإىل هذا املعنى.
• ا����س – اأ�س����س البيت: جعل ل���ه اأ�سا�س���ًا، االأ�سا����س اأ�سل 	

البناء، احلجر االأ�سا�سي: ه���و اأول حجر يو�سع يف اأ�سا�س 
البن���اء ج اأ�س�س. تاأ�سي�س: و�سع االأ�سا����س لبناء اأو جمعية 
اأو م�س���روع، اأ�س بن النا�س: اأف�س���د االأ�سا�س وهو النمام. 
ق���ال اأبو تراب: الهمزة وال�سن يدالن على االأ�سل وال�سيء 
الثابت قال اهلل تعاىل:)اأفمن اأ�س�س بنيانه على تقوى من 
اهلل ور�س���وان خ���ري اأم من اأ�س�س بنيان���ه على �سفا جرف 
ه���ار فانهار به يف نار جهنم( التوب���ة 109. والتاأ�سي�س يف 
القافية ه���و االألف التي لي�س بينها وب���ن حرف الروي اإال 

حرف واحد كقول النابغة:
ك���ل���ي���ن���ي ب����ه����م ي�����ا اأم�����ي�����م�����ُة ن���ا����ش���ب  

ول����ي����ٍل اأق���ا����ش���ي���ه ب����ط����يء ال���ك���واك���ب
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 ف���ال بد من ه���ذه االألف اإىل اآخر الق�سي���دة هكذا �سماه 
اخللي���ل تاأ�سي�سًا  فالق�سيدة؛ اإما اأن تلتزم بحرف االألف وهو 

التاأ�سي�س وي�سمى: ال�سناد اأي�سًا، اأو اأن ترتك.
• ا�س���ف –االأ�سف: اأ�سد احل���زن واآ�سفه:اأغ�سبه ومنه قوله 	

تعاىل: )فلم���ا اآ�سفونا انتقمنا منه���م ( الزخرف 55 ويف 
احلديث )اآ�سف كما ياأ�سفون ( قال االأع�سى:

ك��اأمن��ا  اأ����ش���ي���ف���اً  م��ن��ه��م  رج�����ًا  اأرى    
ك���ف���اً خم�����ش��ب��ا ك�����ش��ح��ي��ه  اإىل  ي�����ش��م 

• ا�سل – االأ�سل: ال�سوك الطويل من �سوك ال�سجر، وت�سمى 	
الرم���اح اأ�ساًل، وخد اأ�سي���ل اأي: لن ناعم، يقال: جمع بن 
الرياع واالأ�سل يعني: بن االآداب العلمية واالآداب احلربية  
واالأ�سل���ة: راأ�س الل�سان يقال: ال يزال هذا االأمر على اأ�سلة 

ل�سانه اأي يلهج به دائمًا.
• ا�سم – اأ�َسم: يقال لالأ�سد اأ�سامة.	
• ا�سم – يف �س م  و.	
• ا�س���ن – اأ�سن: املاء االآ�سن املتغري طعمه ولونه وريحه من 	

باب طرب قال اهلل تعاىل )من ماء غري اآ�سن ( حممد 15  
وقال زهري: 

ي�����غ�����ادر ال�����ِق�����رن م�������ش���ف���راً اأن���ام���ل���ه  
مي��ي��د ب���ال���رم���ح م��ي��د امل���ائ���ح الأ����ش���ن 
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• ا�س���ا – اأ�س���ا اجل���رَح: داواه، االآ�س���ي: الطبي���ب واالأ�سوة: 	
الق���دوة قال اهلل تعاىل )لقد كان لكم يف ر�سول اهلل اأ�سوة 

ح�سنة( االأحزاب 21 وقال احلطيئة: 
مل��ا   ال�������راأ��������ص  اأُمَّ  الآ��������ش�������ون  ه������م    

ت�����واك�����ل�����ه�����ا الأط���������ب���������ة والإ����������ش���������اء 
•   واالأ�س���ى: احل���زن اأي�سًا قال اهلل تعاىل )ف���ال تاأ�س على 	

القوم الكافرين ( البقرة 276.وقال امروؤ القي�س:
ب��ه��ا ���ش��ح��ب��ي ع��ل��ي مطيهم    وق���وف���اً 

ي���ق���ول���ون ل ت���ه���ل���ك اأ������ش�����ًى وجت��م��ل 
واملاأ�ساة الفجيعة، وامل�سرحية تنتهي باالإخفاق.

• ا�س���ر – االأ�سر: البطر وبابه ط���رب واالأُ�ُسر  رقة وحدة يف 	
اأطراف االأ�سنان قال طرفة:

  ب����دل����ت����ه ال�������ش���م�������ص م������ن م��ن��ب��ت��ه 
�����ر  َب������������َرداً اأب����ي���������ص م�������ش���ق���ول الأُ������شُ

  وتف�س���ري املعنى؛ اأن الغالم من الع���رب كان اإذا �سقطت 
له �س���ن اأخذها بن ال�سباب���ة واالإبهام وا�ستقب���ل ال�سم�س اإذا 
طلع���ت وقذف بها قال: يا �سم�س اأبدلين���ي اأح�سن منها،وهذا 
م���ن معتقداتهم الفا�سدة. واأ�سر على جواز �سفره: و�سع عليه 
اإ�س���ارة، واأ�س���ر عل���ى االأوراق الر�سمي���ة، داللة عل���ى االطالع 

عليها.

 



47

معجم روضة اللغة

• ا�س���د – االأ�سيد: لغة يف الو�سي���د وهو الِفناء اأو ال�ساحة، 	
اأو�س���دت الباب، اإذا اأغلقته فهو مو�سد وموؤ�سد، قال اهلل 

تعاىل )اإنها عليهم موؤ�سدة( الُهَمزة 8.
• ا�سر- اأ�سر ال�سيء: ك�سره وحب�سه بابه �سرب. واالآ�سرة: 	

العطف تقول: تاأ�سرين عليه اآ�سرة الرحم قال احلطيئة:
    عطفوا علي بغري اآ �سرة فقد عظم االأوا�سْر 

• واالإ�سر: الذنب والع���بء الثقيل ويف القراآن الكرمي )ربنا 	
وال حتمل علينا اإ�سرًا ( البقرة 286.اأي: اأمرًا يثقل علينا.

• ا�س���ل – االأ�س���ل: احل�س���ب. ا�ستاأ�سل ال�س���يء اقتلعه من 	
اأ�سل���ه االأ�سيل: ال�سريف االأ�سل، ومن يت�سرف عن نف�سه 
دون وكيل تق���ول: اأ�سالة عن نف�سي.. ورجل اأ�سيل الراأي: 
اأي: حمكم ال���راأي، واأ�سيل ج اأ�سائ���ل واآ�سال وهو الوقت 
بع���د الع�س���ر وقبي���ل املغرب ق���ال اهلل عز وج���ل )بالغدو 

واالآ�سال ( االأعراف 205
  قال اأبو ذوؤيب الهذيل:

ل���ع���م���ري لأن������ت ال���ب���ي���ت اأُك���������ِرم اأه���ل���ه 
ب����الأ�����ش����ائ����ل  اأف�����ي�����ائ�����ه  واأق�������ع�������د يف 

وت�سغري االأ�سيل اأ�سيالل قال النابغة:
 وق���ف���ت ف��ي��ه��ا اأ�����ش����ي����اًل اأ���ش��ائ��ل��ه��ا 

ب��ع م���ن اأح���ِد  ��ت ج���واب���اً وم���ا ب��ال��رَّ ع��يَّ
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ل ب�سمتن مفرد كاأ�سيل قال االأع�سى: واالأُ�سُ
ي����وم����اً ب���اأط���ي���ب م��ن��ه��ا ن�����ش��ر رائ���ح���ة 

الأ����ش���ل دن����ا  اإن  م��ن��ه��ا  ب��اأح�����ش��ن  ول 
• لة: جن�س من احليات وهي اأخبثها، ويف احلديث يف 	 واالأ�سَ

لة(. ذكر الدجال )كاأن راأ�سه اأ�سَ
• : ا�س���م فعل م�سارع مبعنى: اأت�سج���ر، وال تلفظ الفاء 	 اأفٍّ

�ساكن���ة قال اهلل تعاىل )وال تقل لهما اأفٍّ وال تنهرهم وقل 
لهما قواًل كري���ًا( االإ�سراء 23 وقال ر�سول اهلل × حن 
ة( اأي:  راأى النا�س ي���وم اأحد )نعم الفار�س عوير غري اأُفَّ

غري متاأفف عن القتال. وقال ال�ساعر:
   م��غ��ّم��ر ال��ع��ي�����ص ي��اأف��وف،���ش��م��ائ��ل��ه

ي�����ش��ل     ول  ي���ع���ط���ي  ل  امل��������ودة  ت����اأب����ى 
• اب االآفاق اأي: 	 افق – االأفق: الناحية ج اآفاق تقول: هو جوَّ

كث���ري االأ�سف���ار، واالأفق: ما ظهر من نواح���ي الفلك ما�سًا 
االأر����س وي�سم���ى دائ���رة االأفق اأي�س���ًا، وال�سط���ح الراأ�سي 
العم���ودي على ال�ساق���ول اأفقي ن�سب���ة اإىل االأفق.قال اهلل 
تعاىل:)�سرنيه���م اآياتن���ا يف االآف���اق ( ف�سل���ت 53، وقال 

ال�ساعر: 
اإذا م��ن��ظ��ر ال��غ��رب��ي ح����ار دم��ا    ح��ت��ى 

الأفق  اغتالها  ملا  ال�شم�ص  حمرة  من 
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• واالأفق ا�ستعمل مفردًا وجمعًا قال الزبيدي: وبه ف�سر بيت 	
العبا�س ر�سي اهلل عنه يدح النبي ×:

الأر  اأ�����ش����رق����ت  ُول���������دت  مل�����ا  واأن���������ت   
���������ص و����������ش���������اءت ب��������ن��������ورك الأف����������ق 

• افك – االإفك: الكذب، واالأف���اك: الكذاب اأَفَكه اأي: قَلبه 	
و�سرفه عن ال�سيء، بابه �سرب ومنه قوله تعاىل )اأجئتنا 
لتاأفكن���ا ع���ن اآلهتن���ا( االأحقاف 22 ق���ال ر�سول اهلل × 

)قاتل اهلل اأفاكي بني اإ�سرائيل( وقال عروة ابن اأذينة:
اأح�������ش���ن امل�������روءة م��اأف��و   اإن ت���ك ع���ن 

ك���������اً ف�����ف�����ي اآخ��������ري��������ن ق�������د اأف������ك������وا 
•  واملوؤتف���كات: املدن التي قلبه���ا اهلل تعاىل على قوم لوط، 	

والرياح التي تختلف وجهات هبوبها.
• افل – اأَفل واأِفل اأفواًل القمر: غاب فهو اآفل قال اهلل تعاىل: 	

)فلما اأفل قال ال اأحب االآفلن ( االأنعام 86 وقال كعب بن 
مالك االأن�ساري يرثي ر�سول اهلل ×:
  ف���ت���غ���ر ال����ق����م����ر امل�����ن�����ر ل���ف���ق���ده 

وال�����ش��م�����ص ق���د ك�����ش��ف��ت وك�����ادت ت��اأف��ل 
د العهد: وثقه، وال يتعدى بحرف اجلر )على(  اك���د – اأكَّ
ال يق���ال: اأكد على احل�س���ور املبكر، بل: اأك���د احل�سور املبكر  
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واالأك�سدة احتاد ج�س���م باالأك�سجن )يونانية( من ذلك �سداأ 
احلديد  واالأك�سجن: غاز ال لون له وال رائحة �سروري للتنف�س 

واالحرتاق 
• اكل – اأكل الطع���ام: تناول���ه وبلعه بعد م�سغ���ه. وال يقال 	

مل���ن بلع حب���وب الدواء اأكل ال���دواء، اإذ ال م�سغ فيه. واأُُكل 
ال�سجرة ثمرها قال اهلل تعاىل )توؤتي اأكلها كل حن باإذن 
ربه���ا( اإبراهي���م 25 ويف احلدي���ث )اإذا اأُعطيت �سيئًا كل 
وت�س���دق(  املئ���كال ج ماآكي���ل: امللعقة. اأكل ال�س���يء اأفناه 
تقول: فالن ياأكل الكت���ب اأي: يقروؤها ب�سغف، واأكل عمره 

اأي: تقدم بال�سن قال املمزق العبدي:
    ف���اإن كنت م��اأك��وًل فكن خ��ر اآك��ل 

ق اأم�����������زَّ ومل�����������ا   ف�������اأدرك�������ن�������ي  واإل  
• الب – اأَلب اأْلبًا: جتمع، األَّب: اأف�سد، االإْلب: القوم جتمعهم 	

عداوة واحدة �سد غريهم. 
• ال���ت – اأََل���َت: اأْلتًا ال�س���يء نق�س ومنه قول���ه تعاىل )وما 	

األتناه���م من عملهم من �سيء( الطور 21 ويف حديث عبد 
الرحم���ن بن عوف يوم ال�س���ورى: وال تغمدوا �سيوفكم عن 
اأعدائك���م فتولتوا اأعمالك���م قال القتب���ي: اأي تنق�سوها. 

وقال احلطيئة:
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���ش��ع��د مغلغلة   ب��ن��ي  ����ش���راة  اأب���ل���غ       
ك��ذب��ا  ول  األ����ت����اً  ال���ر����ش���ال���ة ل  َج���ه���د 

• األف – االأُلفة: املحبة. 	
•  واالإيالف: العه���د تاألفوا جتمعوا، وتاألف���ه على االإ�سالم، 	

ومن���ه قول���ه تع���اىل )املوؤلف���ة قلوبه���م ( التوب���ة 60 ومنه 
االإي���الف قال تعاىل: )الإيالف قري�س ( قري�س1  قال ابن 
�سع���دي يف تف�س���ريه: قال كث���ري من املف�سري���ن: اإن اجلار 
واملجرور )الإي���الف( متعلقان بال�سورة الت���ي قبلها �سورة 
الفي���ل: )اأمل تر كيف فعل ربك باأ�سحاب الفيل. اأمل يجعل 
كيده���م يف ت�سليل. واأر�سل عليهم ط���ريًا اأبابيل. ترميهم 
بحج���ارة من �سجيل. فجعلهم كع�س���ف ماأكول ( الإيالف 

قري�س....
واملعن���ى: فعلن���ا ما معلن���ا باأ�سحاب الفي���ل، الأجل قري�س 
واأمنه���م وا�ستقامة م�ساحلهم، وانتظ���ام رحلتهم يف ال�ستاء 
لليم���ن ويف ال�سيف اإىل ال�سام، الأجل التجارة واملكا�سب. ويف 
حدي���ث ابن عبا����س: وقد علم���ت قري�س اأن اأول م���ن اأخذ لها 

االإيالف: ها�سم. واأن�سد حبيب بن اأو�س:
ق���ري�������ش���اً   اإخ�����وت�����ك�����م  اأن  زع����م����ت����م    

اإلف  ل�����ك�����م  ول�����ي�����������ص  اإل������������ف  ل�����ه�����ا 
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• ال���ق – اأََلق،تاألق الربق: ملع تاألقت امل���راأة: تزينت الك – 	
اأَلَك: اأر�سل االألوك:الر�سالة قال ال�ساعر:

    اأت���ت���ن���ي م���ن���ك َخ������ود م����ن ���ش��ن��اه��ا 
مت����ن����ى ال������ب������در ل������و ك�������ان ا����ش���ت���م���دا 

    وه�������اك األ�����وك�����ة ب����ث����ن����اك  ت���اه���ت  
وف�������اح�������ت  م������ن������دًل رط�������ب�������اً  ون������دا 

• األك���رتون: عن�س���ر دقيق جدًا ذو �سحن���ة كهربائية �سالبة 	
)يونانية( 

• ، االأمل الوجع؛ اأمَل ياأمل من باب طرب يطرب قال 	 امل – اأمِلَ
اهلل تعاىل )ولهم عذاب األيم ( البقرة 10 وقال ال�ساعر:

اأمل   م����ن  ك�����ان خ���ل���ي���اً  ن�����ام م����ن        
اأمن  مل  ط�����������وًل  ال�����ل�����ي�����ل  وب�����ق�����ي�����ت 

• :التوبة والعه���د والقرابة ق���ال اهلل تعاىل عن 	 ال���ل – االإلُّ
الكف���ار: )ال يرقب���ون فيك���م اإاًل وال ذمة ( التوب���ة 8  وقال 

ال�ساعر:
وب��ي��ن��ه��م   ب��ي��ن��ي  ك����ان  اإّلًً  اهلل  ج����زى   

ي������وؤخ������ر ع���اج���ا  ج���������زاء ظ�����ل�����وم ل 
• ال���ه – اأَِل���ه ياأَله بالفت���ح اأي: عَب���َد اهلل و)اهلل( َعَلٌم على 	

الذات الواجب الوجود، واجب له كل كمال ومتنزه عن كل 
نق�سان وهو الذي ياألهه كل �سيء قال ال�ساعر:
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ِه  امل�������������دَّ ال������غ������ان������ي������ات  در  هلل      
���ش��ب��ح��ن وا����ش���رج���ع���ن م����ن ت���األ���ه���ي 

• اأي:تعب���دي هلل وطلبي ر�س���اه بعملي.اللهم، امليم امل�سددة 	
عو����س ع���ن ح���رف النداء)ي���ا( وال يجمع بينهم���ا اإال يف 

ال�سرورة ال�سعرية كقول ال�ساعر:
ادل�����ه�����ّم�����ا  خ�����ط�����ب  م�������ا  اإذا  اإين   

اأق���������������ول ي��������ا ال�����ل�����ه�����م ي��������ا ال����ل����ه����م����ا 
• ���ر، اأال األوًا، وفالن 	 اال – اأال: م���ن ب���اب عدا يعدو اأي: ق�سَّ

ال ياأل���وك ن�سحًا. واالآالء: النع���م، واآىل: حلف، ومنه قوله 
تع���اىل: )وال ياأت���ل األو الف�سل منكم وال�سع���ة اأن يوؤتوا اأُيل 

القربى (النور 22  وقال ال�ساعر:
   اأت������اين ع���ن ال��ن��ع��م��ان َج�����ور األ���ّي���ة  

ي���ج���ور ب��ه��ا م���ن م��ت��ِه��م ب��ع��د م��ن��ِج��د 
• اىل – اإىل: ح���رف جر النته���اء الغاية الزمانية واملكانية، 	

وتاأت���ي بعدة مع���ان فمنها:مبعنى )عل���ى ( قال اهلل تعاىل 
)وق�سين���ا اإىل بني اإ�سرائيل( االإ�سراء 4. ومبعنى )عند( 
ق���ال تعاىل)ث���م حمله���ا اإىل البي���ت العتي���ق ( احل���ج33 
وتاأت���ي مرادف���ة )مع( ومن���ه قوله تع���اىل )واإذا خلوا اإىل 

�سياطينهم(البقرة 14.... 

 



54

معجم روضة اللغة

• اإليك: ا�سم فعل اأمر مبعنى: اذهب، تقول يف حال الغ�سب: 	
اإلي���ك عني اأي: اغرب عن وجه���ي اأو ابتعد. وتاأتي مبعنى: 

خذ مثل: اإليك الكتاب.
• ه: ق�سده وتيممه، والتيمم التو�سوؤ بالرتاب ويقال 	 امه- اأََمّ

لالأم اأمة واأمهة. ج: اأُّمات ملن ال يعقل قال ال�ساعر:
الع�شايا عند معرك    غ��دا يف    حتى 

ل���ل���ح���ق يف  ظ���ل���م���ات ال����ل����ي����ل  رن�����ات
  ي���رن���ه���ا  ك����ل  ح����ي  يف  م��راب�����ش��ه��م   

ح��ت��ى ال��ط��ي��ور،ب��ك��ت يف ال��ع�����ص اأّم����ات 
واأمهات ملن يعقل،قال اهلل تعاىل )حرمت عليكم اأمهاتكم 
وبناتك���م واأخواتكم ( الن�ساء االآي���ة 23.ويف احلديث )اجلنة 

حتت اأقدام االأمهات(.
   

 واأم كل �س���يء اأ�سله وعماده ومن الق���راآن الفاحتة اأو كل 
اآية حمكمة من اآيات ال�سرائع واالأحكام،الفرائ�س.واأم القرى 
مك���ة الأنها تو�سطت االأر�س فيما زعموا اأو الأنها قبلة امل�سلمن 
يوؤمونه���ا اأو الأنها اأعظم القرى �ساأنًا. و)ال اأم لك ( رمبا و�سع 

مو�سع املدح.
• اما – اأّما: حرف لل�سرط قال اهلل تعاىل )فاأما اليتيم فال 	
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تقه���ر( ال�سح���ى 10 وتاأتي للتف�سيل وه���و غالب اأحوالها 
ومنه قوله تعاىل    )اأما ال�سفينة فكانت مل�ساكن ( الكهف 

.79
• ام���ت –االأْمُت: املكان املرتفع وهو الت���الل ال�سغار وقوله 	

تعاىل: )ال ترى فيها عوجًا وال اأمتًا( طه 107  اأي: ال ترى 
انخفا�سًا وارتفاعًا.

• ام���د – االأم���د كامل���دى: الغاي���ة ومنتهى ال�س���يء قال اهلل 	
تع���اىل: )فط���ال عليهم االأم���د ( احلدي���د 16 اأي االأجل، 
ومن���ذ اأمد بعيد اأي: منذ وقت بعي���د، وا�ستوىل على االأمد 

اأي: و�سل اإىل الغاية قال ال�ساعر:
    )�سْبق اجلواد اإذا ا�ستوىل على االأمد (
 فاالأمد لفظة تدل على الزمان اأو املكان.

• اأم���ر – اأم���ره: طلب منه فعل �سيء عل���ى وجه اال�ستعالء، 	
اأِمر االأمر: ا�ستد قال ال�ساعر:

ورب������������������������������������������������رب ِخ��������������م��������������ا���������������ص   
ي�������������������اأم�������������������رن ب�������اق�������ت�������ن�������ا��������ش�������ي 

ودالل���ة عل���ى احلال، ق���ال اهلل تع���اىل )وما اأم���ر فرعون 
بر�سي���د ( ه���ود 93. االأم���ريال منحوت���ة من )اأم���ري البحر( 
)اإجنليزية(،وائتمروا بينهم: ت�ساوروا كقوله تعاىل )وائتمروا 
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بينكم باملعروف ( الطالق 6 تاأمرك ال�ساب: �سار اأمريكيًا، اأو 
تخل���ق اأو ت�سبه باأخالق االأمريكان اأو هيئتهم وانتحل عاداتهم 

فهو متاأمرك.
• اأم����س – اأم����سِ بالبناء عل���ى الك�سر، وه���ذا مذهب اأكرث 	

العرب قولهم: مذ اأم�َس �سرورة، قال الراجز:
   

ل����ق����د راأي������������ت ع����ج����ب����اً م������ذ اأم���������ش����ا    
ع����ج����ائ����زاً م���ث���ل ال�������ش���ع���ايل خ��م�����ش��ا

ه��م�����ش��ا   رح���ل���ه���ن  م�����ا يف  ي����اأك����ل����ن     
�����ش����ر�����ش����ا ل�����ه�����ن  اهلل   ت�������������رك   ل 

           وال لقن الدهر اإال تع�سا
اأم���ل- االأم���ل: الرج���اء، واأك���رث م���ا ي�ستعمل االأم���ل فيما 

ي�ستبعد ح�سوله قال كعب بن زهري: 
م��ودت��ه��ا  ت���دن���و  اأن  واآم�������ل  اأرج�������و     

وم���ا ل��ه��ن – اإخ����ال ال���ده���ر- تعجيل 
ومن عزم ال�سفر اإىل بل���د بعيد يقول: اأملت الو�سول، وال 
يق���ول طمعت، اإال اإذا اقرتب منه؛ فاإن الطمع ال يكون اإال فيما 
قرب ح�سوله، والرجاء بن االأمل والطمع. تاأمل االأمر وتاأمل 
في���ه: نظر فيه مليًا والتاأمل الباطني: اإمعان النظر يف حوادث 

ال�سعور و�سبط �سفات النف�س وانفعاالتها قال ال�ساعر  
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 ت�����اأم�����ل م�����ا ت����ق����ول وك����ن����ت ِق�����ْدم�����اً 
���������ه   ق���ل���ي���ل ق�������ط�������ام�������ي�������اً   ت���������اأم���������لُّ

• امم- اأُمُّ ال�سيء: اأ�سله، وت�سغري االأم: اأميمة.قال النابغة:	
  ك��ل��ي��ن��ي ل���ه���مٍّ ي����ا اأم����ي����م����ُة ن��ا���ش��ِب 

ول����ي����ٍل اأق���ا����ش���ي���ه ب����ط����يء ال���ك���واك���ب 
 وقول���ه تعاىل: )كنتم خري اأم���ة ( اآل عمران 110 املعنى: 
اأه���ل دي���ن، واالأم���ة: الن�سيان قال تع���اىل )واّدكر بع���د اأمة ( 

يو�سف 45.
• ام���ن – االإي���ان: الت�سدي���ق، واالأمن �سد اخل���وف قال 	

تعاىل:)ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين �سبقونا باالإيان( 
احل�سر 10 

• واالأمان���ة: �سد اخليانة، االأمانة: ه���ي طاعة اهلل يف ال�سر 	
والعل���ن وت�س���رف اإىل معان ح�سية ومعنوي���ة، من املعاين 
احل�سي���ة حف���ظ الوديع���ة، وهو املعن���ى ال�سائ���ع لالأمانة، 
وي�س���رف اإىل املعنويات، فم���ن اأقوالهم: ال تفك���ر اأفكارًا 
�سيئ���ة بج���ارك، واملق�س���ود: باأه���ل جارك.وم���ن االأمانة 
االبتع���اد عن االإث���م الباطن.واالأمانة ال يح���دد معناها اإال 
من خالل ال�سياق، والعرب تعرف معنى االأمانة على هذا 

الوجه قال النابغة الذبياين:
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ت���خ���ن���ه���ا  مل  الأم���������ان���������ة  ف�����األ�����ف�����ي�����ت 
ي�����خ�����ون   ل  ن������������وح  ك������������ان  ك��������ذل��������ك 

• ن قال:اآمن، وهي ا�سم فعل اأمر مبعنى  ا�ستجب. 	 اأمَّ
• ان����س- اأَِن�َس ب���ه: األف���ه. االآن�س���ة ج اأوان�س:الطيبة النف�س 	

غري املتزوج���ة، االأني�س: املوؤاآن�س يقال:ما بالدار اأني�س اأي 
اأحد:قال اهلل تعاىل )واأنا�سيَّ كثريًا ( الفرقان 49 الواحد: 
اإن�سي.وامل���راأة: اإن�سان وبالهاء عامي���ة و�سمع يف �سعر قال 

عنه القامو�س املحيط: كاأنه مولَّد وهو قول ال�ساعر:
ال��������ه��������وى     يف  ك�������������ش������ت������ن������ي  ل��������ق��������د 

م����������ام����������ح ال�����������������ش��������ب ال����������غ����������ِزل  
ف�����ت�����������������ان�����ة   اإن�������������������������ش������������ان������������ة         

ب�����������درال�����������دج�����������ى م������ن������ه������ا خ������ِج������ل 
ب�����ه�����ا   ع���������ي���������ن���������ي  زن��������������������ت  اإذا 

ف������ب������ال������دم�����������������������������������������وع  ت����غ����ت���������ش����ل
• ان���ف- اأْنُف كل �سيء: اأول���ه. اأِنف من الع���ار: ترفع وتنزه 	

عن���ه  االأَنفة: ع���زة النف����س، ا�ستاأنف الدع���وى، وجمل�س 
اال�ستئناف:  االإعادة. غابة اأُُنٌف اأي: عذراء كاأ�س اأُُنٌف: مل 
ي�س���رب بها اأحد، ورجل حميُّ االأنف: ياأبى اأن ي�سام واأنف 
الناق���ة لقب جعفر بن ُقري���ع، الأن اأباه نحر جزورًا فاأدخل 
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جعف���ر يده يف اأنفه���ا وجعل يجر الراأ�س فلق���ب به، وكانوا 
يغ�سبون من ذلك اللقب، فلما مدحهم احلطيئة بقوله: 

قوم هم االأنف واالأذناب غريهم  ومن ي�سوي باأنف الناقة 
الذنبا؟ ف�سار اللقب مدحًا.

• انق- االأني���ق: املعِجب ورو�سة اأنيقة وتاأنق يف الكالم: اأتى 	
بكالم معجب.

• انى – اأّنى معناه: اأين؟ تقول:من اأين لك هذا ؟ وقد تكون 	
مبعنى كيف ؟ تقول: اأنى لك اأن تفتح احل�سن ؟ وهي من 
الظ���روف ال�سرطية جتزم فعلن م�سارع���ن: اأنى ت�سافْر 

اأ�سافْر معك.   
• ان���ى – اأَنى ياأين. كرمى يرمي اأي: ح���ان  قال اهلل تعاىل 	

)اإىل طعام غري ناظرين اإناه ( االأحزاب 53  اأي: ن�سجه، 
واأنى احلميم: و�سل اإىل غاية حره قال اهلل تعاىل )حميم 

اآن( الرحمن  44 وقال النابغة:
   وت��خ�����ش��ُب حل��ي��ة غ�����درت وخ��ان��ت 

اآن  ب�����اأح�����م�����ر م������ن جن����ي����ع اجل���������وف 
• اإن – ح���رف نا�س���خ، يدخل على املبت���داأ واخلرب فين�سب 	

االأول وي�سم���ى: ا�سَمه���ا ويرف���ع الثايَن وي�سم���ى: خرَبها.
بع�سه���م ق���ال: ق���د تاأت���ي ح���رف ج���واب مبعن���ى: نع���م 

وا�ست�سهدوا بهذا البيت:
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ع���ا  ق���������د  ������ش�����ي�����ب  وي�������ق�������ل�������ن:     
ك��������رت،ف��������ق��������ل��������ت:اإن��������ْه وق������������د  ك 

•   وال اأرى اأن هذا احلرف مبعنى: نعم، بل اأرى اأن ال�ساعر 	
كرر كالمهم، كاأنه قال  ويقلن �سيب قد عالك وقد كربت 
فقلت: اإنه قد ع���الين كما تقولون.فحرف اجلواب، يكون 

عن �سوؤال، وهذا لي�س كذلك.
• اأْن – حرف  قد يجزم به قال ال�ساعر:  اإذا ما غدونا قال 	

ولدان لنا تعاَلوا اإىل اأن ياأتنا ال�سيد نحطب 
وهذا �سرورة �سعرية، يحفظ وال يقا�س عليه.

• اهب- تاأهب: ا�ستعد، االإهاب: اجللد ما مل يدبغ.	
• اهل – االأهل: االأ�سرة والع�سرية. املوؤهالت: اال�ستعدادات 	

الفطرية التي جتعل االإن�سان اأهاًل الأمر ما.وتاأهل: ا�ستاأن�س 
�سد: توح�س والعامة تقول ملن تزوج: تاأهل، وهذا خطاأ الأن 
االأهل���ي �سد الوح�سي.مرحبًا واأهاًل اأي: اأتيت �سعة واأتيت 

اأهاًل فا�ستاأن�س وال ت�ستوح�س.
• اأوب- اآب: رج���ع االأوب الرج���وع )م����س(  قال اهلل تعاىل 	

)اإن اإلينا اإيابهم (الغا�سية 26  ومثله االإياب قال ال�ساعر:
النوى   بها  وا�شتقر  ع�شاها  فاألقت   

ك���م���ا ق�����ر ع���ي���ن���اً ب������الإي������اب امل�������ش���اف���ر 
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•  واآب يوؤوب: رجع، قال عبيد بن االأبر�س 	
ي����������������وؤوب  غ�������ي�������ب�������ة  ذي  وك����������������ل   

ي���������������وؤوب  ل  امل�������������������وت  وغ������������ائ������������ب 
• اأود- ت���اأود تع���وج، اآده احلمل: اأثقله ق���ال اهلل تعاىل )وال 	

يوؤوده حفظهما( البقرة 255 وتاأود: تثنى لينًا.
• اأوز – االإوزة واالإوز البط، مفرد ج اإوزون طائر مائي يقال 	

له اإوزة اأي�سًا. فار�سية.
• ل، التاأويل:التف�سري. االآل ال�سراب وهو انعكا�سات 	 اأول – اأوَّ

�سوء ال�سم�س وقت احلر.واآَل: رجع وامَلوئل: املرجع.
• اأون- االأوان:احلن ج االآونة مثل: زمان واأزمنة.	
• اأوه: كلمة توجع واالآهة: ا�سم من تاأوه.	
• اأوى- امل���اأوى: كل مكان ياأوي اإلي���ه �سيء لياًل اأو نهارًا قال 	

اهلل تع���اىل )واأما من خ���اف مقام ربه ونه���ى النف�س عن 
الهوى فاإن اجلنة هي املاأوى( النازعات41 

• اآد –االأْي���د: القوة قال اهلل تع���اىل )وال�سماَء بنيناها باأيد 	
واإنا ملو�سعون( الذاريات 47 وقال ال�ساعر:

اأم�����ث�����ال�����ه�����م   ل�����������ش�����ت�����ُم  ب��������رج��������ال    
اأي���������������دوا ج������ري������ل ن�����������ش�����راً ف����ن����زل 

• اي�س- اأي�س: لغة يف يئ�س ومعناه: انقطاع الرجاء 	
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• اآم- اأمي )االأيام���ى( الذي���ن ال اأزواج له���م م���ن الرج���ال 	
: هي من مات عنها  والن�س���اء �سواء ت الزواج اأم ال، واالأميِّ

زوجها قال ال�ساعر:
   ف����اأُب����ن����ا وق�����د اآم������ت ن�������ش���اء ك��ث��رة

اأيَّ  ف���ي���ه���ن  ل���ي�������ص  ����ش���ع���د  ون���������ش����وان 
اآيه - االآية: العالمة قال اهلل تعاىل )اإن اآية ملكه( البقرة 

248 وقال × )اآية املنافق ثالث ( وقال ال�ساعر:
 ب������اآي������َة ي����ق����دم����ون اخل�����ي�����ل ����ش���ع���ث���اً  

ك������������اأن ع�����ل�����ى �����ش����ن����اب����ك����ه����ا ُم������دام������ا 
• اآن- اآَن يئن:مثل حان يحن وزنًا ومعنى ويف التنزيل )اأمل 	

ي���اأن للذين اآمنوا اأن تخ�سع قلوبهم اإىل ذكر اهلل(احلديد 
16 وقال ال�ساعر:

ع��م��اي��ت��ه��ا  جت���ل���ى  اأن  يَل  ي���ئ���ْن  اأمل������ا    
ليا اأن��ى  ق��د  بلى  ؟  ليلى  ع��ن  واأق�شر 

• اي���ه- اإيه: ا�سم فعل اأمر، فاإن قل���ت ملحدثك: اإيِه بالك�سر 	
بال تنوين، فقد طلبت اإليه اأن ي�ستمر يف كالمه، واإن نونت 

وقلت: اإيٍه، فقد طلبت اإليه اأن ي�ستمر يف اأي كالم كان.
• اي- اأي: بلف���ظ واح���د مع املذك���ر واملوؤنث تق���ول:اأي فتاة 	

بك (  واأي فت���ى ق���ال اهلل تعاىل )يف اأي �سورة م���ا �ساء ركَّ
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االنفطار 8 و قال العرجي: 
اأ�����ش����اع����وا  ف���ت���ى  واأي  اأ������ش�����اع�����وين   

ل�������ي�������وم ك������ري������ه������ة و�����������ش����������داد ث���غ���ر 
وجتوز املطابقة، قال الكميت: باأي كتاب اأم باأية �سنة

ترى حبهم عارًا علي وحت�سب ؟ 
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باب الباء

• الب���اء: ح���رف ج���ر، م���ن معانيها:اال�ستعانة نح���و: كتبت 	
بالقل���م.  وامل�ساحب���ة: اذهب ب�س���الم، والظرفية: �سرت 
باللي���ل. والبدلية ق���ال اهلل تعاىل:)اأت�ستبدل���ون الذي هو 
اأدن���ى بال���ذي هو خ���ري ( البق���رة: 61 فالب���اء تدخل على 
امل���رتوك تقول: ا�ستب���دل الهدى بال�سالل���ة. ومن �سواهد 

البدلية قول ال�ساعر:
رك���ب���وا  اإذا  ق����وم����اً  ب���ه���ُم  يل  ف��ل��ي��ت   

������ش�����دوا امل�����غ�����ار زراف�����������ات ووح�����دان�����ا
   قوله تعاىل )ومنهم من اإن تاأمنه بدينار ال يوؤده اإليك ( 
اآل عم���ران 75  اأي:على دينار كما يو�سع )على( مو�سع الباء 

كقول ال�ساعر:
ق�����ش��ر   ب����ن����و  ع����ل����ي  ر������ش�����ي�����ْت  اإذا   

ر�����ش����اه����ا  اأع����ج����ب����ن����ي  اهلل  ل����ع����م����رو 
•  اأي: ر�سيت بي،ق���ال الفخر الرازي: املعروف امل�سهور اأن 	

)على( يف ه���ذا البي���ت مبعنى:عن، وتاأت���ي مبعنى )يف( 
كقول���ه × )يغزو جي����س الكعبة، فاإذا كان���وا ببيداء من 
االأر�س يخ�س���ف باأولهم واآخرهم..( وتاأت���ي مبعنى القوة 
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كم���ا يف املثل: )بيدين ما اأوردها زائدة( زائدة: ا�سم علم  
اأي:بالقوة واجلالدة قال امليداين: يقال: ما يل يد  وما يل 

يدان، اأي:قوة 
• البوؤبوؤ:اأ�س���ل ال�س���يء، واإن�س���ان الع���ن، والع���امل ال�سي���د 	

والظريف.
• الباب���وجن: نبات ع�سب���ي، اأوراق���ه بي�ساء وزه���ره اأ�سفر، 	

ي�ستعم���ل يف الطب. مه���دئ لالأع�ساب ي�سب���ه االأقحوان. 
)فار�سية(

• ب���ار- البئر:ج:اآبار  قال اهلل تع���اىل: )وبئر معطلة وق�سر 	
م�سيد( احلج 45.قال ال�ساعر:

ف������������اإن امل������������اء م����������اء اأب������������ي وج��������دي 
ط���وي���ت وذو  ح�����ف�����رت  ذو  وب�����ئ�����ري 

• ذو، مبعنى التي، يف لغة طيئ.	
•  والبئ���ر االرتوازي���ة ه���ي الت���ي يندف���ع ماوؤها ذاتي���ًا، وما 	

ي�ستخ���رج باآلة ال ت�سم���ى ارتوازية. والب���وؤرة: موقد النار، 
وجمتم���ع احلزم ال�سوئية يف العد�سة املحدبة، ويقال لها: 

املحرق.
• الب���ارود: م���ادة مركب���ة م���ن مل���ح خم�سو����س وكربي���ت 	

وفح���م ي�ستعمل يف املقذوفات )تركي���ة(. وحممود �سامي 
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الب���ارودي رائد ال�سع���ر العربي احلديث؛ ب���ارودي: ن�سبة 
اإىل قرية:اإيت���اي البارود يف م�س���ر، ويف �سورية يف مدينة 
حم���اة حي البارودية ن�سب���ة اإىل م�سنع البارود الذي كان 
فيه���ا زم���ن العثماني���ن كان يد اجليو�س مب���ادة البارود 
للبنادق واملدافع، وعندم���ا كانت اجليو�س العثمانية حول 
فيينا يف احل�سار االأول، هجمت فئة من الن�سريية خارج 
حماة ودمرت هذا امل�سن���ع فا�سطر العثمانيون اأن يفكوا 
احل�س���ار. وتراجعت يف احل�س���ار الث���اين لفيينا عندما 
ق���ام ال�س���اه عبا�س بهجوم عل���ى الدول���ة العثمانية. وجيه 
الب���ارودي طبي���ب و�ساع���ر من حم���اة تويف ع���ام 1996م 

م�سهور باإن�سانيته.
• با�س- الباأ�س: ال�سدة يف احلرب قال اهلل تعال )و�سرابيل 	

تقيكم باأ�سكم( االأنبياء 80 والعذاب اأي�سًا قال اهلل تعاىل 
)وال ي���رد باأ�سهع���ن القوم املجرمن( االأنع���ام 147.  قال 

ال�ساعر:
ح���َك���م  وا�������ش������ع  ع�����زي�����ز  الإل�����������ه  اإن   

ب���ك���ف���ه ال�������ش���ر وال����ب����اأ�����ش����اء وال���ن���ع���م
• بب���ل - بابل:ا�س���م مو�س���ع بالع���راق ين�سب اإلي���ه ال�سحر 	

ق���ال اهلل تعاىل: )وم���ا اأنزلنا على امللك���ن ببابل هاروت 
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وماروت( البق���رة 102 وين�سب اإليها اخلمر اأي�سًا،ويقال: 
عيون بابلية: اأي �ساحرة جمااًل 

• : املقط���وع، قال × 	 بت���ت- بتَّ املوقف: ح�سم���ه. واملنبتُّ
)اإن املنبتَّ ال اأر�سًا قطع وال ظهرُا اأبقى(.

• برت- احلبل: قطعه، واالأبرت: الذي ال عقب له وقول تعاىل 	
لنبي���ه الكرمي )اإن �سانئك هو االأبرت( الكوثر 3، يعني: اإن 
مبغ�س���ك هو املقط���وع من كل خري. وق���ال ×:)كل اأمر 
ذي ب���ال مل يبداأ بالثن���اء على اهلل وال�سالة على نبيه فهو 
اأب���رت اأو اأجذم اأو اأقط���ع ( اأي: قليل وناق�س الربكة.ويقال 

للخطبة:برتاء، اإذا كانت كذلك.
• الب���رتول – )التيني���ة( تعرييه���ا: النف���ط. مع���دن �سائل 	

ي�ستخرج منه الوق���ود، الكاز و الديزل والعطور واللدائن، 
وله���ا ا�ستعم���االت كثرية ج���دًا يف ال�سناع���ات، ت�ستخرج 
من���ه خي���وط الن�سي���ج ل�سناع���ة االأقم�سة  كم���ا ت�ستخرج 
منه االأطعمة؛ اللح���وم والزيوت وال�سمن والرز ال�سناعي 

وغريه....
• بت���ك- البت���ك: القط���ع ويف التنزيل )والآمرنه���م فليبتكن 	

اآذان االأنعام( الن�ساء 119.
• بتل- البت���ول: املنقطعة اإىل عبادة اهلل تعاىل ويف التنزيل 	

)واذكر ا�سم ربك وتبتل اإليه تبتياًل( املزمل8.
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• بث���ث – بث اخلرب: اأظهره، والبث: احلزن قال اهلل تعاىل 	
عل���ى ل�سان يعقوب عليه ال�س���الم )اإمنا اأ�سكو بثي وحزين 

اإىل اهلل ( يو�سف 68.وقال ال�ساعر:
������ش�����اع�����ف م��������ن ب�����ث�����ي واأح���������������زاين 

ف���������ْق���������د اأخ������������ائ������������ي واإخ��������������������واين
ت�ستعمل البث مرادفة احلزن، لكن البث اأعمق من احلزن 

واأ�سد قال ال�ساعر:
و�������ش������اأج������زي ب�����ق�����اء اأي������������ام ع���م���ري  

ب�������ن ب�����ث�����ي وع�������رت�������ي واك������ت������اآب������ي
• برث- البثور: حب ال�سباب يظهر يف الوجه.	
• بثق – بثق:انفجر، انبثق املاء: نبع.	
• بجح – بجح به: فرح، تبجح وتباجح:افتخر وتباهى.	
• د تبجي���دًا: اأقام، واالإبل لزمت املرتع، 	 َبَجَد – بجودًا وبجَّ

والبج���دة: االأ�سل وال�سح���راء، وهو اب���ن بجدتها:للعامل 
بال�سيء، وللدليل اله���ادي، وعبد اهلل ذو البجادين: دليل 
جاد:  النبي ×، وثوبان بن ُبجدد: موىل النبي ×، والِبِ

الب�ساط قال امروؤ القي�س:
وب���ل���ه ع�����ران�����ن  يف  ث�����ب�����راً  ك��������اأن     

����ل م����زمَّ ِب������ج������اد  اأن�������ا��������ص يف  ك����ب����ر 
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• واأبج���د.. اإىل َقَر�َس���ت، وكَلم���ن رئي�سه���م؛ مل���وك َمْدَين، 	
و�سع���وا الكتابة العربية على عدد حروف اأ�سمائهم هلكوا 

يوم الظلة فقالت ابنة كلُمن:
رك�������ن�������ي      م  ه�����������������������دَّ ك�����������ِل�����������م�����������ْن    

ُه����������ل����������ك����������ه و���������������ش��������������ط  امل�������ح�������ل�������ه 
 �سيد القوم اأتاه ال����حتف نارًا و�سط ُظله
ع�����ل�����ي�����ه�����م     ن���������������������������اراً  ُج���������ع���������ل���������ت   

داره����������������������������������م  ك������امل�������������ش������م������ح������ل������ه 
ثم وجدوا بعدهم )ثخْذ �سظغ ( ف�سموها الروادف.

هذا ما اأورده القامو�س املحيط يف مادة )بجد( 
وهذا اخلرب مع ال�سعر اأوردته لغرابته، وال تقوم به حجة، 
فاأي���ن كانت ابنة كلمن هذا املزعوم ملا جاء العذاب؟.كما اأرى 
اأن ه���ذا ال�سعر م�سن���وع، واأن �سانعه كلي���ل ال�سنعة: دارهم 

كامل�سمحله؟ ما هذا الكالم؟!اإنها م�سمحلة كثريًا جدًا.
• بج����س- بج�س املاء فانبج�س: فج���ره قال اهلل تعاىل: )اأن 	

ا�سرب بع�ساك احلجر فانبج�ست منه اثنتا ع�سرة عينًا( 
االأعراف 160.

• بج���ل- َبَجَل: عظ���م، املبجل: املعظم. وه���ي حرف جواب 	
باالإيجاب مثل نعم.
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• بح���ت - الَبح���ت: اخلال�س، ال���ود البحت: ال���ود الذي ال 	
�سائبة فيه.

• بحث- بحث يف االأر�س: حفرها ومنه التنزيل )فبعث اهلل 	
غراب���ًا يبحث يف االأر�س ( اأي: يحف���ر، واملثل: )كاحلافر 
عن حتفه بظلفه(.وتباحثوا حتاوروا وتناظروا، املبحث ج 

مباحث.
• بحر- البحر:املاء العظيم، ج بح���ور وبحار واأبحر، �سمي 	

بذل���ك الت�ساعه  ومن���ه قيل: فر����س بح���ر: اإذا كان وا�سع 
اجل���ري  ومنه قول النب���ي × يف)من���دوب(، فر�س اأبي 
طلحة )اإن وجدناه لبحرًا( وبَحر االأر�س: �سقها  والناقة: 
�س���ق اأذنها ومن���ه يف التنزيل )ما جع���ل اهلل من َبحرية ( 
املائ���دة 103 وهي الناقة التي اإذا نتجت �سبع اأبطن �سقوا 
اأذنها فل���م يحملوا عليها  والعامل الوا�س���ع العلم يقال له: 
بح���ر وَلقب اجلاح���ظ: اأبو بح���ر، والبحر يف لغ���ة العرب  
الوا�سع من كل �سيء؛ فالنهر العظيم بحر والرجل الكرمي 
بح���ر. والبح���ر يف العرو����س: وزن ال�سع���ر. والبحري���ن: 
الن�سبة اإليها:َبحراين على غري قيا�س، فالقيا�س اأن ين�سب 
. والبحرين هو ال�ساحل ال�سرقي  اإىل املف���رد: بحر: بحريٌّ

للجزيرة العربية.
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• بخ���ت – البخت: احل���ظ )فار�سي���ة( البخات���ي: االإبل ج 	
بختية 

• بخر – الَبَخر: ننت الفم، وبابه طرب فهو اأبخر، والبخار: 	
امل���اء اإذا حت���ول اإىل حال���ة غازية وتبخر امل���اء حتول اإىل 

بخار وتبخر:تطيب بالبخور.
• بخ�س – البخ�س: الناق�س ومنه قوله تعاىل )وال تبخ�سوا 	

النا�س اأ�سياءهم (االأعراف 85 .
• بخ���ع- بخع نف�سه: قتلها غمًا وبابه قطع ومنه قوله تعاىل: 	

)فلعل���ك باخ���ع نف�س���ك على اآثاره���م اإن مل يوؤمن���وا بهذا 
احلديث اأ�سفًا( الكهف 6 

• بخ���ل- البخ���ل يف ال�سرع: من���ع الواجب ق���ال اهلل تعاىل: 	
)واأم���ا م���ن بخ���ل وا�ستغنى وك���ذب باحل�سن���ى ف�سني�سره 
للع�س���رى( الليل 8. وعند العرب  البخل: منع ال�سائل مما 

يف�سل عن امل�سوؤول.
• بداأ- بداأ ال�سيء: افتتحه، املبتداأ: االأول.	
• بدد- ب���ّدده: فرقه.ال بد من كذا: ال حمي���د عنه، وا�ستبد 	

باالأمر:انف���رد ب���ه،ويف دع���اء خبيب ر�س���ي اهلل عنه على 
امل�سرك���ن: اللهم اأح�سهم عددًا، واقتلهم بددًا، وال تغادر 

منهم اأحدًا.
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• ب���َدر- ب���در اإىل ال�س���يء وب���ادر: اأ�سرع)م����س( مب���ادرة 	
االإ�سراع.

و�سمي البدر بدرًا ملبادرته ال�سم�س بالطلوع يف ليلته، كاأنه 
يعجله���ا املغيب، والب���ادرة: املباداأة، وتطل���ق يف اخلري وال�سر 
تقول: بادرة طيبة، وب���ادرة غ�سب، واإذا قطعت عن االإ�سافة 
رج���ع املعن���ى اإىل ال�س���ر تقول: له ب���وادر؛ اأي: ب���وادر �سر قال 

النابغة اجلعدي ر�سي اهلل عنه:
له ي��ك��ن  اإذا مل  ح��ل��م  خ���ر يف  ول     

ي���ك���درا  اأن  ����ش���ف���وه  حت���م���ي  ب���������وادر 
• ب���در: ا�سم البئر التي وقعت عن���ده اأول معركة حربية بن 	

امل�سلم���ن وامل�سرك���ن، قتل م���ن امل�سركن �سبع���ون واأ�سر 
�سبع���ون ق���ال اهلل تعاىل:)ولقد ن�سرك���م اهلل ببدر واأنتم 

اأذلة( اآل عمران 123. 
• ب���دع- اأبدع ال�س���يء: اخرتعه دون �سابق مث���ال، قال اهلل 	

تع���اىل: )بدي���ع ال�سم���اوات واالأر����س( االأنع���ام 101 اأي: 
مبدعهم���ا، والبديع: وعاء الع�سل ويف احلديث )اإن تهامة 
كبدي���ع الع�سل حلو اأوله،حلو اآخره( الأنه ال يتغري، بخالف 

اللنب. والبدعة: احلدث يف الدين.
• ب���دل- تبديل ال�سيء: تغيريه ق���ال اهلل تعاىل )وال تتبدلوا 	
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اخلبي���ث بالطي���ب( الن�س���اء 2.ق���ال ال���رازي يف خمت���ار 
ال�سح���اح: االأب���دال: قوم م���ن ال�ساحلن ال تخل���و الدنيا 
منهم، اإذا مات واحد منهم اأبدل اهلل تعاىل مكانه باآخر. 
ال: بائ���ع املاأكوالت  قال اب���ن دري���د: الواح���د بديل.الب���دَّ
والعامة تقول: البقال؛ فالبدال، من البدل؛ تعطيه النقود 
ويعطي���ك بداًل عنه���ا ال�سلعة، والبقال: ن�سب���ة اإىل البقول 

واخل�سراوات، والبدال اأف�سح.
• ب���دن – البدن���ة: الناق���ة ال�سمين���ة، �سميت بذل���ك الأنهم 	

كانوا ي�سمنونها ج ُبْدن ق���ال اهلل تعاىل )والُبْدن جعلناها 
لك���م من �سعائر اهلل لكم فيها خ���ري ( احلج 36. والَبَدن: 
اجل�سم الذي ال روح في���ه قال اهلل تعاىل )فاليوم ننجيك 
ببدنك لتك���ون ملن خلفك اآية( والبدن���ة قمي�س ال ُكمَّ له، 

تلب�سه الن�ساء.
• ب���ده - البديهة: اجل���واب احلا�سر وال���ذكاء تقول: �سريع 	

البديه���ة وحا�س���ر البديه���ة، فكاأمن���ا يب���اده اأو يفاج���ئ 
ال�سامع���ن ب�سرع���ة اجل���واب واإ�سابته وا�ستقام���ة املعنى 
وجم���ال العبارة،وخطب���ة على البديه���ة اأي: مرجتلة دون 
اإع���داد �سابق، واأجابه بديهة وقال ال�سعر بديهة. والن�سبة 

اإىل بديهة: بديهي.

 



75

معجم روضة اللغة

• ب���دا- ب���دا االأمر، من ب���اب �سم���ا: ظهر، ب���ادى بالعداوة 	
جاه���ر بها اأبدى االأمر:اأظهره قال اهلل تعاىل:)واهلل يعلم 
ما تب���دون وما تكتم���ون( الن���ور 29. بدا الق���وم: خرجوا 
اإىل باديته���م، ويف احلدي���ث ال�سري���ف )م���ن ب���دا جفا ( 
اأي: م���ن نزل البادية �سار فيه جف���اء االأعراب. واحل�سر 

يقولون:بدينا اأي بداأنا.
• البدو: �سكان البادية من القبائل العربية الرحل والن�سبة: 	

بدوي واالأنثى بدوية.
• : الغلبة.قال الراجز:	 بذَّ – البذُّ

 ق�����د ج�������دت احل��������رب ب����ك����م ف����ج����دوا  
و������ش�����م�����رت ع������ن �����ش����اق����ه����ا ف���������ش����دوا 

 وال�����ق�����و������ص   ف����ي����ه����ا    وت��������ر   ع����ردُّ  
اأ�����ش����د  اأو  ال�����َب�����ك�����ر  ذراع    م�����ث�����ل  

          ال بد مما لي�س منه بد 
• بذخ – بذخ ال�سحاب: ارتفع يقال: �سرف باذخ اأي: عال. 	
• بذر- ب���َذر احلب: األقاه يف االأر�س، والَب���ذر الن�سل، وبّذر 	

امل���ال اأ�س���رف يف اإنفاقه يف غري وجه ق���ال اهلل تعاىل )اإن 
املبذرين كانوا اإخوان ال�سياطن ( االإ�سراء 27.

• ب���ذل – بذل ال�س���يء: اأعطاه تقول: ب���ذل نف�سه دون دينه 	
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اأي: ج���اد بها، ويف املثل)تبذل من مالها ومن دمها (. اأي 
جتود مبا متلك واإن عز. كالم مبتذل اأي: ركيك.

• بذا –َبذا: البذاءة: الفح�س والكالم املعيب.	
• بر- ب���رَّ خالقه:اأطاعه.ال���رَبُّ �سد العقوق فاأن���ا َبرٌّ وبارٌّ ج 	

اأب���رار قال اهلل تع���اىل )اأتاأم���رون النا�س بال���رب وتن�سون 
اأنف�سكم واأنتم تتلون الكتاب اأفال تعقلون( البقرة 44وقال 
× )اإن ال�س���دق يه���دي اإىل ال���رِب واإن ال���رب يهدي اإىل 
اجلن���ة( والرُب القمح الواحدة: ُب���رة والربية ال�سحراء ج 

براري.
• ب���راأ- ب���ِرئ م���ن املر����س: �ُسفي، وم���ن العي���ب: �سلم ويف 	

التنزي���ل:  )وما اأبرئ نف�س���ي اإن النف�س الأمارة بال�سوء اإال 
ما رحم ربي ( يو�سف 53.

• ب���رث – الرباث���ن لل�سب���اع والط���ري كاالأ�ساب���ع لالإن�س���ان 	
واملخلب: ظفر الربثن.

• ب���رج – الربج: احل�س���ن ج بروج واأبراج ق���ال اهلل تعاىل 	
)وال�سم���اء ذات ال���ربوج ( ال���ربوج 1.وتربج���ت امل���راأة 

اأظهرت زينتها وحما�سنها قال ال�ساعر:
ن��َع��ج  ب������َرج ����ش���ف���راء يف  ب��ي�����ش��اء يف   

ك�����اأن�����ه�����ا ف���������ش����ة ق������د م�������ش���ه���ا ذه����ب 
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• برجم- الرباجم مفا�سل االأ�سابع.	
• برح – برح املكان: زال عنه ويف التنزيل )فلن اأبرح االأر�س 	

حت���ى ياأذن يل اأبي اأو يحكم اهلل يل وهو خري احلاكمن ( 
يو�سف 80 وقال ال�ساعر:

ن�������ران�������ه�������ا    ع������������ن  ���������ش��������د  م������������ن   
ب������������راْح  ل  ق�����ي�����������ص  اب������������ن  ف���������اأن���������ا 

• برح اخلفاء: زال. التربيح ال�سدة واالأذى ومثلها الرُبحاء. 	
•  ابن بري���ح: الغ���راب، تباريح ال�سوق: توهج���ه وغ�س�سه 	

ولذع���ه وُحرقه والبارح وال�سان���ح من االعتقادات الباطلة 
يف اجلاهلية.

• ب���رد – َب���َرَد نق�ست درج���ة حرارته.الرَبد: م���اء الغمام 	
املتجمد يف الهواء البارد وي�سقط على االأر�س حبوبًا ت�سبه 

به اأ�سنان الن�ساء قال ال�ساعر:
و�شقت  نرج�ص  من  ل��وؤل��وؤاً  فاأمطرت   

         ورداً وع�شت على العّناب بالَرد 
الرْبدان واالأب���ردان الغداة والع�س���ي اأو ال�سباح وامل�ساء. 
ومن الفعل املتعدي: ب���رد احلديد باملربد. واأبرد اإليه الربيد: 
اأر�سله وال���رُبد، ثوب ياين خمطط. وال���رُبدي: اأوراق نبات، 

كانت ت�ستعمل يف م�سر القدية للكتابة عليها.  
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• ز 	 ب���رز – َب���َرَز: خ���رج. واملب���ارزة التقابل يف احل���رب وبرَّ
الرجل يف العلم: برع فيه وتفوق.

• ب���رزخ- الرزخ احلاج���ز بن ال�سيئ���ن ويف التنزيل )مرج 	
البحري���ن يلتقيان. بينهما برزخ ال يبغي���ان( الرحمن 20  
والربزخ ما بن الدنيا واالآخرة من وقت املوت اإىل البعث.

• بر�س- الرَب����س: تق�سر اجلد وبيا�سه لعل���ة، وبابه طرب 	
فهو اأبر�س واالأنثى بر�ساء.

• برع – الرجل: فاق اأ�سحابه يف العلم وغريه فهو بارع.	
• برعم – تربعم ال�سجر: خرج برعمه ج براعم. 	
• ب���رق – برق ال�سيف: ت���الأالأ، وبابه:دخل )م�س(: الربيق 	

والربق  والربوق:ال�سحاب.
• والرباق: دابة االأنبياء، ركبها النبي × ليلة االإ�سراء من 	

مك���ة املكرمة اإىل بيت املقد�س وبع���د اأن عرج اإىل ال�سماء 
ق عينيه:  ع���ادت به. وبرق الب�سر: حتري باب���ه طرب. وبرَّ
ب  اإذا اأحدَّ النظر. االإبريق:ج اأباريق اأ�سله )فار�سي(. عرِّ
بدخول���ه لغة الع���رب، ورد هذا اللف���ظ  يف القراآن الكرمي 
ق���ال اهلل تعاىل: )يطوف عليهم ول���دان خملدون باأكواب 
واأباريق ( الواقعة18 واأبرق:  اأر�سل برقية، والربقية: خرب 

عاجل ير�سل بو�ساطة الربق.
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• برق���ع – برَقع امل���راأة: األب�سها الربق���ع، وتربقعت: لب�ست 	
البقع ج براقع؛ ما ت�سرت به املراأة وجهها.

• َب���َرَك – برك باملكان: اأقام فيه، يقال: لي�س لفالن مربك 	
جمل اأي لي�س له �سيء، وتبارك اهلل: تقد�س قال اهلل تعاىل 
)تب���ارك الذي بيده امللك وهو على كل �سيء قدير ( امللك 
1. وق���ال × )ت�سحروا فاإن يف ال�سحور بركة ( واالإن�سان 

املبارك التقي: قال بجرية بن بجرة ر�سي اهلل عنه:
اإين  ال�����ب�����ق�����رات  �����ش����ائ����ق  ت������ب������ارك    

ه�������ادي  ك�������ل  ي������ه������دي  اهلل  راأي��������������ت 
ع����ن ذي ت��ب��وك  ف���م���ن ي����ك ح�����ائ�����داً 

ف�������اإن�������ا   ق�������د  اأُم���������رن���������ا   ب���اجل���ه���اد 
• ���َرك، قيل: �سمي���ت بذلك الإقامة 	 ك���ة: كاحلو�س ج ِبِ والرِبْ

امل���اء فيه���ا  وكل �سيء ثبت واأقام فقد َب���َرك، برك البعري 
من باب دخ���ل، اإذا كان الفعل الزمًا تق���ول: برك البعري، 
اإذا ب���رك من نف�سه دون تدخل خارجي، اأما اإذا كان بفعل 

خارجي فتقول: ا�ستناخ البعري 
• ب���رم- باالأمر من باب ط���رب وتربم به: �سئم���ه. واأبرمه: 	

اأ�سج���ره  واأبرم احلب���ل: اأحكم فتله، واأب���رم االأمر: دبره 
ق���ال اهلل تعاىل )اأم اأبرموا اأمرًا فاإنا مربمون ( الزخرف 
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79.والربمائيات، ما يعي�س يف الرب واملاء كال�سفدع، ومن 
االآالت ما ي�سري يف الرب واملاء كالطيارة والدبابة..

• ب���رن – الرَبين ن���وع من اأجود التم���ر ونق���ل ال�سهيلي اأنه 	
اأعجمي وقال: معناه حمل املبارك قال: بر:حمل،ين: جيد 

قال ال�ساعر:
ع�����ل�����جِّ    واأب�����������������و  ع�������وي�������ف  خ������������ايل    

امل�����ط�����ع�����م�����ان ال�����ل�����ح�����م ب����ال����ع���������ش����جِّ 
ال�����������رجنِّ    ِف��������لَ��������ق  ال����������غ����������داة  ويف   

ُي�����ق�����ل�����ع ب����������ال����������َودِّ وب����ال���������ش����ي���������ش����جِّ 
  اأورد هذا الرجز اأبوعثمان ابن جني يف كتابه الت�سريف 
امللوك���ي يف اإب���دال اجليم من الي���اء، يق���ول ال�ساعر:اأبو علي � 

والع�سي – والربين � وال�سي�سي.
• برن����س – الربن�س: كل ثوب يكون غطاء الراأ�س جزءًا منه 	

مت�ساًل ب���ه. الربنا�سية:مذه���ب ال�سعراء الذي���ن قاوموا 
الغنائي���ة الرومنطيقية، واعتنوا كل االعتن���اء بال�سناعة 

اللفظية، والتاأنق بالديباجة ال�سعرية.
• ب���راأ- بَراأه اهلل اأي: خلقه قال اهلل تعاىل )هو اهلل اخلالق 	

البارئ امل�سور له االأ�سماء احل�سنى( احل�سر24.
• ب���ارى – فالن يباري فالنًا اأي: يعار�سه ويفعل مثل فعله، 	

 



81

معجم روضة اللغة

ومن���ه املعار�سة يف ال�سع���ر وهي: اأن ين�س���ج ال�ساعر على 
منوال غريه يف وزن البحر والقافية، ويتتبع معاين ال�ساعر 

ال�سابق معنى معنى ثم يحاول اأن ياأتي باأف�سل منها. 
• بري���ت القلم بامل���رباة:اأي: ق�س���رت عنه اخل�س���ب ليظهر 	

الل�سان للكتابة به.براه: تنق�س قدره قال ال�ساعر: 
 ف��ر���ش��ن��ي ب��خ��ر ط���امل���ا ق���د ب��ري��ت��ن��ي 

           فخر املوايل من يري�ص ول يري 
• زة: الثوب، 	 (، الِبِِ ه: �سلبه ويف املث���ل )َمن عزَّ بزَّ ب���زز – بزَّ

البزاز: بائع الثياب.
• بزغ – بزغت ال�سم�س: طلعت وبابه: دخل قال اهلل تعاىل: 	

)فلما راأى ال�سم�س بازغة قال هذا ربي هذا اأكرب( االأنعام 
.78
• ب�َس���ر – الُب�ْسر:اأوله طلع النخل، ثم َخالٌل ثم بلح ثم ب�سر 	

ثم رطب فتمر، الواحدة َب�ْسرة. وب�َسر الرجل وجهه: كلح، 
ق���ال اهلل تع���اىل )وجوه يومئ���ذ با�س���رة ( القيامة24 قال 

عبيد بن االأبر�س: 
����ش���َب���ح���ن���ا مت����ي����م����اً غ���������داة ال���ن�������ش���ار  

ب�����������ش�����ه�����ب�����اء م�����ل�����م�����وم�����ة ب�����ا������ش�����ره 
• ب�س���ق- ب�سقت النخلة: طالت ومن���ه قوله تعاىل: )والنخل 	

با�سقات لها طلع ن�سيد( ق 10.
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• ب�س���ل- الب�سالة:ال�سجاع���ة، ب�ُس���ل م���ن باب: ظ���ُرف فهو 	
���زل، البوا�سل ج با�سلة:   با�س���ل اأي: بطل ج ُب�ْسٌل، كبازل وُبْ
لالإن���اث؛ بوا�س���ل وزن: فواع���ل، ُنْك����ٌس: نواك����س للن�ساء. 
ناك�س���ون للرج���ال. ويف التنزي���ل )ولو ت���رى اإذ املجرمون 
ناك�س���و روؤو�سهم عند ربهم( ال�سج���دة 12  اأب�َسله: اأ�سلمه 
لله���الك فهو ُمب�َسل ومنه قوله تع���اىل )اأن ُتب�َسل نف�س مبا 

ك�سبت ( االأنعام 70 
• ب�س���م – ب�س���م وابت�سم: �سحك من غ���ري �سوت.قال × 	

)تب�سمك يف وجه اأخيك �سدقة(.
• ب�سم���ل – نح���ٌت م���ن الب�سملة وه���ي ب�س���م اهلل الرحمن 	

الرحيم، واأن�سد االأزهري:
لقيتها  غ�����داة  ه��ن��د  ب�����ش��م��ل��ت  ل��ق��د    

امل��ب�����ش��م��ل  ال��������دلل  ذاك  ح���ب���ذا  ف���ي���ا 
ويف املرا�سالت: مب�سماًل حممداًل م�سليًا م�سلمًا 

• ب�َسر – الِب�ْس���ر: الب�سا�سة، ال تكون اإال يف اخلري اإذا كانت 	
مطلقة،ق���ال اهلل تعاىل )يا ب�سرى هذا غالم ( يو�سف 19 

وقال ال�ساعر: 
ب���������������������������ش�������������رى ف�������������ق�������������د اأجن�������������������ز 

الإق������������������������ب������������������������ال م������������������ا وع������������������دا
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 وتك���ون لل�س���ر اإذا كان���ت مقي���دة بقرينة كقول���ه تعاىل: 
)فب�سرهم بعذاب األيم ( اآل عمران 21 وهذا يف باب البالغة 

من باب التهكم بالكافرين.
• ب�س�س- الب�سا�سة طالقة الوجه.	
• ب�سع- الب�سع: ما ال حتبه من املح�سو�سات اأو املجردات.	
• ب�س���م – الب�َس���م: التخم���ة. يق���ال: ب�ِسم م���ن الطعام من 	

باب: ط���رب. الب�سام  واحدته َب�سام���ة: �سجر زهره طيب 
الرائحة. 

قال ال�ساعر:
ك�������ع�������ود اأراك�������������������ة م�������ال�������ت اإل�����ي�����ن�����ا  

����ق����ي ال���ب�������ش���ام  وزه���������ر ب���������ش����ام����ة. �����شُ
• َب�سامة بن الغدير: �ساعر جاهلي.	
• ب�س���ر – الب�سر: حا�س���ة الروؤية، والتب�س���ر: التاأمل قال 	

زهري:
ت��رى من ظعائن   هل  تب�شر خليلي   

حت��م��ل��ن ب��ال��ع��ل��ي��اء م���ن ف����وق ج��رث��م
• والب�سرية: احلجة وقول���ه تعاىل:)بل االإن�سان على نف�سه 	

ب�س���رية( القيام���ة 14  جعل���ه ه���و الب�سرية، كم���ا تقول 
للرجل: اأنت حج���ة على نف�سك، والب�س���رة مدينة، بنيت 
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يف خالف���ة الفاروق اأمري املوؤمنن عمر بن اخلطاب ر�سي 
اهلل عن���ه، �سنة ثماين ع�سرة من الهجرة، تقع على ال�سط 
الغربي من النهر املتك���ون من التقاء الفرات ودجلة، وهو 

امل�سمى: �سط العرب.
• ب�س����س – الب�سي�س: الربي���ق، وب�سب�س الكلب: حرك 	

ذيله وب�سب�س: ا�سرتق النظر )عامية(.     
• ب�سع- الب�ساع���ة بالك�سر، عرو�س التج���ارة  املب�سع: اآلة 	

ي�سق بها اجللد ي�ستعملها الطبيب يف اجلراحة. 
• والب�س���ع والب�سعة: ما بن الثالثة اإىل الت�سعة تقول: ب�سع 	

�سنن وب�سع���ة كتب، وال ت�ستعمل مع الع���دد فوق الع�سرة. 
الَب�سعة: قطعة اللحم  ج َب�سٌع مثل: مترة ومتر.

• : هّداأ من �سريه، فهو بطيء وهي بطيئة)م�س(: 	 بطاأ – َبُطوؤَ
اُلبطء.

• َبَطَح – بطحه:األقاه على وجهه. البطحاء االأر�س امل�ستوية	
• ّطي���خ: ثم���ر مع���روف، من���ه االأخ�س���ر وي�سمى 	 بَط���خ- الِبِِ

بال�س���ام: اجلب�سي ويف ال�سعودي���ة احلبحب، واجُلح، وهي 
املراأة احلبلى والعظيمة البطن، ومنه البطيخ االأ�سفر.

• بِط���ر – البط���ر: التكرب قال اهلل تعاىل )وك���م اأهلكنا من 	
قري���ة بط���رت معي�سته���ا ( الق�س����س 58 اأي فخ���رت بها 

وا�ستغلت بها عن االإيان.
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• بط�س – البط�س: ال�سطوة واالأخذ بالعنف قال اهلل تعاىل: 	
)اإن بط�س ربك ل�سديد ( الربوج 12.

• بطل – البطل: ال�سجاع الأنه تبطل جراحته، اأو تبطل عنده 	
دم���اء االأقران فيهدره���ا بقتلهم، وامل���راأة بطلة. والباطل 

�سد احلق قال لبيد:
ي���ح���اول  م������اذا  امل������رء  ت�������ش���األن  األ     

وب��اط��ل؟  ���ش��ال  اأم  فيق�شى  اأَن���ْح���ٌب 
• بطن – َبَطَن: خف���ي، بطن الثوب: جعل له بطانة وبطانة 	

الرج���ل: خوا�س���ه قال اهلل تعاىل )يا اأيه���ا الذين اآمنوا ال 
تتخ���ذوا بطانة م���ن دونكم ال ياألونكم خب���ااًل ( اآل عمران 
118وبْط���ن كل �س���يء جوفه، وبطن اجلب���ل: ما ارتفع عن 
ال�سف���ح. و�ساحت ع�ساف���ري بطنه اأي: ا�ست���د به اجلوع. 

يبطن العداوة: يخفيها.
• بع���ث – َبَع���َث: اأر�سل، ق���ال اهلل تعاىل )فابعث���وا اأحدكم 	

بوِرقك���م ه���ذه اإىل املدينة ( الكهف 19 وي���وم البعث: يوم 
الن�س���ور، قال اهلل تعاىل )لقد لبثتم يف كتاب اهلل اإىل يوم 

البعث فهذا يوم البعث(  الروم 56، انبعث املاء: اندفع.
• بُع���د – الُبع���د: املفارق���ة، والبعد الهالك ق���ال مالك بن 	

الريب يرثي نف�سه:
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يدفنونني وه��م   تبَعد  ل  يقولون:    
م��ك��ان��ي��ا؟  اإل  ال���ب���ع���د  م����ك����ان  واأي��������ن 

• بع���ل – البعل: ال���زوج  ج البعولة، االأر����س البعل: ما كان 	
�سربها من ماء ال�سماء.

• بغث- البغاث من الطري: ما ال ي�سيد وال ُيرغب يف �سيده 	
الأن���ه ال يوؤكل. واملثل )اإن البغاث باأر�سنا ت�ستن�سر ( يعني: 

اأن ال�سعيف ي�سري قويًا.
• بغ�س- البغ�س:الرف�س والكره، �سد احلب.	
• بغى – البغ���ي: التعدي، والُبغي���ة احلاجة.قال اهلل تعاىل 	

)اإن ق���ارون كان من قوم مو�س���ى فبغى عليهم( الق�س�س 
.76
• بغ���م – بغمت الظبية: �ساحت اإىل ولدها باأرخم ما يكون 	

من �سوتها قال ال�ساعر:
 اأن���ي���خ���ت ف���األ���ق���ت ب���ل���دة ف�����وق ب��ل��دة 

ب��غ��اُم��ه��ا  اإل  الأ�������ش������وات  ب���ه���ا  ق��ل��ي��ل 
• بق���ر- البقر: ا�سم جن�س، البق���رة يقع على الذكر واالأنثى 	

قال اهلل تعاىل )واإذ قال مو�سى لقومه اإن اهلل ياأمركم اأن 
تذبحوا بقرة ( 67

وقال ال�ساعر: 
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اأع���ق���لَ���ه   ث����م  ���ل���ي���ك���اً  ����شُ وق���ت���ل���ي  اإين   
ك���ال���ث���ور ُي�������ش���رب مل����ا ع���اف���ت ال��ب��ق��ر 

ويف املثل)الكالَب على البقر ( والتبقر: التو�سع يف العلم.
• بقع – الُبقعة من االأر�س: واحدة البقاع. الباقعة:الداهية. 	

الغراب االأبقع: الذي فيه �سواد وبيا�س.
• جلة والهندباء واحلمقاء، 	 بقل- الواحدة: بقلة وت�سمى الرِّ

وبقل وجه الغالم: نبتت حليته ويف املثل )اأعيا من باقل ( 
قال امليداين: قال اأبو عبيدة: باقل رجل من ربيعة بلغ من 
عي���ه اأنه ا�سرتى ظبيًا باأحد ع�سر درهمًا فمر بقوم فقالوا 
ل���ه: بكم ا�سرتي���ت الظبي؟ فمد يديه ودل���ع ل�سانه، يريد: 

اأحد ع�سر، ف�سرد الظبي.
• ك���ر: الع���ذراء واملراأة الت���ي ولدت بطن���ًا واحدًا 	 بك���ر- الِبِ

ْكُرها: ولدها، والذك���ر واالأنثى فيه �سواء والَبكر: الفتي  وِبِ
م���ن االإبل واالأنث���ى َبكرة، وبك���رة البئر اإط���ار حديدي له 
حاَفت���ان مرتفعتان ت�س���كل ميزابة منحنية ي���ر بها حبل 
ي�ستق���ى به ج َبَك���ر وَبَكرات  وجاوؤوا على َبك���رة اأبيهم اأي: 
كلهم، واأتيته ُبكرة اأي:باك���رُا ويف التنزيل )فاأوحى اإليهم 
اأن �سبحوا ُبكرة وع�سيًا ( مرمي11 والباكورة: اأول الفاكهة، 
واالأول م���ن االإنت���اج يقال: هذا الكتاب باك���ورة اإنتاج هذا 
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االأديب، وابتكر املعنى: تقدم به اأواُل، ومنه: فن مبتَكر.
• : زح���م وبك عنقه: دقها و)بك���ة( ا�سم بطن 	 ب���كك – بكَّ

مكة، �سميت بذلك الزدح���ام النا�س، وقيل: �سميت بذلك 
الأنها كان���ت تبك اأعناق اجلبابرة قال اهلل تعاىل )اإن اأول 
بي���ت و�سع للنا����س َللذي ببكة مباركًا وه���دى للعاملن( اآل 

عمران 96 
• بك���ى  - يبك���ي بكاء يد ويق�س���ر: �سال دمع���ه حزنًا وقد 	

يكون معه �سوت. قال امروؤ القي�س:
    اإذا ما بكى من خلفها ان�شرفت له 

ل  ي���ح���وَّ �����ش����ق  حت���ت���ن���ا  مل  ب�������ش���ق و 
• بل���ج- البل���وج: االإ�سراق بل���ج ال�سبح: اأ�س���اء واحلق اأبلج 	

والباطل جللج. 
• بل�س – اأُبل�س من رحمة اهلل:يئ�س ومنه �سمي اإبلي�س وكان 	

ا�سم���ه عزازيل قال اهلل تعاىل )اإال اإبلي�س اأبى اأن يكون مع 
ال�ساجدين( احِلْجر 31 واأُبل�س فالن: اإذا �سكت غمًا.

• بلغ- بل���غ املكان:و�سل اإليه،بلغ الغ���الم: اإذا احتلم، وبابه 	
دخل قال اهلل تع���اىل: )وملا بلغ اأ�ُسده اآتيناه حكمًا وعلمًا( 

يو�سف 22 
• بلق – البَلق: �سواد وبيا�س، ح�سان اأبلق و فر�س بلقاء.	
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• بلق���ع – البلق���ع: االأر����س القف���ر الت���ي ال �س���يء فيها ويف 	
احلديث:)اليمن الفاجرة تذر الديار بالقع (.

• بل���ل –الِبلَّة: الن���داوة، والبل���ل الندى والبلبل���ة الو�سوا�س 	
والُبلب���ل طائر، بلَّ واأب���لَّ من مر�سه: �س���ح. ويف احلديث 

)بلُّوا اأرحامكم ولو بال�سالم ( اأي: ندوها بال�سلة 
• بله – َبِله بالهة: �سعف عقله واملوؤنث: بلهاء.	
• ب���ال- يبلو بلوًا وبالء الرجل: اختربه، بلى: حرف ت�سديق 	

مث���ل نع���م، واأك���رث م���ا تق���ع بع���د اال�ستفه���ام، وتخت����س 
باالإيج���اب �سواء اأكان ما قبلها مثبت���ًا اأو منفيًا نحو: اأقام 
زيد؟ اجلواب: بلى و)نعم ( يف جواب اال�ستفهام  املوَجب 
اأف�س���ح.و اأما قام زيد؟ فجواب���ه باالإيجاب: بلى وبالنفي: 

نعم، اأي: نعم مل يقم.
• بن���د- البند:العَل���م ج بن���ود، وخف���ق البن���ود: ا�سط���راب 	

الرايات يف الهواء. 
• بنن – البنانة: واحدة البنان وهي اأطراف االأ�سابع ويقال: 	

بنان خم�سب.
• بنى- بنى بيت���ًا، وبنى على اأهله يبني: زفها، وكاأن االأ�سل 	

فيه؛ اأن الداخل باأهله ليلة الزفاف كان ي�سرب عليها قبة 
ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخل باأهله بنى...
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• بهت – بهت بهتًا: اأخذه بغتة، مبهوت: منده�س، والبهتان 	
ذكرك اأخاك مبا لي�س فيه.

• به���ج – البهج���ة: احل�س���ن وباب���ه ف���رح يف���رح ق���ال اهلل 	
تعاىل:)من كل زوج بهيج( احلجر 5.

• بهر – بهره: غلبه وبهر القمر: اأ�ساء والباهر: امل�سيء.	
• بهرج – البهرج: الزائف، تبهرجت املراأة تزينت.	
• بهظ – بهظه احلمل: اأثقله. باهظ اأي: �ساق.	
• به���ل- االبته���ال: الت�س���رع والدع���اء باإخال����س قال اهلل 	

تعاىل:)ث���م نبتهل فنجع���ل لعنة اهلل عل���ى الكاذبن ( اآل 
عمران 61.

• به���م – االإبهام: اأ�سخ���م اأ�سابع اليد اأو الرجل موؤنثة وقد 	
تذك���ر، والبهيم: االأ�س���ود، تقول: الليل البهي���م، اإذا ا�ستد 
�سواده، والطريق البهيم؛ اإذا مل تكن فيه معامل ال�سري من 

اإ�سارات اإر�سادية وتخطيط واإ�ساءات ف�سفورية.
• بها- البهاء: احل�سن.	
• بواأ – تبواأ منزاًل نزله، باء: رجع، باء باإثمه: حمله.	
• بوب- بوَّب الكتاب: جعل له اأبوابًا.	
• ب���اح – اأب���اح ال�س���يء: اأج���ازه، االإباحي:م���ن اأج���از فعل 	

املعا�سي وترك الفرو�س الواجبة.
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• ب���ار- ب���ارت ال�سلعة: ك�س���دت الب���وار: اله���الك قال اهلل 	
تعاىل:)واأحل���وا قومه���م دار الب���وار ( اإبراهي���م 28 ق���ال 

ال�ساعر: 
ف���ا ت��ك��ف��روا م���ا ق���د ���ش��ن��ع��ن��ا اإل��ي��ك��ُم 

وك����اف����وا ب���ه ف��ال��ك��ف��ر ب����ور ل�����ش��ان��ع��ْه 
• ب���وغ – تبوغ الدم: غل���ب �ساحبه، وتبوغ ال���دم ب�ساحبه: 	

قتل���ه. ويف احلدي���ث )عليك���م باحلجام���ة ال يتبي���غ الدم 
باأحدكم فيقتله (.

• بيع – ب���اع ال�سيء: �سراه. من االأ�س���داد ويف التنزيل عن 	
اإخوة يو�سف )و�سروه بثمن بخ����س دراهم معدودة وكانوا 
في���ه من الزاهدين( يو�س���ف 20 ويف احلديث )ال يخطب 
اأحدكم على خطبة اأخيه وال يبيع على بيع اأخيه( اإمنا وقع 

النهي على امل�سرتي ال على البائع.
• بوك- باك، باك���ت الناقة تبوك َب���وكًا: �سمنت فهي بائك 	

وبهذا امل�سارع �سميت غزوة تبوك، الأن النبي × غزاها 
يف �سهر رجب، ف�ساحله اأهلها على اجلزية من غري قتال  
فكانت خالي���ة من البوؤ�س،فاأ�سبهت الناق���ة التي لي�س بها 
ه���زال، ثم �سميت البقعة تب���وك بذلك، وهو مو�سع قريب 

من مدين الذي بعث اهلل اإليهم �سعيبًا.
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• ب���ن – بان يب���ن اأي: ظه���ر وتب���ن مثلها، والب���ن البعد 	
والفراق  وبانت: طلقت، قال كعب بن زهري: 

  ب��ان��ت ���ش��ع��اد ف��ق��ل��ب��ي ال���ي���وم متبول  
ُي�����ف�����د م���ك���ب���ول  اإث�������ره�������ا مل  م���ت���ي���م 

فق���ال ×: )َمن �سعاد؟( قال: زوجت���ي قال:)ما بانت( 
وه���ي البينونة ال�سغرى. والبيان الف�ساحة قال × )اإن من 

البيان ل�سحرًا( واأبان راأ�سه عن ج�سده ف�سله عنه.
• بي���ا- قوله���م: حي���اك اهلل وبيَّاك.معن���ى حي���اك: ملَّكك.	

ومعنى بياك: اعتمدك بالتحية اأو: حياك وحيا اأباك.
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باب التاء

• ت���ا – التاء ج تاءات، والن�سبة اإليه���ا: تائي يقال: ق�سيدة 	
تائية اإذا كانت قافيتها حرف التاء. 

تئق – تئق الرجل: امتالأ غيظًا ومنه املثل
    )اأنت تئق واأنا مئق فكيف نتفق(؟ 

• ت���اأم – تاءم اأخاه: ول���د معه يف بطن واحد فهو تواأم وهما 	
تواأمان 

• تب���ب – التب ال�سعف، ويف التنزي���ل )تبت يدا اأبي لهب( 	
تبت1 األزمه اهلل الهالك قال ب�سر بن اأبي خازم:

 ف��ه��ل ج���دع���وا الأن�����وف ف��اأوه��ن��وه��ا؟ 
             وهم  تركوا  بني  �شعد  تبابا

• وا�ستتب االأمر: ا�ستقر.	
• ���رب: الذهب غري امل�سوغ. والتب���ار الهالك وتربه 	 ترب- التِّ

تتب���ريًا ك�سره واأهلكه ق���ال اهلل تعاىل )وليت���ربوا ما علوا 
بيوتك���م  ويدم���رون  يخرب���ون  اأي:   7 االإ�س���راء  تتب���ريًا( 

وم�ساجدكم. قاله ابن �سعدي 
• تبع- تبعه: م�سى خلفه، وردف���ه، تابع الرجل عمله: اأتقنه 	

ويف حديث اأبي واقد الليثي )تابعنا االأعمال فلم جند �سيئًا 
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اأبلغ يف طلب االآخرة من الزهد يف الدنيا( اأي: اأحكمناها 
وقول���ه تع���اىل )ث���م ال جت���دوا لكم علين���ا به تبيع���ًا( قال 
الف���راء: اأي ثائرًا وال طالبًا، والتاب���ع والتبيع والتابعة،اأي: 
من اجلن، والتابعي  من لقي ال�سحابي موؤمنًا ومات على 
االإ�س���الم، وال�سحابي: هو م���ن راأى النبي × وكان على 

االإ�سالم.
• تنب- التنب: �س���اق الزرع الدار�س الواح���دة تبنة. التُّّبان: 	

�سراويل ق�سرية يلب�سها املالحون، والعرب تذكره وتوؤنثه. 
ودرب التبانة: املجرة، وهي من كالم العامة.

• جَتر – تعاط���ى التجارة؛ البي���ع وال�س���راء وي�سمى اليوم: 	
رجل االأعمال؛ تقولها العامة.

• حتف – التحفة:الهدية وال�سيء الفاخر الثمن.	
• تخ���م – َتِخ���َم تَخمًا:ثق���ل علي���ه الطع���ام تخ���وم االأر�س 	

حدودها. 
• ت���رب – ت���رب الرج���ل: افتق���ر، واملرتب���ة: الفاق���ة ويف 	

احلديث)فاظف���ر ب���ذات الدي���ن، تربت ي���داك( اأي اأنك 
مفتقر اإىل الدين، قال ال�ساعر:

 ت����رب����ت ي�������ٌد ل�����ك ث�����م ق�������لَّ ن����واُل����ه����ا  
وت���رف���ع���ت ع���ن���ك ال�������ش���م���اء ���ش��ج��ال��ه��ا  
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•  واأت���رب الرج���ل: اغتن���ى؛ كاأن���ه �س���ار له من امل���ال بقدر 	
الرتاب. والرتائب: عظام ال�سدر قال اهلل تعاىل:)يخرج 

من بن ال�سلب والرتائب ( الطارق 7 
قال ال�ساعر:

وال���������زع���������ف���������ران ع������ل������ى ت����رائ����ب����ه����ا  
������ش�����رق�����اً ب����ه����ا ال�����ل�����ب�����ات وال�����������ش�����در.

• واالأتراب: من كان يف عمر واحد، قال اهلل تعاىل:)وكواعب 	
اأترابا (  النباأ 33.

• تر�س – الترت�س: الت�سرت بالرت�س ج ترو�س، تر�س ال�سم�س: 	
قر�سها على املجاز.

• ترع – تِرع االإناء: امتالأ وبابه: طرب، الرتعة: م�سيل املاء 	
اإىل الرو�سة.

• م فهو تِرف، واأترفه املال: اأبطره واأف�سده 	 ترف- ترفًا: تنعَّ
• ي���اق، ماأخوذ م���ن الريق وزنه: ِتفع���ال: دواء 	 ت���رق – الرتِّ

ال�سموم 
• والرُتق���وة: العظ���م ب���ن اأعل���ى ال�س���در والكت���ف، وهم���ا 	

ترقوتان، بلغ روحه الرتاقي، اأي: �سارف على املوت.
• ترك – ترك املن���زل: رحل عنه، ثم ا�ستعري لالإ�سقاط يف 	

املعاين فقيل: ترك حق���ه، اإذا اأ�سقطه، والرُتك: جيل من 
النا�س ج اأتراك،الواحد: تركي.
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• ب: الطريق 	 هة: فار�سي معرَّ تره – الرتهات مفرده���ا: ُترَّ
ال�سغ���رية املت�سعبة ثم ا�ستعري ه���ذا املعنى للباطل تقول: 

ترهات االأحاديث.
• تع����س – التْع�س: الهالك.  قال اهلل تعاىل )والذين كفروا 	

فتع�س���ًا له���م واأ�س���ل اأعمالهم ( حمم���د � 8. ويف احلديث 
)تع�س عبد الدرهم (. 

• ر اأو: ِعيٍّ 	 تعع- التعتعة: يف الكالم: الرتدد فيه من ح�سَ
• تف���ه- التافه: قليل العق���ل، وتفه عطاء ف���الن اأي: اأعطى 	

قلياًل.
• تق���ن- االإتق���ان: االإح���كام، ق���ال ×: )اإن اهلل يحب اإذا 	

عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه (.
• تلد – التالد والتالد: املال القدمي �سد الن�سب و الطارف، 	

قال ال�ساعر:
 اأف��ن��ى ت���ادي وم��ا جّمعت م��ن ن�شب 

ق�������رُع ال���ق���واق���ي���ز اأف���������واه الأب�����اري�����ق 
• تل���ع – التَّلعة: م���ن االأر�س: ما ارتفع منه���ا، وما انخف�س 	

اأي�سًا ج تالع وهو من االأ�سداد قال طرفة:
 ول�������ش���ت ب�����ح�����ّال ال�����ت�����اع خم���اف���ة 

ول���ك���ن م��ت��ى ي�����ش��رف��د ال���ق���وم اأرف����د
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• مت���م - ت ال�سيء يِتم متامًا: جعل���ه تامًا، وقمر متام، اإذا 	
ت  ليل���ة البدر هو اأطول ليل���ة يف ال�سنة، والتميمة: تعويذة 
تعلق على االإن�س���ان ويف احلديث:)من علق متيمة فال اأت 
اهلل له (، واأما املعاذات اإذا كتب فيها القراآن واأ�سماء اهلل 

تعاىل فال باأ�س، قاله )ال�سحاح(.
• ترن – التن���ور: ج تنانري: جتويف من طن م�سوي اأو فخار 	

يخبز في���ه، �سريانية االأ�سل عربت، قال اهلل تعاىل )وفار 
التنور( هود 40. والتنورة:اجلزء االأ�سفل من ثياب املراأة، 

�سميت كذلك الأن �سكلها ي�سبه �سكل التنور. )عامية (.
• ت���وب- التوبة: الرجوع عن الذن���ب. قال اهلل تعاىل )توبوا 	

اإىل اهلل توبة ن�سوحًا( التحرمي 8.
• توت- التوت: �سجر، منه نوع ثمره اأحمر مائل اإىل ال�سواد 	

ي�سم���ى: الت���وت ال�سام���ي، ي�سنع منه �س���راب حلو الطعم 
ي�ساعد عل���ى اله�سم، من�سط للذه���ن والبدن، ومنه نوع، 
ثمرت���ه اأ�سغر من ثم���رة  االأول وطعمه اأقل ح���الوة ولونه 
زه���ري ييل اإىل البيا����س  اأوراق هذا ال�سجر ترتبى عليه 

دود القز الإنتاج خيوط احلرير الطبيعي.
• ت���وج – الت���اج: االإكلي���ل، التوي���ج: الغ���الف الداخلي من 	

الزه���رة، والتاج حلية ملوك العجم قال عبد اهلل بن قي�س 
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الرقيات يدح اخلليفة عبد امللك بن مروان:
ال�������ت�������اج ف���������وق م���ف���رق���ه  ي�����ع�����ت�����دل    

ع�������ل�������ى ج�������ب�������ن ك����������اأن����������ه ال�������ذه�������ب 
فق���ال عبد امللك: متدحني كاأنن���ي ملك من ملوك العجم 

وتقول يف م�سعب بن الزبري:
 اإمن���������ا م�������ش���ع���ب �����ش����ه����اب م������ن اهلل 

جت������ل������ت ع��������ن وج�������ه�������ه ال����ظ����ل����م����اء 
   م���ل���ك���ه م���ل���ك رح����م����ة ل���ي�������ص ف��ي��ه 

؟  ك����������ري����������اء  ب����������ه  ول  ج����������������روت 
ويقال: العمائم تيجان العرب.

• ت���وق- تاقت نف�س���ه اإىل ال�س���يء وا�ستاقت مبعن���ى واحد: 	
طلبته ورغبت فيه.

• تيه – تاه يتيه تيهًا: تكرب، والتيه: ال�سحراء والهالك قال 	
اهلل تع���اىل يف بني اإ�سرائيل )اإنه���ا حمرمة عليهم اأربعن 
�سنة يتيهون يف االأر�س( املائدة 26 وتاه:�سل يف الطريق، 

وا�سطرب عقله.
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باب الثاء

• ثب���ت – ثباتًا يف املكان: دام وا�ستقر، ويقال: طعنه فاأثبت 	
في���ه الرمح اأي: اأنفذه، وقوله تعاىل )واإذ يكر بك الذين 
كف���روا  ليثبت���وك ( االأنفال 30 اأي: يجرح���وك جراحة ال 

تقوم معها. 
• ثب���ج- ثبج كل �سيء و�سطه، يق���ال: يركبون ثبج البحر اأي 	

عمقه.
• ل، قال اهلل تع���اىل )ولو اأرادوا اخلروج 	 ثب���ط – ثبَّط: خذَّ

الأع���دوا له ع���دة ولكن ك���ره اهلل انبعاثه���م فثبطهم وقيل 
اقع���دوا م���ع القاعدي���ن ( التوب���ة 46 قال اب���ن �سعدي يف 
تف�سريه:اأما هوؤالء املنافقون  لو اأرادوا اخلروج ال�ستعدوا، 
وقد علم اهلل اأنهم م���ا اأرادوا اخلروج فكره اهلل انبعاثهم 
معك���م يف اخل���روج للغزو،فم���ا اأراد اإعانتهم ب���ل خذلهم  
وثبطهم،ث���م ذك���ر احلكمة يف ذلك )ل���و خرجوا فيكم ما 

زادوكم اإال خبااًل ( ول�سعوا يف الفتنة...
• ث���رب- املثبور: املحبو����س من اخلري ق���ال اهلل تعاىل )اإين 	

الأظنك يا فرعون مثبورًا( االإ�سراء 102 وقال ال�ساعر: 
ال��ن��و  ���َش��ن��ة  ال�����ش��ي��ط��ان يف  اأت������اين  اإذ 

م����ث����ب����ور م�����ي�����ل�����ه  م������������ال  وم������������ن  م 
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• ثج���ج – ث���جَّ  املاء: �س���ال، ومطر ثجاج: غزي���ر، قال اهلل 	
تعاىل )واأنزلنا من املع�سرات ماء ثجاجًا( النباأ 14 وقال 

اأبو ذوؤيب:
ل��ي��ل��ة  اآخ�������ر  ك����ل  ع����م����رو  اأم  ����ش���ق���ى    

ح������ن������امت �������ش������ود م���������اوؤه���������ن ث���ج���ي���ج 
• ثخ���ن- الثخن: الغلي���ظ، اأثخن يف الع���دو: بالغ يف قتلهم  	

اأثخنت���ه اجل���راح: ثقل���ت علي���ه.ويف التنزي���ل )حت���ى اإذا 
اأثخنتموهم ف�سدوا الَوثاق ( حممد 4.  

•  ثرر- ال���رثُّ والرثار والرثثار: الكثري من كل �سيء، وفر�س 	
ثر: وا�سع الرك�س ويقولون: املراأة الرثثارة تغلب ال�سّحارة، 

عامية 
• ب علي���ه: الم���ه  ق���ال اهلل تع���اىل  )ال ترثيب 	 ث���رب – ث���رَّ

عليكم( يو�سف 92 اأي: ال لوم.
• ث���رد- ث���َرد اخلب���ز: ك�سره،من ب���اب: ن�سر، فه���و ثريد، 	

والرثي���دة طع���ام م���ن خبز تفت���ه وتبل���ه بامل���رق. والرَثد: 
الت�سقق يف ال�سفتن.

• ث���رو- الرثوة: كرثة امل���ال، الرثى: ال���رتاب الندي فاإن مل 	
لك���ن نديًا فه���و تراب، يقال: جف ال���رثى اأي: قلَّت احليلة 
وانقط���ع الرجاء قال جذية االأبر�س ملا اأُدخل على الزباء 
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اأ�سريًا:بل���غ امل���دى وجف ال���رثى واأمَر غ���در اأرى. فذهبت 
كلماته مثاًل.      

• ثع���ل- ثعل���ب واالأنثى ثعلب���ة والذكر ُثعُلب���ان، ولفظة ثعلب 	
تق���ع على الذكر واالأنث���ى، يت�ساقط �سع���ره كل �سنة ومنه: 
داء الثعل���ب  وهو علة ت�ساقط ال�سع���ر، واملثنى َثعلبان قال 

ال�ساعر:
ب���راأ����ش���ه؟  ���ع���ل���ب���اِن  ال���ثَّ ي���ب���ول  اأربٌّ    

ل��ق��د ذل م���ن ب���ال���ت ع��ل��ي��ه ال��ث��ع��ال��ب 
    كان غ���اوي ب���ن عبد الع���زى �سادنًا ل�سن���م بني �ُسليم، 
فبينم���ا هو عنده، اإذ اأقبل ثعلبان ي�ست���دان حتى ت�سنماه فباال 
علي���ه فقال البيت ثم قال: يا مع�سر �سليم، ال واهلل ال ي�سر وال 
ينفع وال يعطي وال ين���ع، فك�سره وحلق بالنبي × فقال: ما 
ا�سمك ؟ فقال: غاوي بن عبد العزى فقال:)بل اأنت را�سد بن 

عبد ربه ( والثعلب: طرف الرمح. 
• ثغر – الثغر: الك�سر،ثغ���ر االإناء: ك�سره، واجلدار: هدمه 	

والثغور ج للم���كان الذي ُيخاف منه هجوم العدو، والثغر: 
ما تقدم من االأ�سنان ويطلق على الفم.

• ثف���ي – االأثفية: حجر تو�سع عليها الِقدر ج االأثايف يقال: 	
ثالثة االأثايف، الجتماع امل�سائب.
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• ثق���ب- ثق���ب من باب قت���ل: الثَّقب خرق ال عم���ق له، وزن 	
َفْعل مثل: َفل�س وفلو����س. امِلثقب: اآلة الثَّقب، وثقبت النار: 
اتقدت، و�سهاب ثاقب اأي: م�سيء قال اهلل تعاىل )وال�سماء 
والطارق.وما اأدراك ما الطارق. النجم الثاقب( الطارق 
1-3 وهو النجم الذي يثقب نوره الف�ساء فينفذ حتى يرى 
يف االأر����س قاله ابن �سعدي. واأعواد الثقاب: ما ت�ستعل به 

النار مع الكربيت. وراأي ثاقب اأي: �سديد.
• فت الرم���ح: اأقمت املع���وج منه، 	 ثق���ف- ّثُق���َف وّثِق���َف، ثقَّ

الّثقاف:خ�سب���ة ذات �سع���ب، اأو �ساق���ن مرتكزي���ن عل���ى 
االأر����س طول ال�ساق حوايل مرت وعر�س ال�ساق حوايل 20 
�س���م على الرتبيع، وعند ملتقى ال�ساق���ن فتحة م�ستطيلة 
طولها نحو20 �سم وعر�س 10 تقّوم عليها الرماح واالأعواد 
املعوجة ي�ستعمله النج���ارون، فبعد اأن يحّمى العود املعوج 
على ن���ار اخل�سب يدخل الثقاف وي�سغ���ط على العود اإىل 
اأ�سفل وتكرر العملية حت���ى ي�ستقيم العود. وقد كان معنى 

التثقيف ح�سيًا كما يف قول عنرتة يف معلقته:
وم������دج������ج  ك���������ره  ال�����ك�����م�����اة  ن����زال����ه  

م�����ش��ت�����ش��ل��م  ول  ه������رب������اً  مم����ع����ن  ل 
ج����������ادت ل������ه ك����ف����ي ب����ع����اج����ل ط��ع��ن��ة 
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م  مب���ث���ق���ف ������ش�����دق ال�����ك�����ع�����وب م����ق����وَّ
ويف تط���ور داليل لالألفاظ  يف ان�سرافه���ا من املح�سو�س 
اإىل املج���رد اأ�سبح���ت كلمة )املثق���ف( تطلق عل���ى امل�ستقيم 
خلقًا، املطل���ع وا�سع االطالع، والأمر ما،تنو�سي املعنى اخللقي 
اأو غ���اب واأ�سبح���ت لفظة املثق���ف تطلق على الق���ارئ اجليد 
وا�سع االطالع على العل���وم واالآداب، والثقافة: هي االأخذ من 
كل ف���ن بط���رف اأو اأن تع���رف �سيئًا عن كل �س���يء، والعلم: اأن 
تع���رف كل �سيء عن �سيء. وثِقف تعني: وجد، قال اهلل تعاىل 
)واقتلوه���م حي���ث ثقفتموهم( البقرة 191 ق���ال ابن �سعدي: 

هذا اأمر  بقتالهم اأينما وجدوا.وقال ح�سان ر�سي اهلل عنه:
 ف���������اإم���������ا ت������ث������ق������ف������نَّ ب������ن������ي ل���������وؤي  

�����ش����ف����اء  ق�����ت�����ل�����ه�����ُم  اإن  ج�������ذمي�������ة 
• ثق���ل – الثق���ل: زيادة ال���وزن  وقول���ه تع���اىل )واأخرجت 	

االأر����س اأثقاله���ا( ال���زازاة 2. قال���وا: اأج�ساد بن���ي اآدم، 
ومثقال ال�سيء: وزنه من مثله، تقول: مثقال ذهب.

• ث���كل- الثُّكل اأن تفق���د االأم ولده���ا. ويف احلديث)ثكلتك 	
اأمك يا معاذ، وهل يكب النا�س يف النارعلى وجوههم، اإال 

ح�سائد األ�سنتهم (  ويف املثل )ثكل اأراأمها ولدًا(.
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• ثلب – ثلبه: �سرح بالعيب فيه وتنق�سه ج مثالب الواحدة: 	
مثلبة.

• ثلم- الثلمة: الثغرة يف احلائط.	
• ثمر – الثمرة – واحدة الثمر، والثمر املال املثمر اأي�سًا.	
• ثمم – الثُّمام نبت �سعيف، الواحدة ثمامة.	
• ث���وب- ّثَوَب، ثاب: رج���ع، والثواب اجل���زاء. والتثويب:يف 	

اأذان الفج���ر اأن يق���ول املوؤذن:ال�س���الة خري م���ن النوم، 
والثي���ب هي امل���راأة التي دخل بها زوجه���ا، �سد البكر ويف 
التنزيل:)ع�س���ى ربه اإن طلقك���ن اأن يبدل���ه اأزواجًا خريًا 
منكن م�سلمات موؤمنات قانتات تائبات عابدات �سائحات 
ب: هو الذي يلوح بثوبه. ثيبات واأبكارا( التحرمي5   واملثوِّ

ويف ال�سعر:
       )اإذا الداعي املثوب قال: يا ال (

• ث���ور – ث���ار الغب���ار يث���ور ثورانًا: حت���رك واهت���اج، وثورة 	
الغ�سب  ا�سطراب نف�س �ساحبها، والثورة: هياج ال�سعب 

�سد احلاكم الظامل. 
• ث���ول � ثال وانثال:ان�سب.انثال علي���ه النا�س: ان�سبوا من 	

كل وجه.انثال عليه القول: تدفق على ل�سانه.
• ال�ساع���ر:	 فيه.ق���ال  اأق���ام  بامل���كان:  ث���وى   �  ث���وي 
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الث���واء  من���ه  ي���ل  ث���اٍو  ُربَّ  اأ�سم���اء   ببينه���ا   اآذنتن���ا 
املثوى: املنزل، و املدفن.

•  ثي���ل � ا�سم نبات ل���ه ق�سبان طويل���ة ذات عقد متتد على 	
االأر�س.
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باب الجيم

• جاأجاأ- ُجوؤُجوؤ الطائر اأو ال�سفينة:�سدرها 	
جاأذ- اجُلوؤَذر: ولد البقرة الوح�سية ج جاآذر.قال ال�ساعر:

الأع������اري������ب    زي  يف  اجل������������اآذر  َم�������ن 
حمر ال��ط��ا وامل��ط��اي��ا واجل��اب��ي��ب ؟ 

• ج���اأر – ج���اأر اإىل اهلل: ت�س���رع بالدعاء.ق���ال اهلل تع���اىل 	
)حت���ى اإذا اأخذنا مرتفيه���م بالعذاب اإذا ه���م يجاأرون( 

املوؤمنون 64.
• : البئر العميقة ق���ال اهلل تعاىل )قال قائل 	 جبب- اجُل���بُّ

منه���م التقتل���وا يو�سف واألق���وه يف غيابة اجل���ب ( يو�سف 
12 واجَلب: القط���ع بال�سكن ونحوه، وجاب البالد: جتول 
فيها.جتابَّ الرجالن: تزوج كل منهما اأخت االآخر. اجتب: 
لب�س اجلبة ج جبب وِجباب: ثوب وا�سع يلب�س فوق الثياب.

• جباأ- جْب���اأً وِجباًء وجبوءًا الب�سر: �سع���ف، وال�سيف نبا، 	
والرجل: جنب.

• ج���رب- اجلرب: خالف الك�سر، اأبو جابر: اخلبز الأنه يجرب 	
اجلوع، واأم جابر: الهري�سة ملا فيها من القمح الذي ي�سنع 
منه اخلبز.جرب اهلل م�سيبته: عو�سه، واجَلرْب: امللك قال 

ال�ساعر:
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 ف������اه������ن������اأ ب�����������������راووق ُح�����ي�����ي�����ت ب���ه   
وان�������ع�������م ������ش�����ب�����اح�����اً اأي�������ه�������ا اجل�����ر 

• واجلب���ار: ا�سم م���ن اأ�سم���اء اهلل تعاىل )املل���ك القدو�س 	
 ) املتك���رب  اجلب���ار  العزي���ز  املهيم���ن  املوؤم���ن   ال�س���الم 

احل�سر 23.
• جب���ل- اجلب���ل: واحد اجلب���ال، وجبل���ه اهلل: خلقه، ومنه 	

 قول���ه تعاىل:)واتق���وا ال���ذي خلقك���م واجلبل���ة االأول���ن( 
ال�سعراء 184 

• ج���نب- اجل���نب: م�ستخل�س م���ن احلليب بع���د اأن ي�ساف 	
اإلي���ه �سيء من جنب املنفحة  تك���ون مادة اجلنب يف مولود 
اخل���راف يذبح يف االأي���ام االأوىل من والدت���ه وتكون مادة 
اجل���نب يف معدته واجلنب: �سفة للرج���ل الهياب وللمراأة. 
واجلب���ن ف���وق ال�سدغ وهم���ا جبينان عن ي���ن اجلبهة 

و�سمالها.
• هه: ا�ستقبل���ه مبكروه، وجبه���ة االإن�سان ما فوق 	 جب���ه- جبَّ

احلاجبن اإىل �سعر الراأ�س وهي مو�سع ال�سجود.
• جب���ى- جباي���ة اخل���راج: جمع���ه، واجلابية:حو����س املاء 	

لالأنع���ام قال اهلل تعاىل )يعملون له ما ي�ساء من حماريب 
ومتاثي���ل وجف���ان كاجل���واِب( �سب���اأ 13 واجلب���اأة: الكماأة 

 



109

معجم روضة اللغة

احلم���راء التي ييل لونها اإىل ال�سواد.واالإجباء بيع الزرع 
قبل اأن يبدو �سالحه ويف احلديث )من اأجبى فقد اأربى(.

• جثث- جثَّ الزرع:اقتلعه من اأ�سله، واجلثة: بدن االإن�سان 	
تق���ول: هو �سخم اجلث���ة، واأكرث ا�ستعماله���ا للميت تقول: 

وقع جثة هامدة.
• جث���ا- جث���ا: جل�س عل���ى ركبتي���ه يجثو جث���وًا ومن���ه قوله 	

تعاىل:)ونذر الظاملن فيها جثيًا( مرمي 72.
• جث���م االإن�س���ان والطائر: لزم مكان���ه، واللي���ل: انت�سف، 	

وال���زرع:  ارتفع ع���ن االأر�س، واجُلثم���ان بال�سم: اجل�سم 
وال�سخ�س وجثمانية املاء: جمتمعه قال ال�ساعر:

 وب�����ات�����ت ب���ج���ث���م���ان���ي���ة امل��������اء ن��ي��ب��ه��ا 
ح�������ش���را ك�������امل�������اآمت  رح��������ل  ذات  اإىل 

• العظي���م 	 ال�سري���ف  ال�سي���د  اجلحج���اح:   – جح���ح 
ال�سل���ط: اأب���ي  ب���ن  اأمي���ة  ق���ال  جحاج���ح   ج 

ماذا ببدر والعقن������قل من مرازبة جحاجْح؟
• جح���د – اجلح���ود: االإن���كار م���ع العل���م ق���ال اهلل تعاىل 	

)وتلك ع���اد جحدوا باآيات ربهم وع�س���وا ر�سله وجحدوا 
به���ا وا�ستيقنته���ا اأنف�سه���م ظلم���ًا وعل���وًا( العنكبوت 49، 
واجلاح���د: القليل اخل���ري والناكر املع���روف والبخيل قال 

ال�ساعر:
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 ق������ديَن م����ن ذك�����ر اخُل���ب���ي���ب���ن ق���دي  
ل���ي�������ص الإم����������ام ب���ال�������ش���ح���ي���ح امل��ل��ح��د 

• جح���ظ – جحظت عين���ه: عظمت مقلته���ا  اجلاحظتان: 	
حدقتا العينن.

• جحف- اأجحف بحقه اأي: ظلمه ونق�سه حقه.	
• جح���ل- اجلْح���ل: ول���د ال�س���ب، ورج���ل جح���ٌل اأي:غليظ 	

اجل�سم وا�سع اجلبن.
• جح���م – اجلحيم كل نار �سدي���دة التاأجج قال اهلل تعاىل 	

)واإن الفجار لفي جحيم(  االنفطار 14.
• جدب- اجلدب:القحط، قلة املطر وانعدام الع�سب، �سد 	

اخل�سب.
• جدث- اجل���دث: القرب قال اهلل عز وج���ل )فاإذا هم من 	

االأجداث اإىل ربهم ين�سلون( ي�س 51.قال ال�ساعر:
م��روا على جدثي:  اإذ  يقولون   حيناً 

         اأر�شده يا رب من عان وقد ر�شدا
• ج���دد – اجلد: اأب���و االأب واأب���و االأم، واجل���د احلظ، ويف 	

الدع���اء  )وال ينف���ع ذا اجلد منك اجل���د( اأي: ال ينفع ذا 
الغن���ى عندك غن���اه واإمنا ينفع���ه العمل بطاعت���ك وقوله 
تعاىل )تعاىل جد ربنا( اجلن 3، اأي:عظمة ربنا قال اأمية 

بن اأبي ال�سلط:
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 ل���ك احل��م��د وال��ن��ع��م��اء وامل���ل���ك رب��ن��ا  
ف��ا ���ش��يء اأع��ل��ى م��ن��ك ج����داً واأجم��د 

م��ل��ي��ك ع��ل��ى ع��ر���ص ال�����ش��م��اء مهيمن  
ل���ع���زت���ه ت���ع���ن���و ال�����وج�����وه و ت�����ش��ج��د 

ع��ل��ي��ه ح���ج���اب ال���ن���ور وال����ن����ور ح��ول��ه 
واأن��������ه��������ار   ن����������ور   ح�����ول�����ه  ت���ت���وق���د

• واجِلد: االجتهاد، واجُلدة الطريقة ج ُجَدد قال اهلل تعاىل: 	
)ومن اجلبال جدد بي�س وحمر خمتلف األوانها وغرابيب 

�سود( فاطر27 اأي: تخالف لون اجلبل قال ال�ساعر:
ُج��َدداً    �شفحاتها  يف  النِّ�شع  غ��ادر  قد 

ك�����اأن�����ه�����ا ط��������رق لح��������ت ع����ل����ى اأك������م
وثوب جديد يف معنى: جمدود قال ال�ساعر:

ي���ب���ي���دا  اأن  ����ش���ل���ي���م���ى  ح����ب����ي  اأب��������ى    
واأم�����������ش�����ى ح���ب���ل���ه���ا َخ�����لَ�����ق�����اً ج����دي����دا

اأي: مقطوعًا، واجلديدان: الليل والنهار 
• جدر- اجلدار احلائط ج ُجُدر،جج: جدران، وهو جدير بكذا  	

اأي: خلي���ق به ق���ال اهلل تع���اىل )االأعراب اأ�سد كف���رًا ونفاقًا 
واأج���در اأال يعلموا حدود ما اأنزل اهلل على ر�سوله( التوبة97. 
واجُلَدري  داء ي�سيب الوجه ويرتك فيه اأثرًا من بقايا البثور 

التي كانت فيه.
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• جدع – اجلدع: قطع االأنف، وقطع االأذن، واليد وال�سفة 	
• جدف- جدف الطري وهو مق�سو�س اجلناحن: حركهما، 	

وجدف املالح القارب: دفعه باملجداف، وهو خ�سبة طويلة 
مب�س���وط اأحد طرفيها، اأو كالهما ت�س���ريَّ بها القوارب  ج 

جماديف 
• جدل- وجادل جمادلة: خا�سمه، ودافع باحلجة قال اهلل 	

تعاىل )يوم تاأتي كل نف�س جتادل عن نف�سها( النحل111.
• ج���دول – اجل���دول النهر ال�سغ���ري وج���دول ال�سرب يف 	

احل�ساب 
• جدوى – اجلدوى: النفع، االأجدى االأنفع واالأف�سل.	
• ج���ذ – جّذًا: قطع اأو ك�سره فانقطع اأو انك�سر، واجلذاذة: 	

القطعة من ال�سيء املجذوذ.
• ج���َذر- جْذر كل �س���يء: اأ�سله، ويف احلدي���ث )اإن االأمانة 	

نزلت يف جذر قلوب الرجال (.
• جذل – اجلَذل: الفرح، وبابه طرب فهو جذالن.	
• جذا- اجُلذوة: القطعة من اجلمر وهي بلغة جميع العرب 	

قال اهلل تعاىل )لعلي اآتيكم منها بخرب اأو جذوة من النار 
لعلكم ت�سطلون( الق�س�س 29.

• ج���راأ- اجل���راة: ال�سجاعة واجل���ريء: املقدام م���ن جُروؤ 	
يجروؤ.
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• جرب- ج���ِرب يج���َرب: اأ�سابه اجلرب، واجل���رب: �سداأ 	
ب: اخترب،  املع���ادن وه���و تاآكله���ا نتيج���ة الرطوب���ة، ج���رَّ
الق���دم  لفاف���ة  واجل���ورب:  ال�سي���ف،  غم���د  واجِل���راب: 

)فار�سية(.
• ج���رح – جرح من ب���اب قطع �سق يف اجل�س���م، ج جروح، 	

ع���ر، ورجل جري���ح وامراأة  ومل يقول���وا: ج���راح اإال يف ال�سِّ
جريح  واجلوارح من االإن�س���ان اأع�ساوؤه التي يكت�سب بها، 
واجلوارح م���ن ال�سباع والط���ري: ذوات ال�سي���د، وجرحه 
بل�سان���ه: عاب���ه وتنق�سه  اج���رتح االإثم:ارتكب���ه، جوارح 
النه���ار: كناية عن امل�سائب ومنه الدعاء )نعوذ باهلل من 

طوارق الليل وجوارح النهار (.
• جرد- جترد لالأمر اأي: جد فيه.ومنه: جرد ح�سامك اأي: 	

ا�ستعد الأمر مهم.
• - ج���رر- اجلرة: من اخلزف ج جرار وعاء للماء ولغريه، 	

وجر عليهم جري���رة اأي:جناية، وهلم جرًا: ا�سم فعل اأمر 
قال االأ�سمعي: اأي تعالوا على هينتكم. 

• ج���رز- االأر�س اجُلُرز: الت���ي ال نبات فيها قال اهلل تعاىل: 	
)اأومل يروا اأنا �سوق املاء اإىل االأ�س اجلرز فنخرج به زرعًا 
تاأكل من اأنعامهم واأنف�سهم اأفال يب�سرون( ال�سجدة 27.
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• جر����س- اجلْر����س: ال�س���وت واإيقاع احل���رف وهم�سه يف 	
ال�سعر.

• جَر����س –جر����س احَل���ب: طحن���ه ومل ينع���م طحن���ه فهو 	
اجلري�س 

• جر�س- َجَر�س: غ�س واختنق، ومنه املثل: حال اجلري�س 	
دون القري�س اأي: حال الهم والغم والغ�س�س دون ال�سعر 

والطرب، واجلرا�سم االأكول قال جرير:
اإذا م���ا خرجنا من دم�سق فال نع���د  لها اأبدًا ما دام فيها 

اجُلرا�سم
• جرع- جرع املاء:ابتلعه، وجرعه غ�س�س الغيظ فتجرعه 	

اأي:  كظمه.
• ج���رف – اجُلُرف: اجلان���ب الذي اأكله امل���اء من حا�سية 	

النهر  ومنه قوله تعاىل )اأفمن اأ�س�س بنيانه على تقوى من 
اهلل ور�س���واٍن خرٌي اأّمن اأ�س�س بنيانه على �سفا جرف هار 
فانهار به يف نار جهنم( التوبة 109. واجلارف: الطاعون 
الأنه يجرف النا�س كجرف ال�سيل. املجرفة: اآلة اجلرف.

• جرم – اجُل���رم  واجلرية: الذْنب.فه���و جمرم قال اهلل 	
تع���اىل: )يود املج���رم لو يفتدي من ع���ذاب يومئذ ببنيه( 

املعارج 11 

 



115

معجم روضة اللغة

• ج���رن- جرن جرون���ًا: تعود االأمر، وج���ران البعري: مقدم 	
عنقه، وِجران الَعود: �ساعر ا�سمه عامر بن احلرث ولقب 

بذلك لقوله:
 خ�������ذا ح����������ذراً ي�����ا ج������ارت������يَّ ف���اإن���ن���ي 

راأي�����ت ِج�����ران ال���َع���ود ق���د ك���اد ي�شلح 
يعني: اأنه اتخذ من جلد الَعود، وهو اجلمل امل�سن، �سوطًا 

لي�سرب به ن�ساءه. واجُلرن: حجر منقور يتو�ساأ منه.
• جرى- املاء: �س���ال، اجلارية: الفت���اة الن�سيطة وال�سفينة 	

ويف التنزي���ل )اإن���ا ملا طغى امل���اء حملناك���م يف اجلارية( 
احلاقة 11 وال�سم�س. اأجرى له احل�ساب: قيده. اجلراية: 

الراتب امل�ستمر.
• جزاأ- جّزاأ: ق�سم، واأجزاأه ال�سيء: كفاه 	
• ج���زر – ج���زر: قط���ع، اجَل���زور م���ن االإب���ل يق���ع عل���ى 	

الذك���ر واالأنث���ى ج ج���زر وجزائ���ر. واجلزر: نب���ات يوؤكل 
واحدته:ج���زرة  واجلزيرة  االأر�س التي انقطعت عن الرب 
واأحاط به���ا املاء من كل جوانبها. واملج���زرة مو�سع نحر 
احليوانات لالنتفاع بلحمها، واملج���ازر الب�سرية: موا�سع 
قتل االإن�سان؛ كمجزرة غزة التي قام بها العدو ال�سهيوين  
وجم���ازر العراق،وليبيا وجمازر �سوري���ا، جمزرة احلولة 
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وخ���ان االأمري �سيخون وجم���زرة الرتي�سة وجمازر حماة 
وحم����س ودرعا واإدلب واأكرث م���دن �سوريا يف زمن حافظ 
االأ�س���د وب�س���ار، وكث���ري م���ن املج���ازر يف ال���دول العربية 

واالإ�سالمية كمجازر بورما  وغريها.
• جزز- جّز ال�سوف: ف�سله عن جلد اخلروف.	

جزع- ج���َزع الوادي: قطع���ه، واجَلْزع: خ���رز ياين وهو 
الذي فيه بيا����س و�سواد،ت�سبه به اأعن بقر الوح�س قال امروؤ 

القي�س:
ك�����اأن ع���ي���ون ال���وح�������ص ح����ول خ��ب��ائ��ن��ا   

واأرح����ل����ن����ا اجل������زع ال������ذي مل ي��ث��ّق��ب 
• واجِلزع: منعطف الوادي، واجلَزع: اخلوف قال ال�ساعر:	

 اأي����ت����ه����ا ال���ن���ف�������ص اأج����م����ل����ي ج���زع���ا  
وق����ع����ا ق�������د  حت�������ذري�������ن  ال�����������ذي  اإن 

• جزف – جازف بكالمه: تكلم بغري روية )فار�سي معرب( 	
وجازف بنف�سه: خاطر بها.

• جزل – اجلْزل: ما عظم من احلطب الياب�س، واجلزيل: 	
الكثري العظيم.

• ج���َزم – ج���زم ال�س���يء: قطعه، وج���ْزم احل���رف: هو يف 	
االإعراب كال�سكون يف البناء.

 



117

معجم روضة اللغة

• ج���زى- اجل���زاء: املكاف���اأة، واجلزية: ما يوؤخ���ذ من اأهل 	
الذم���ة  اليه���ود والن�س���ارى يف الدول���ة االإ�سالمي���ة لقاء 
حمايته���م ويف التنزيل: )حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم 

�ساغرون(التوبة 29.
• ج�س���د- اجل�س���د: الب���دن ومن���ه: جت�س���د، كما تق���ول من 	

اجل�سم:  جت�سم، واجل�سد: الزعفران ونحوه من ال�سبغ.
• ج�سر- اجِل�س���ر: القنطرة  ج ُج�س���ور، وج�َسر على االأمر: 	

اأقدم بجراأة.
• ج�سم – اجل�س���م: اجل�سد، واجل�سي���م: العظيم اجل�سم.	

ويف التنزيل )زاده ب�سطة يف العلم واجل�سم( البقرة 247.
• ج�ساأ- جت�سا: اأخرج من فمه ريحًا مع �سوت عند ال�سبع اأو 	

اجلوع، ويف حال ال�سبع اأكرث، قالت هند زوج اأبي �سفيان:
ل���دي���ك���م  ق�����ت�����ال  ل  ال�����ق�����ت�����ال  اأم����������ا   

ال���ت���ن���ان���ر  ح��������ول  جت���������ش����وؤك����م  اإل 
• : خ�سن، �سوت اأج�س: �سوت خ�سن. 	 ج�س�س- َج�سَّ
• ج�سع – اجل�سع احلر�س والطمع قال ال�سنفرى:	

 واإن ُم��دت الأي��دي اإىل ال��زاد مل اأكن 
اأع��ج��ل اأج�����ش��ع ال���ق���وم  اإذ  ب��اأع��ج��ل��ه��م 

• ج�سم –ج�ِسم االأمر، من باب فهم:تكلفه على م�سقة.	
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• جعج���ع- اجلعجعة �سوت الرح���ى ويف املثل اأ�سمع جعجعة 	
وال اأرى ِطحنًا. بك�سر الطاء، وهو الدقيق.

• عر اجلعد: �سد 	 جعد اجلْع���د: اخل�سن املتقب�س، ومنه ال�سَّ
امل�سرت�س���ل، والرج���ل اجلع���د: البخي���ل اللئي���م، والرتاب 
اجلع���د: الندي، واجلعدة: نبت طيب الرائحة، واأبو جعدة 

الذئب.
• جعفر- اجلعفر: النهر ال�سغرب.	
• جعف – جعفه: �سرعه وال�سجرة: قلعها اجلعف)م�س(.	
• جع���ل- جعل���ه: �سنع���ه، ويكون مبعن���ى �سمى ق���ال تعاىل: 	

)وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرحمن اإناثًا( الزخرف 
19 ومبعن���ى التبن قال تعاىل )اإن���ا جعلناه قراآنًا عربيًا ( 
يو�س���ف 2  ومبعنى اخللق  كقوله تع���اىل )وجعل الظلمات 
والنور ( االأنعام 1 ومبعنى الت�سريف كقوله تعاىل )وكذلك 
جعلناك���م اأمة و�سطًا( البق���رة 143 وقد تاأتي الزمة كقول 

ال�ساعر:
يثقلني   ق��م��ت،  م���ا  اإذا  ج��ع��ل��ُت  وق���د   

     ثوبي فاأنه�ص نه�ص ال�شارب الثمل
• جفاأ- جفاأ النهر: رمى بالزبد والقذى، واجُلفاء: ما يلقيه 	

ال�سي���ل من اجلانبن ق���ال هلل تعاىل:)فاأما الزبد فيذهب 
جفاء ( الرعد 17 اأي: باطاًل.
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• جفل- جفل البعري: نفر، وجفل البحُر ال�سمَك: األقاه على 	
ال�ساطئ.

يق���ال: دعا ف���الن اجلفل���ى ال النقرى، اجلفل���ى: الدعوة 
العام���ة والنق���رى: الدع���وة اخلا�سة.قال العجل���ي: والتطفل 

حرام اإذا كانت الدعوة نقرى ال اإذا كانت جفلى.
• جفن- َجَف���َن نف�سه: كفها عن اخلبائث واجلفن هو جفن 	

العن وغمد ال�سيف، واجلفنة: الق�سعة قال اهلل تعاىل: 
قال ال�ساعر:

م���رع���ة  ت����ن����ي  ل  ك�����اجل�����واب�����ي      
              لِقرى الأ�شياف اأو للمخت�شر 

واملثل: عن���د جفينة اخلرب اليقن. ق���ال ابن ال�سكيت:هو 
ا�س���م خمار جفينة اخلرب اليقن( وقد يقال: جفينة وجهينة؛ 
فق���د خرج ح�سن بن عم���رو ومعه رجل م���ن جهينة يقال له 
االأخن����س  فنزال منزاًل فقام اجلهني اإىل الكالبي فقتله واأخذ 
م���ا له، وكان���ت �سخرة بن���ت عمرو تبكي���ه يف املوا�س���م فقال 

االأخن�س:
  ت�������ش���ائ���ل ع�����ن ح�������ش���ن ك�����ل رك����ب 

وع������ن������د ج����ه����ي����ن����ة اخل���������ر ال���ي���ق���ن 
وكاأن هذا ال�سعر م�سنوع، �سنع لهذا املثل 
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• جف���ا – اجلفاء: �سد االأن����س، وجتافى جنبه عن الفرا�س  	
ابتع���د ومن���ه قوله تعاىل يف حق من يق���وم الليل )تتجافى 
جنوبه���م ع���ن امل�ساج���ع يدع���ون ربه���م خوف���ًا وطمعًا( 

ال�سجدة16  جفاه، يجفوه  قل: جفوته ال جفينه.
• جلب – جلب الثوب: اأتى به، اجللباب: الثوب الوا�سع	
• جل���ح- جلح �سع���ر راأ�سه فهو اأجل���ح اإذا �سقط مقدم �سعر 	

الراأ�س، واملراأة جلحاء، وهو دون ال�سلع.
• جل���د- جلدًا بال�سياط: �سرب���ه بها، اجلليد: ما يجمد من 	

املاء، واجلَلد: ال�سرب، وجلد الكتاب: األب�سه اجللد.
• جل����س- جل�س:�سد: قام، اجللو�س ه���و االنتقال من �سفل 	

اإىل علو، يقال ملن هو نائم: اجل�س.والقعود هو االنتقال من 
عل���و اإىل اأ�سفل، يقال ملن هو قائم: اقعد.وقد يكون القعود 
واجللو����س مرتادفن، يقال ملن جل�س مرتبعًا وقعد مرتبعًا 

ويقال: جل�س متكئًا اإذا كان مائاًل على اأحد جانبيه.
• جلف- اجللف، قولهم: اأعرابي جلف اأي: خ�سن املعاملة.	
• جلل- اجلليل: العظيم.	
• جلم���د- اجللم���د منحوتة م���ن: جلد و جم���د. واجللمود: 	

ال�سخر 
• ج���ال- جلت املا�سطة العرو�س: �سقلتها وزينتها. جال عن 	
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البل���د  ارحت���ل، جّلى عما يف نف�سه: اأب���ان، والفر�س: �سبق 
اجنلى الهم: انك�سف.

• جمح- جمح الفر�س براكبه: ا�ستع�سى عليه حتى غلبه.	
• جم���د- جمدت العن: قل دمعها كناي���ة عن ق�سوة القلب، 	

وجم���دت كف���ه، كناية عن البخ���ل، واأ�سم���اء ال�سهور كلها 
مذكرة اإال جمادي���ن، فهما موؤنثتان تقول: م�ست جمادى 

مبا فيها.
• جم���ر- اجلم���ر: الن���ار املتق���دة، واحل�ساة، ومن���ه: رمي 	

اجلمار  وجتم���ري اجلي�س: تاأخريه عن القف���ول اإىل بلده، 
وقد جاء يف اخلطبة البرتاء: وال جممرًا لكم بعثًا .

• جمع- جمع املتفرق: �سم���ه واألَّفه، اأجمع القوم على اأمر: 	
اتفق���وا علي���ه، والكالم اجلام���ع: ما قل���ت األفاظه وكرثت 

معانيه 
• جمل- اجلمل واجلمالة: اأ�سحاب اجلمال، ومنه: القطيع 	

برعائه قالت الزباء:
   م����ا ل���ل���ج���م���ال م�����ش��ي��ه��ا وئ����ي����دا ؟ 

ح�����دي�����دا؟  اأم  ي���ح���م���ل���ن  اأج��������ن��������دًل 
• واجَلمال: احُل�سن قال ال�ساعر: 	

م���ذاق���ه  اأم�������ا  ك����امل����ع����روف؛  اأر  ومل   
ف����ح����ل����و واأم��������������ا وج������ه������ه ف���ج���م���ي���ل 
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• ل: تعود الفعل اجلميل.	 والتجمُّ
• جم���م- جمَّ امل���ال وغريه: كرث ق���ال اهلل تعاىل: )و حتبون 	

املال حبًا جمًا( الفجر20قال اأمية بن اأبي ال�سلت:
ج���م���ا  ت����غ����ف����ر  ال�����ل�����ه�����م  ت����غ����ف����ر  اإن   

اأمل����������������ا؟  ل  ل������������ك  ع��������ب��������د  واأي 
• واجلمة: مقدمة �سعر الراأ�س، واجلمام: الراحة.	
•  جنح- جَنح: مال، وبابه: خ�سع، وجنوح الليل: اإقباله 	
•   واجلوان���ح: االأ�سالع وال�سل���وع، واجُلناح: االإثم قال اهلل 	

تع���اىل)وال جناح عليكم فيما اأخطاأت به ولكن ما تعمدت 
قلوبك���م ( االأح���زاب 5، وجْن���ح اللي���ل: طائف���ة من���ه قال 

ال�ساعر:
ولتكن  فلتاأت  الليل  جنح  ا���ش��ود  اإذا   

اأ���ش��دا  اإن ح��را���ش��ن��ا  خ��ط��اك خ��ف��اف��اً، 
( ن�سب���ت هنا اال�سم واخل���رب ويف احلديث )اإن قعر  )اإنَّ

جهنم �سبعن خريفًا(.
• جن���د- اجلند: االأعوان واالأن�س���ار ويف احلديث )االأرواح 	

جن���ود جمندة فم���ا تعارف منه���ا ائتلف وم���ا تناكر منها 
اختلف(.

• جنز- اجِلنازة بالك�سر ج جنائز: ال�سرير مع امليت، جنزت 	
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ال�سيء: �سرتته، وهي بالفتح والك�سر، والك�سر اأف�سح.
• جن���ف- اجلَنف: الع���دول عن احلق واملي���ل اإىل االإثم قال 	

اهلل تع���اىل )فمن خاف من مو�س جنف���ًا اأو اإثمًا( البقرة 
182 وقال ال�ساعر:

اأخ����وات����ه����ا  ن����ع����م����ان يف  ي�����ا  واأم����������ك   
ت����������اأت����������ن م����������ا ي�������اأت�������ي�������ن�������ه ج����ن����ف����ا

• جنن- َجنَّ عليه اللي���ل، وجنه واأجنه: �سرته، واجلن: �سد 	
االإن�س الواح���د: جني، قيل: �سميت بذلك الأنها م�سترتة ال 
ُترى، واجَلن���ان: القلب، الأنه م�سترت ق���ال اهلل تعاىل )قل 
اأوحي اإيل اأنه ا�سمع نفر من اجلن فقالوا اإنا �سمعنا قراآنًا 
عجبًا يهدي اإىل الر�سد فاآمنا به( اجلن 1.وقال ال�ساعر:

 �شالت رغامى َقذوف الطرف خائفة 
           هول اجَلنان نزور غر خمداج                 

• جنى – جنى الثمرة من باب: رمى مبعنى: التقط، وجنى 	
جناية والتجني: هو اأن يدعي عليه ذنبًا مل يفعله.

• جهد- اجُلهد: الطاقة، واجَلهد:امل�سقة  يقال:اأجهد دابته  	
اإذا حمل عليها فوق طاقتها، وَجَهد الرجل يف كذا اأي:جد 

فيه وبالغ، وجاهد يف �سبيل اهلل: بذل و�سعه.
•  جه���ر- جه���رة: عيانًا، جه���ر بالقول: رف���ع �سوته، ورجل 	
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جْه���وري ال�س���وت وجه���ري ال�س���وت، وجوه���ر كل �سيء: 
طبيعته 

• جهز- اأجهز على اجلري���ح: اأ�سرع يف قتله. جهاز ال�سفر: 	
اأدواته.

• جه�س- اأجه�س ال�سبي اإىل اأمه بالبكاء: تهياأ له.	
• جه���ل- جهل ال�سيء: مل يعرفه، �سد: علمه، جتاهل االأمر  	

تعمد اإظهار اجلهل فيه وهو عامل به.
• جهم- رجل جهم الوج���ه اأي: كالح، واجلهام:ال�سحاب ال 	

ماء فيه.
• ّنام: بعيدة القعر.	 جهنم- بئر ِجِهِ
• جَوح- اجلائحة: ال�سدة واالآفة وامل�سيبة 	
• د اخلط: ح�سنه، واجلوديُّ بالت�سديد والتخفيف  	 جود- جوَّ

جب���ل باأر�س اجلزيرة ا�ستوت علي���ه �سفينة نوح على نبينا 
وعل���ى جمي���ع االأنبياء واملر�سل���ن اأف�سل ال�س���الة واأزكى 

ال�سالم.
• جور – اجَلور الظلم، واجلار: ما كان مال�سقًا بيته بيتك 	

قال ال�ساعر:
ل اأظ���ل���م اجل�����ار ب���ل اأح���م���ي م��ب��اءت��ه   

ول���ي�������ص ج�������اري ك���ع�������ص ب����ن اأع�������واد
• اأجاره: منع���ه من غريه،حماه ون�س���ره.ويف التنزيل )واإْن 	
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اأحد من امل�سركن ا�ستجارك فاأجره حتى ي�سمع كالم اهلل 
ثم اأبلغه ماأمنه ( التوبة6.

• ج���وز- َجَوَز، جاز املو�سع: قطع���ه وجتاوزه، تقول ملحدثك 	
من باب االأحاجي مداعبًا: جوزك اهلل جهنم.

• جوع – اجلوع: فراغ البطن من الطعام.	
• جوف- جوف االإن�سان: بطنه.	
• ج���ول- ج���ال وجتول: ط���اف باملكان.ومن اأمث���ال العرب:  	

)كلب جوال خري من اأ�سد راب�س(.
• ج���ون- اجَل���ون: االأبي����س واجل���ون: االأ�س���ود اأي�س���ًا، من 	

االأ�سداد.
• جوه- اجلاه: القْدر واملنزلة.	
• اجلو- اجلو ما بن ال�سماء واالأر�س، وما ات�سع من االأودية.  	

واجلوى: احلرقة و�سدة الوجد،وهو من اأ�سماء احلب. 
• جي���اأ- اجَلْيء )م�س (: جاء ق���ال ال�ساعر:  وما كان على 	

الَه���ْيء   وال اجَل���يء امتداحيكا  ويعدل عن���ه اإىل امل�سدر 
امليم���ي )املجيء( اأجاء: اأجلاأ ق���ال اهلل تعاىل:)فاأجاءها 
املخا�س اإىل ج���ذع النخلة( مرمي23 وق���ال ح�سان ر�سي 

اهلل عنه:
������ش�����ادق�����ة  ��������ش�������دة  ��������ش�������ددن�������ا  اإذ   

اجل���ب���ل �����ش����ف����ح  اإىل  ف������اأج������اأن������اك������م 
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جري- حرف جواب مبعنى)نعم( قال ال�ساعر:
 اأب����ا اأم���ام���ة ه���ل يف ح����رب داح�����ش��ه��م  

        ذبيانكم  قد بغت يف اأ�شاأم الطَرد؟ 
ذب��ي��ان��ن��ا تع�شوا  ل����دى  ال��ب��غ��اة  ج����ر، 

       قد اأّرثوا نار حرب اأحرقت كبدي
• جي����س- جا�ست القدر:غل���ت، والبحر، ه���اج وا�سطرب، 	

واحل���رب ا�ستعرت، والوادي زخر بامل���اء والعن، فا�ست، 
ونف�س اجلبان همت بالفرار قال عمرو ابن االإطنابة:

اإب����ائ����ي  واأب����������ى  ه���م���ت���ي  اأب��������ت يل     
واأخ������������������������ذي احل���������م���������د ب�����ال�����ث�����م�����ن

نف�شي املكروه  على  واإم�شاكي  الربيح 
و�����ش����رب����ي  ه����ام����ة  ال���ب���ط���ل امل�����ش��ي��ح 

وق��������ويل ك���ل���م���ا ج���������ش����اأت وج���ا����ش���ت:
ن�����ش��ري��ح��ي  اأو  حت����م����دي  م���ك���ان���ك 

• جيف- جّيف اللحم: اأننت.	
• جي���ل- اجليل:اأهل الزمان الواحد وال�سنف الواحد، كان 	

يق���در عمر جي���ل امللوك ب20 �سنة الأنه يك���رث فيهم القتل 
يف احل���روب  وجيل االأمة ب40 �سن���ة، وهو عمر جيل بني 

اإ�سرائيل الذين انقر�سوا يف التيه.
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باب الحاء

• حبب- احُل���ب: ميٌل نف�سي عاطف���ي اإىل من حتب، باعثه 	
غالبًا االن�سجام بن املحب واملحبوب وقد يكون من طرف 
واح���د، وهو حبيب وحمبوب، وا�ستعمال حَمب نادر يف لغة 

العرب، ورد يف معلقة عنرتة:
 ول����ق����د ن�����زل�����ِت ف�����ا ت���ظ���ن���ي غ���ره 

م�����ن�����ي مب�����ن�����زل�����ة امل�������َح�������ب امل������ك������َرم 
•   واحِلب: احلبيب اأي�س���ًا، وا�ستحب: اآثر، قال اهلل تعاىل: 	

)واأم���ا ثم���ود فهديناه���م فا�ستحبوا العمى عل���ى الهدى( 
ف�سلت 17 واحلبب: االأ�سنان املن�سدة الالمعة والفقاقيع 

التي تعلو املاء واخلمر. 
• واحَل���ب: مفرده���ا: حب���ة كالقم���ح، واحُلباح���ب: نوع من 	

الذب���اب ذو األوان يطري يف اللي���ل يف ذنبه �سعاع كال�سراج 
كاأن���ه نار  ومنه، نار احلباحب، قال النابغة ي�سف �سيوف 

ممدوحيه:
ن�شجها  امل�����ش��اع��ف  ال�����ش��ل��وق��ي  ت��ق��دُّ   

وت����وق����د ب���ال�������ش���ّف���اح ن�����ار احل��ب��اح��ب 
• واحِل���ب ج حباب وبال�سم:اجلرة الكب���رية مفتوحة الفم، 	
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خابي���ة املاء )فار�سي مع���رب( �سهلت الهم���زة، واالأ�سل: 
خابئة 

• ذ: كلمة مركبة من؛ حّبّ و ذا.وهو ا�سم اإ�سارة  	 حبذ – حبَّ
ت�ستعم���ل للمدح تقول يف اإعرابها:حب���ذا العلم. حب: فعل 
ما����س جام���د الإن�ساء امل���دح. ذا: ا�سم اإ�س���ارة مبني على 
ال�سكون يف حمل رفع فاع���ل، واجلملة خرب مقدم. العلم: 

مبتداأ موؤخر 
قال عبيد اهلل بن قي�س الرقيات 

•  حبذا االإدالُل والغَنج   والتي يف طرفها دَعج 	
• ح���رب- احِلرب: املداد الذي ُيكتب ب���ه، كان ي�سنع من ماء 	

الب�س���ل ويخلط بهب���اب الفحم  واإىل احل���رب ين�سب كعب 
االأحب���ار لكرثة كتابته باحلرب على ما قيل.وحتبري اخلط: 
حت�سين���ه، واحُلب���ور ال�سرور ومن���ه قوله تع���اىل )فهم يف 
رو�سة يح���ربون( الروم 15 وامِلحربة: ال���دواة، واحِلرَبة: 

الربود اليمانية.
• حب����س – حب�سه: منعه، حب�س الفر����س يف �سبيل اهلل، اأي 	

وقفها، ق���ال اهلل تعاىل )ولئن اأخرن���ا عليهم العذاب اإىل 
اأمة معدودة ليقولن ما يحب�سه( هود 8.

• حبط – حِب���ط عمله بطل ثوابه،ومن���ه قوله تعاىل )ومن 	
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يكف���ر باالإيان فق���د حبط عمل���ه( املائ���دة 5. واحلَبط: 
انتفاخ بطن الدابة ويف احلديث )اإن مما ينبت الربيع ما 

 ) يقتل حبطًا اأو يِلمُّ
• �سنع���ت 	 اأج���اد  الث���وب:  احلائ���ك  حَب���ك  حب���ك- 

ون�سجه،واحِلب���اك: الطريق���ة يف الرمل ونح���وه، قال اهلل 
تعاىل: )وال�سماء ذات احلبك(الذاريات 7.

• حب���ل- احلبل: الر�سن، وبجمع عل���ى حبال:واحلبل يطلق 	
على ال�سيء املح�سو�س وعلى ال�سيء املعنوي جمازًا تقول: 

حبل الو�سال. واحلبائل: املكر واخلديعة.
• حب���ا- حبا ال�سب���ي:: زحف، وحباه يحب���وه َحبوة  وحباء: 	

اأعطاه، وحاباه: مال اإليه يف املعاملة.
• : الفرك: واحَلك: الَق�سر،يقال: انحتَّ �سعر 	 حت���ت- احلتُّ

راأ�س���ه، اإذا ت�ساق���ط، واالأ�سن���ان: تاآكل���ت، وورق ال�سجر، 
ت�ساقط، ويقال: تركوهم حّتًا بّتًا، و حتًا فتًا اأي: اأهلكوهم، 

واحلتاتة: الرثثارة من الن�ساء.
• حتف- احلتف: املوت من غري علة. 	
• حت���م- احلْتم: اإحكام االأمر: واحل���اِت: الغراب، الأنه، يف 	

زعمهم يحتم عليهم بالفراق واحلات: القا�سي.
• حثث- حثه: ح�سه، وىّل حثيثًا اأي: م�سرعًا قال اهلل تعاىل 	

)يغ�سي الليل النهار يطلبه حثيثًا(االأعراف 54.
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• حثل- احُلثالة: بقية ما ي�سقط من ق�سر احلبوب؛ احلنطة 	
هن:  ي، وحثالة الدُّ وال�سع���ري والرز وكل ما له ق�س���ر اإذا ُنقِّ

رديئه  والرديء من كل �سيء.
• حث���ا – حثا يف وجهه الرتاب والرماد: نفخه تلقاء وجهه، 	

وجمازًا: اأخجله.م�سارعه: يحثو.
• حج���ج – احل���ج لغ���ة: الق�س���د، ويف ال�س���رع: ق�سد مكة 	

للن�س���ك وذو احِلج���ة: �سهر احلج ق���ال اهلل تعاىل )احلج 
اأ�سه���ر معلومات(�س���ورة البقرة 197 احِلج���ة: ال�سنة قال 

زهري:
ت��ك��ل��م   مل  دم����ن����ة  اأوف���������ى  اأم  اأم��������ن   

ب�����ح�����وم�����ان�����ة ال�����������������دراج ف���امل���ت���ث���ل���م 
وق��ف��ت ب��ه��ا م���ن ب��ع��د ع�����ش��ري��ن حجة 

ف�����اأي�����اً ع����رف����ت ال��������دار ب���ع���د ت��وه��م 
ف��ل��م��ا ع���رف���ت ال��������دار ق���ل���ت ل��رب��ع��ه��ا  

اأي��ه��ا ال��رب��ع وا���ش��ل��م األ ع��م ���ش��ب��اح��اً 
• ة وِحج���اج: العظم الذي ينبت 	 واحُلجة: الربه���ان. واأِحجَّ

عليه احلاجب  حجاج ال�سم�س: حاجبها. 
• حج���ر – احَلَجر: جمع���ه يف القلة: اأحج���ار: ويف الكرثة: 	

حج���ار وحجارة، واحُلج���رة يف الدار: الغرف���ة. واحِلْجر: 
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العق���ل ومن���ه قوله تعاىل )هل يف ذل���ك ق�سم لذي حجر( 
الفج���ر:5 حج���ر علي���ه القا�س���ي: منع���ه وحب�سه.وِحْجر 
احلطي���م: بالكعبة من اجلانب ال�سم���ايل، واحلجر اأي�سًا 

منازل ثمود عند وادي القرى ناحية ال�سام 
• حج���ز- حجزه: منعه. احلجاز: بالد يف اجلزيرة العربية  	

ويقال:�سمي احلجاز حجازًا، الأنه ف�سل بن جند وال�سراة، 
وقيل: بن الَغور وال�سام، وقيل: بن تهامة وجند.

• حجل – احِلجل: القيد، والط���وق واخللخال. والتحجيل: 	
بيا�س يف قوائم الفَر�س. واحلجلة: بيت العرو�س  واحَلَجل: 
طائر معروف، والواحدة: حجلة، واحلوجلة  القارورة.    

• حجم- احَلْج���م: اجل�سم. احلجامة: �سحب الدم الفا�سد 	
م���ن اجل�س���م، واحلديث )م���ن احتجم ل�سب���ع ع�سرة من 
ال�سه���ر وت�سع ع�سرة واإحدى وع�سري���ن، كان له �سفاء من 

كل داء ( اأحجم عن االأمر: تاأخر عنه.
• حج���ن – احلْج���ن: االعوج���اج، �سق���ر اأحج���ن املخالب 	

اأي:معوجه���ا، وكل عود معقوف الراأ����س فهو حمجن.قال 
ال�ساعر:

      خطاطيف حجن يف حبال متينة   
�����������د ب�����ه�����ا اأي�����������د اإل�������ي�������ك ن�����������وازُع  مُتَ
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• : الكالم املغلق 	 حجا – احلجا: العقل. االأحجّية ج اأحاجيَّ
املعن���ى  كاللغ���ز، ومثاله:  ما طائر عند العرب   العن منه 

يف الذَنب؟ 
• حدب – احلَدب: االرتفاع، حدب عليه: عطف. احلدباء: 	

النع�س قال ال�ساعر:
�شامته  ط��ال��ت  واإن  اأن���ث���ى  اب���ن  ك���ل 

ي����وم����اً ع���ل���ى اآل�������ة ح����دب����اء حم��م��ول  
• حدث – حدوث ال�سيء:كونه بعد اأن مل يكن، ورجل حَدث 	

اأي: �س���اب حدي���ث ال�سن، وغلم���ان اأح���داث. واحلديث: 
الده���ر:  اأح���داث  ال�سيء:ابتدع���ه،  ا�ستح���دث  اخل���رب، 
م�سائبه. حدوث العامل عند الفال�سفة، يراد به:اأن العامل 
حمَدث له �سانع اأحدث���ه واأوجده ولي�س باأزيل، واحلداثة: 

ال�سباب قال ال�ساعر:
فم���ا احلداثة عن حلم مبانعة  قد يوجد احللم يف ال�سبان 

وال�سيب 
• واحلداث���ة: مدر�س���ة اأدبي���ة غربي���ة تعن���ي مع���اداة القيم 	

واالأخالق.
• واأحدث الرجل: تغوط.	
• ح���دد – احلد: احلاج���ز بن ال�سيئن، واحل���د: املنع قال 	

ال�ساعر:
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���ش��ي��ف��ه��م   ب�����ك�����ذاب�����ن،  ن�����زل�����ت  اإين 
 ع��ن ال��ِق��رى وع��ن ال��رح��ال حم��دود   

• حد االأر�س:اأقام لها ح���دودًا، حدود اهلل: طاعته واأحكام 	
ال�سريع���ة قال اهلل تعاىل )تلك ح���دود اهلل فال تقربوها( 
البقرة 187 حدُّ ال�سيء: تعريفه، تقول: حد امل�ستقيم: هو 
اأق�سر ُبعد ب���ن نقطتن. واحلد: الغ�سب، واحتد الرجل: 
ا�ست���دت �َسورته، واأح���دت املراأة: تركت الزين���ة بعد وفاة 
زوجها، واحِل���داد: ثياب املاأت. اأح���دَّ النظر يف الرو�سة: 
بال���غ يف النظ���ر،. نظر ح���اد، اأي: قوي. و�سي���وف حداد، 
واأل�سنة حداد قال اهلل تعاىل )فاإذا ذهب اخلوف �سلقوكم 

باأل�سنة حداد (االأحزاب 19.
• حدر- َحَدَر  احل���دور: الهبوط ، وحدر يف قراءته: اأ�سرع، 	

االنحدار: النزول من مكان عال اإىل اأ�سفل، حتدر الدمع: 
هطل 

• واحليدر: االأ�سد.	
• حد����س – احلْد����س: الظ���ن والتخمن.واحِلنِد�س:اللي���ل 	

ال�سديد الظلمة.
• ح���دق حدقة الع���ن: �سواده���ا االأعظم ج ح���َدق وِحداق، 	

والتحديق: �سدة النظر، احلديقة: الرو�سة ذات ال�سجر، 
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قال اهلل تعاىل )وحدائق غلبًا( عب�س 30  وقيل: احلديقة: 
كل ب�ستان عليه حائط. وحدقوا به، اأحاطوا به.

• حدم – احتدمت النار: ا�ستدت، والرجل: ا�ستعل غيظه 	
• حدا – احَلْدو واحُلداء الغناء لالإبل، ومنه احلادي: �سائق 	

االإبل والظعينة.
 وحتديت فالنًا، اإذا باريته يف فعل ونازعته الغلبة.

ح���ذر- التحذير: التخويف قال اهلل تعاىل )يحذركم اهلل 
نف�س���ه (اآل عمران 30 ومن���ه املبالغة: َح���ِذٌر اأي: خائف. قال 

ال�ساعر: 
واآم�������ن ت�������ش���ر  ل  اأم�������������وراً   ح���������ذٌر 

م������ا ل���ي�������ص ي���ن���ج���ي���ه م������ن الأق�����������دار 
•  حذار: ا�سم فعل اأمر اأي:اح���ذر وا�ستعد وتاأهب.قال اهلل 	

تع���اىل )فليحذر الذي���ن يخالفون عن اأم���ره اأن ت�سيبهم 
فتنة(النور 63 

• حذف – حْذف ال�سيء: اإلغ���اوؤه واإ�سقاطه وقطعه، حذف 	
احلجر: رماه.

•  ح���ذق- حَذق العمل وحِذق اأي�سًا: اأتقنه ومهر به. حذلق: 	
ادع���ى احلذق، احلذلق من الرجال: الكثري الكالم ولي�س 

وراء ذلك �سيء، اأو: ادعى اأكرث مما عنده.
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• ح���ذا – ح���ذا النع���ل بالنع���ل: اأي: تطابقتا. ح���ذاه: قعد 	
بحذائ���ه  وبابهما: عدا، واحلذاء: النعل، واحتذى: انتعل، 
وح���ذاء ال�س���يء: جانب���ه يقال: جل����س بحذائ���ه اأي: �سار 

بحذائه حاذاه. واحتذى به: اقتدى.
• حرب- احلرب موؤنثة، وقد تذكر. حَربه: �سلبه. املحراب: 	

امل�سجد. احلرب���اء: ج حرابي؛ �سرب من الزواحف تتلون 
مع ال�سم�س األوانًا خمتلفة ي�سرب بها املثل يف التقلب.

• حرث – احلرث: الزرع0وقوله تعاىل )ن�ساوؤكم حرث لكم 	
( البقرة 223 جماز على الت�سبيه و احلرث: ك�سب املال.

• ح���رج- احلَرج: االإثم والذنب، يقال: ال حرج عليك اأي: ال 	
اإث���م عليك وال ذنب وال اعرتا�س يق���ال: حدث عن البحر 
وال ح���رج اأي: ال اعرتا�س عليك باأن تبالغ. وحرج �سدره: 
�س���اق. واأحرج���ه: اأجل���اأه اإىل م�سيق م���ن اأمره،واحِلراج 

واالأحراج: اجتماع �سجر كثري على اأر�س وا�سعة.
• ح���رد- احل���َرد: الق�سد،وقوله تعاىل )وغ���دوا على حْرد 	

قادري���ن ( القل���م 25 اأي: عل���ى ق�سد، وقي���ل: على منع، 
واحلَرد: الغ�سب.

• ح���َرر – احِل���ر بالك�سر: فرج  امل���راأة خا�س���ة، وقد تو�سع 	
ال�ساعر بهذا املعنى فقال:
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َح����������������ِرْه     ي������ح������م������ي   ك����������ل ام����������������رئ 
اأ���������������������������ش��������������������������وده واأح�������������������م�������������������ره 

 ي�سغر على: حريح ويجمع على اأحراح قال الراجز،وكان 
يقود جماًل عليه ظعائن:

مم�����راح�����ا   ج������م������ًا  اأق��������������ود  اإين    
اأح��������راح��������ا م�����ل�����ئ�����ت  ق��������د  ق������ب������ة  يف 

• ة: اأر�س 	 :ارتفاع درجة احل���رارة، �سد الربد، احَلرَّ واحَلرُّ
ذات حج���ارة �س���وداء من مقذوف���ات بركاني���ة، احلران: 

العط�سان 
• واالأنثى: ح���رى، واحُلر: �سد العبد. ا�ستحر القتال: ا�ستد 	

، ال�سق���ر. وحترير الكتاب:  وُح���ر الدار: و�سطه���ا، واحُلرُّ
تدوين���ه، وح���رر املعن���ى: ا�ستخل�س���ه. و�س���اق ح���ر: ذكر 
القم���اري، وقد يطلق على ال�سق���ر قال ال�ساعر حميد بن 

وثيل الرياحي:
وم����ا ه����اج ه����ذا ال�������ش���وق اإل ح��م��ام��ة  

����ا  دع�������ت �����ش����اق ح�����ر ت�����رح�����ًة وت����رمنُّ
• ح���رز – احِل���رز: املوقع احل�س���ن، واأحرز امل���ال: ملكه، 	

زه: بالغ يف حفظه. اأحرز ق�سب ال�سبق: اإذا �سبق. وحرَّ
• حر����س – حر�سه:حفظه. وحتر�س من فالن: حتفظ منه، 	
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واحلر�س���ان: الليل والنهار واحلار����س: حافظ ال�سيء قال 
اهلل تع���اىل )واأنا مل�سن���ا ال�سماء فوجدناه���ا ملئت حر�سًا 
�سدي���دًا �سدي���دًا و�سهبًا( اجل���ن 8. واحلر����س ج ُحرا�س، 

الواحد حَر�سي قال ال�ساعر:
اأ�����ش����ره����ا   ع�����ن  ال����ع����م����رو  اأم  ب����اع����د 

ُح������را�������ص اأب������������واب ع����ل����ى ق�������ش���وره���ا 
• حر����س – احلر����س: اجل�سع، وح���ب التم�س���ك بال�سيء، 	

وحمب���ة اخلري ق���ال اهلل تع���اىل )لقد جاءك���م ر�سول من 
اأنف�سك���م عزيز عليه م���ا عنتم حري�س عليك���م باملوؤمنن 

روؤوف رحيم( التوبة 128.
• حر����س- اأحر�س���ه احلب واحلزن: اأذابه ق���ال اهلل تعاىل 	

)حت���ى تك���ون حر�س���ًا اأو تك���ون م���ن الهالك���ن ( يو�سف 
85.وقال ال�ساعر:

 اأم����ن ذك����ر ل��ي��ل��ى اأْرب��������اأْت غ���رب���ٌة بها 
ك����اأن����ك ج�������ش���م ل����اأط����ب����اء حم���َر����ص

• والتحري�س على القتال: احل�س عليه.	
• حرف- حرف كل �سيء: طرفه وقوله تعاىل )ومن النا�س 	

م���ن يعبد اهلل على حرف ( احل���ج 11 اأي على وجه واحد 
وه���و على ال�سراء دون ال�سراء. واحلرفة: ال�سناعة، فهو 

حمرتف، وانحرف: مال عن وجهته.
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• ح���رق- احلراقة: ما تقع فيه الن���ار عند القدح، واأحرقته 	
بالل�سان، اإذا عبته. 

• ح���رم – احل���رام: �س���د احل���الل، واحُلرمة: م���ا ال يحل 	
انتهاكه���ا، واأ�سهر احُل���ُرم اأربعة: ذو القع���دة وذو احلجة 
واملح���رم ورجب. احلرم���ان مكة واملدين���ة، واملحرم: اأول 
ال�سهور، وحرمه: اإذا منعه، واحرتمه: اإذا راعى حرمته.

• حرن – بغل حرون: ال ينقاد، اأو يتوقف عند ال�سري. 	
• ح���را – التح���ري يف االأ�سي���اء: طلب ما ه���و اأوىل واأجدر. 	

ح���راء: جبل مبكة نزل الوحي على ر�سول اهلل × ملا كان 
فيه.

• حزب- ح���َزَب االأمر: ا�ستد. واحِل���ْزب: الطائفة. حتزبوا 	
ه���م  ال�سيط���ان  ح���زب  اإن  )اأال  التنزي���ل  جتمع���وا.  اأي: 

اخلا�سرون( املجادلة 19
• ر: الغالم اإذا 	 حزر – احل���ْزر: التخمن والتقدير، واحلزوَّ

ا�ستد قال النابغة:
م�شتح�شف   ع��ن  ن��زع��َت  ن��زع��َت  واإذا   

��د ����ش���اء املُ��ح�����شَ ن�������ْزَع احل�������زور ب���ال���رِّ
• حزز – حزه: قطعه، َحزيران: ال�سهر ال�ساد�س من ال�سنة 	

ال�سم�سية )�سريانية(.
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• حزم – ح���زم ال�سيء: �سده، واحلي���زوم: و�سط ال�سدر، 	
وم���ا ي�سم عليه احلزام، وهو ا�س���م فر�س من خيل امللئكة 
يوم معركة بدر، و�سد احلزام: كناية عن اجلد وال�سرب.

• حزن احُلزن: �سد ال�سرور، وهو كدر النف�س. واحَلزن: ما 	
غلظ من االأر�س.

• ح�س���ب – ح�ِسبه: ع���ده، واملع���دود حم�س���وب، واحل�َسب: 	
م���ا يع���ده االإن�سان من مفاخ���ر اآبائه ن وح�ِس���ب: ظن قال 

ال�ساعر: 
ح��روب   ِم����ردى  ال��وغ��ى  يف  ح�شبتك   

           اإذا خ��َور لديك فقلت:�ُشحقا
• واحل�سب���ان: الع���ذاب ق���ال اهلل تع���اىل )وير�س���ل عليه���ا 	

ح�سبان���ًا من ال�سماء ( الكهف 40، ق���ال ابن �سعدي: اأي: 
عذابًا مبطر عظي���م وغريه.واحل�سبان: النار، قال ح�سان 

ر�سي اهلل عنه:
ب�����ق�����ي�����ة م����ع���������ش����ر ������ش�����ب�����ت ع���ل���ي���ه���م 

             �ساآبيب من احل�سبان �سهب 
• ح�س���د – احل�س���د: متن���ي زوال نعم���ة املح�سود.ق���ال اهلل 	

تع���اىل: )اأم يح�س���دون النا����س عل���ى م���ا اآتاه���م اهلل من 
ف�سله( الن�ساء 54 
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• ح�س���ر – ح�سر كم���ه عن ذراع���ه: ك�سفه، ح�س���ر ب�سره: 	
�سع���ف احل�سرة: �س���دة التلهف على ال�س���يء الفائت قال 
اهلل تع���اىل )يريهم اهلل اأعمالهم ح�سرات عليهم وما هم 

بخارجن من النار ( البقرة167.
• ح�س����س – احِل�س واحل�سي����س: ال�سوت اخلف���ي قال اهلل 	

تعاىل: )ال ي�سمع���ون ح�سي�سها ( االأنبي���اء 102 ح�سوهم: 
ا�ستاأ�سلوهم قتاًل ق���ال اهلل تعاىل )اإذ حت�سونهم باإذنه ( 

اآل عمران 152 
قال ال�ساعر:

وم���ن���ا ال������ذي لق�����ى ب�����ش��ي��ف حم��م��د 
          فح�ص به الأعداء ُعر�ص الع�شاكر 

وق���ال االأخف����س: اأح�س، مبعن���ى: ظن، ومن���ه قوله تعاىل 
)فلم���ا اأح�س عي�سى منهم الكفر ( اآل عمران 52  احل�ّسي: ما 
ي���درك باحلوا�س، و�سده: العقلي اأو املجرد. ح�سم – ح�سمه: 
قطعه، احل�سام: ال�سيف القاطع، ح�سم الداء: قطعه بالدواء.
قال اهلل تعاىل )�سخرها عليهم �سبع ليال وثمانية اأيام ح�سومًا 
ف���رتى القوم فيها �سرعى كاأنهم اأعجاز نخل خاوية فهل ترى 

لهم من باقية( احلاقة8 
• ح�س���ن – احل�س���ن: �سد القبح، اأح�سن: فع���ل احل�سن، اأو 	

قال���ه م�س االإح�سان . ق���ال اهلل تعاىل )وق�س���ى ربك اأال 
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تعبدوا اإال اإياه وبالوالدين اإح�سانًا (االإ�سراء 23.
• ح�سا – ح�سا املرق يح�سوه: �سربه �سيئًا بعد �سيء. احِل�سي 	

ج اأح�ساء، وهو ال�سهل من االأر�س ي�ستنقع فيه املاء 
• ح�سد – ح�س���د: جمع، احل�سد من النا����س: اجلمع منهم  	

ناقة حا�سدة، مليئة ال�سرع باللنب.
• ح�س���ر – ح�سر النا����س: جمعهم.ق���ال اهلل تعاىل)فح�سر 	

فنادى فقال اأنا ربكم االأعلى( النازعات 23. يوم احل�سر: 
يوم البعث  واملح�سر: مكان احل�سر، احل�سرة ج ح�سرات.

• ح�س����س – احل�سي����س: ال���كالأ الياب����س، واحُل�سا�سة: بقية 	
الروح يف املري�س.

• ح�سف – احل�َسف: اأرداأ التمر قال امروؤ القي�س:	
 ك����ان ق���ل���وب ال���ط���ر رط���ب���اً وي��اب�����ش��اً  

      لدى وكرها الُعّناب واحل�شف البايل  
ويف املثل: اأح�سفًا و�سوء كيلة ؟ ي�سرب ملن يجمع خ�سلتي 

�سوء 
• ح�سم – احِل�سمة: اال�ستحياء، وح�سم الرجل: خدمه ومن 	

يغ�سب له.
ح�س���ا  - الو�س���ادة: مالأه���ا بال�سوف ونح���وه واحل�سا ج 
اأح�ساء وهي االأمعاء. احلا�سية: جوانب الثوب، وبطانة الرجل  
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وعي����س رقيق احلوا�سي: رغد. وحا�سا هلل اأي: معاذ اهلل، وهي 
د:قد ياأت���ي فعاًل وا�ستدل  عند �سيبويه ح���رف جر. وقال املربِّ

بقول النابغة الذبياين:
ي�شبهه  ال��ن��ا���ص  يف  ف���اع���ًا  اأرى  ول   

ول اأح���ا����ش���ي م���ن الأق�������وام م���ن اأح���د 
ل���ه: الإل���������ه   ق�����ال  اإذ  ���ش��ل��ي��م��ان  اإل 

          قم يف الرية واحددها عن الفَند 
• حكم امل�ستثنى بخال وعدا وحا�سا: حكم امل�ستثنى بها جواز 	

ن�سبه وجره، فالن�سب على اأنها اأفعال ما�سية وما بعدها 
مفع���ول به، واجلر عل���ى اأنها اأحرف ج���ر �سبيهة بالزائد 
نح���و: جاء الق���وم خال علي���ًا اأو علي.والن�سب بخال وعدا 
كثري، واجلر بهما قليل. واجلر بحا�سا كثري، والن�سب بها 

قليل. 
• ح�سب – احل�سب���اء: �سغار احل�س���ا. احلا�سب: الريح 	

ال�سدي���دة تث���ري احل�سباء ق���ال اهلل تع���اىل )اأفاأمنتم اأن 
يخ�سف بكم جانب الرب اأو ير�سل عليكم حا�سبًا ( االإ�سراء 
68. ق���ال اب���ن �سعدي: وهو الع���ذاب ال���ذي يح�سبهم به 
في�سبح���وا هالك���ن. واحل�سب���ة: مر����س ي�سي���ب اجللد 

ويقال: هي اجلدري. 
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• ح�س���د – ح�سد الزرع: قطع���ه ويف التنزيل )فجعلناهم 	
ح�سي���دًا( يون����س 24، وح�سائ���د االأل�سنة: م���ا تقوله من 
ال���كالم يف ح���ق غ���ريك ت�سبيهًا مب���ا يح�سد م���ن الزرع، 
فاأ�سبح الل�س���ان كاملنجل ويف احلدي���ث ال�سريف )ثكلتك 
اأمك يا معاذ، وهل يكب النا�س على وجوههم  يف النار اإال 

ح�سائد األ�سنتهم(  وقال االأع�سى:
يح�شدهم    وال��ه��ن��دي  البقية  ق��ال��وا   

            ول بقية اإل ال�شيف فانك�شفوا  
• ح�س���ر – ح�س���ره: �سيق عليه، وكل م���ن امتنع من �سيء 	

ر عنه، ح�سره العدو وحا�سره:  فلم يقدر علي���ه فقد َح�سِ
اأحاط به و�سيق عليه.

• ر:من ي�سكنون املدن ويف التنزيل )وا�ساألهم 	 ح�سر – احل�سَ
ع���ن القرية التي كانت حا�سرة البح���ر ( االأعراف 163، 
خالف البدو، واحلا�سرة: �سد البادية  الفر�س املح�سار: 

ر: ال�سجل. ال�سديدة الرك�س. امَلح�سَ
• ح�س����س – ح�سه على القتال: حر�س���ه ويف التنزيل )اإنه 	

كان ال يوؤمن باهلل العظيم. وال يح�س على طعام امل�سكن( 
احلاقة 34   احل�سي�س: القرار من االأر�س.

• ح�س���ن –ح�سن الطائر بي�سه: اإذا �سمه اإىل نف�سه حتت 	
جناحه.
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• حط���ط – ح���ط الرح���ل وال�سرج:اأنزل���ه. وقول���ه تع���اىل 	
)وقولوا ِحطة( االأعراف 161 اأي: حط عنا اأوزارنا، وهم 
بنو اإ�سرائيل، لو قالوها حلطت عنهم اأوزارهم، لكنهم مل 
يقولوه���ا بل قالوا: حبة حنطة حمراء مثقوبة، فيها �سعرة 
�س���وداء، ا�ستهزاء ف�سخط اهلل عليه���م وقتل منهم يف يوم 

واحد �سبعن األفًا.
• حطم – حطم: ك�سر، واحُلَطمة من اأ�سماء النار. احلاطوم 	

ال�سراب الغازي امله�سم وهو: الها�سم. واحلطام: ال�سيء 
املتحطم.

• حظ���ر – احلْظر: املن���ع، �سد االإباح���ة. املحظور:املحرم  	
احلظرية: مكان اإيواء احليوان���ات كاالإبل والغنم..لتقيها 

من الربد واحلر.
• حظ���ظ – احلظ: الن�سي���ب قال اهلل تعاىل )ف���اإذا الذي 	

بين���ك وبينه عداوة كاأنه ويل حميم وم���ا يلقاها اإال الذين 
�سربوا وما يلقاها اإال ذو حظ عظيم ( ف�سلت 35.

• حظ���ا – حظ���ي عند النا����س، يحظى: اإذا اأحب���وه  ورفعوا 	
منزلته، احُلظوة: املنزلة.

• حف���د – احلْف���د: ال�سرع���ة ومن���ه الدعاء:)اإلي���ك ن�سعى 	
ونحِفد(   واحلفيد ولد الولد ويف التنزيل )وجعل لكم من 

اأزواجكم بنن وحفدة( النحل 72 وقال ال�ساعر:
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 ح��ف��د ال����ولئ����د ح��ول��ه��ن واأُ���ش��ل��م��ت 
�������������������ة  الأج��������م��������ال  ب������اأك������ف������ه������ن  اأزمَّ

• حفر – حفر االأر�س: اأحدث فيها حفرة 	
• حف���ز – حفزه:دفعه من خلفه، والليل يحف���ز النهار اأي: 	

ي�سوقه، واحلافز: الدافع.
• ويف 	 ال�سي���اع  م���ن  �سان���ه  ال�س���يء:  حف���ظ   – حف���ظ 

التنزيل:)حافظ���وا عل���ى ال�سل���وات وال�س���الة الو�سطى 
وقوموا هلل قانتن ( البقرة 238.احلفاظ: االأنفة، حتفظ 
يف كالم���ه: اح���رتز اأن يلق���ي ال���كالم جزافًا ب���ال انتقاء. 
احلفيظة: الغ�سب، تقول: اأحفظه، واأثار حفيظته مبعنى.

•  حف���ف – حفت املراأة وجهها من ال�سعر. واملحفة: مركب 	
الن�ساء كالهودج.

•  حف���ل – َحَفَل: اجتمع بكرثة، الوادي احلافل:املالآن ماء، 	
احلفل: اجلمع من النا�س.

• حفن – احلفنة: ملء الكفن من القمح ونحوه.	
• حف���ا – حفي: �سار بال خف وال نع���ل، ومنه املثل:رب نعل 	

�س���ر من احلفاء، قال���ه اخلليل بن اأحم���د الفراهيدي، ملا 
ما�ساه رجل من اأ�سحابه انقطع �سراك نعله، فحمل نعليه 
حتت اإْبطه و�سار، ومل���ا راآه اخلليل خلع مثله وحفا، ف�ساأله 
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�سديق���ه عن ال�سب���ب فق���ال: اأوا�سيك ورب نع���ل �سر من 
احلفاء  فذهبت مث���اًل. وحفي واحتفى به حفاوة: بالغ يف 
اإكرام���ه ويف التنزيل )اإنه كان بي حفيا( مرمي 47، وحف 

ال�سارب  ق�سه، ويف احلديث:
  )حّفوا ال�سارب واعفوا عن اللحى (.

• حقب  - احِلقبة: ال�سنون الطويلة ج اأحقاب.ويف التنزيل: 	
)البثن فيها اأحقابًا ( النباأ 23.

• حق���د – احلقد: الكراهية ج اأحق���اد، ورجل َحقود: مبالغ 	
يف احلقد. 

• حقر – احلقري: القليل الذليل.	
• حقق – احلق: �سد الباطل. احُلقة من االإبل: الناقة التي 	

دخلت �سنتها الرابعة وا�ستحق اأن ُيحمل عليها اأثاث البيت 
واالأمتعة وكالم حمقق: اأي:ثابت ر�سن 

• حق���ن – حقن دم���ه: منعه اأن ي�سفك. احلاق���ن: الذي به 	
بول �سديد حم�س���ور يقال: ال اأرى حلاقن. اأي: ال راأي له. 

واحلقنة: الدواء ال�سائل  يحقن به املري�س من االأدوية.
• حك���م  - احُلك���م: الق�ساء، حكم له اأو علي���ه.ويف التنزيل 	

)وم���ن مل يحك���م مبا اأن���زل اهلل فاأوؤلئك ه���م الكافرون (
املائدة 44 
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• حكى – حاكاه: فعل مثل���ه، املحاكاة: امل�ساكلة وامل�سابهة. 	
نظرية املحاكاة قال بها اأر�سطو وهي النظرية الكال�سيكية 
االتباعي���ة، �سده���ا: الرومن�سي���ة .حلب – حل���ب ال�ساة: 

ا�ستخل�س لبنها. احَللبة: اخليل جتمع لل�سباق.
• حلف – احَلِلف: اليمن، قال اهلل تعاىل )يحلفون باهلل ما 	

قالوا( التوبة 74.وقال النابغة: 
 ح��ل��ف��ت ف��ل��م اأت������رك ل��ن��ف�����ش��ك ري��ب��ة 

م��ذه��ب  ل���ل���م���رء  اهلل  وراء  ول���ي�������ص 
•   واحِللف: العهد بن القوم. وحالفه: عاهده.	
• حل���ق – احلْلقة: الدروع. وحلقة الب���اب. وحتليق الطائر: 	

ارتفاع���ه يف طريان���ه. واحلْلقة: اجتماع الق���وم. واحللق: 
حلقوم االإن�سان. وحلق ال�سعر: اأزاله.

• حلك – حلك واحلولك: ا�ستد �سواده.	
• حل���ل – حل العقدة:فتحها فانحلت. حل باملكان: نزل فيه 	

ويف التنزي���ل )ت�سيبهم قارعة مبا �سنع���وا اأو حتل قريبًا 
من دارهم( الرع���د 31.واحِلل: احلالل الذي يثاب عليه 

فاعله،  �سد احلرام  وهو الذي يعاقب عليه مقرتفه.
• حل���م – احلُلم: ما ي���راه النائم ج اأح���الم. واحِللم:االأناة 	

ويف التنزيل )اإن اإبراهيم  حلليم اأواه منيب ( هود 75.
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• حال – احللو: �سد املر.واحلوىل. وكذا: حال يف عيني يحلو 	
حالوة قال االأ�سمعي:حلَي يف عيني، وحال يف فمي واحللي: 
ا�س���م جامع للذهب والف�سة واللوؤل���وؤ واجلواهر واالأحجار 
الكرية امل�ساغة ويف التنزيل )يحلون فيها من اأ�ساور من 
 ذهب ولوؤلوؤًا ولبا�سهم فيها حرير ( احلج 23.قال ال�ساعر:

يف خيمتي ثلة حتل���و خالئقها   فيها اللطافة واحلوىل من 
الكلم 

• حم���د – احلمد: الثناء وهو �سد ال���ذم، واحلمد اأعم من 	
ال�سكر. املحم���د: الذي كرثت خ�ساله املحمودة. وقولهم:  

الَعود اأحمد اأي:اأكرث حمدًا. حمدل: قال: احلمد هلل.
• حمر – احلمرة: لون االأحمر، االأحمران  اللحم واخلمر، 	

�سنة حمراء اأي: �سديدة 
• حم���ز – َحُم���َز الرجل من ب���اب ظ���رف اأي: ا�ستد. حمز 	

ال�سفرة: حددها.
• حم�س – االأحم�س: ال�سديد يف الدين والقتال. واحلما�سة، 	

موؤنثة: ال�سجاعة. تقول: اأخذته احلما�سة، وال يقال: اأخذه 
احلما�س.

• حم����س – َحَم�َس: غ�س���ب. حم�ست ال�س���اق: دقت. حم�س 	
احلرب: اأ�سعل نارها.
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• حم�س – ِحْم�س: بلد يف �سورية يبعد عن مدينة حماة اإىل 	
اجلن���وب حوايل خم�سن كياًل، فيه���ا قرب خالد بن الوليد 
ر�سي اهلل عنه، وملا اجتاح هوالكو بغداد وتقدم يف طريقه 
نحو ال�سام ومر بحم�س مل يتعر�س لها تكرمة خلالد، ويف 
حم����س بحرية قطينة ير منها نهر العا�سي، بناها فيما 
يق���ال االإ�سكن���در الكبري املكدوين، تط���ل حم�س من جهة 
�س نبات  ال�س���رق على مدينة تدمر وبادية احلماد. واحلمُّ
معروف من ف�سيلة البقوليات. واملحم�سة: اآلة لتحمي�س 

النب ونحوه.
• حم����س – احلام����س: مذاق مع���روف، وكان عبد اهلل بن 	

عبا����س ر�سي اهلل عنهما يقول بع���د در�س العلم:حم�سونا 
اأي: اأمتعونا بحدي���ث فكه من طرفة ونحوها. يقال: فالن 
حام����س الفوؤاد اأي: فا�سده. لدي���ه ذات احلمو�سة:مر�س 

يف معدته يفرز احلام�س، من اأعرا�س القرحة.
• حمق – احلمق: قلة العقل. 	
• واحلقاء: البقلة الأنها تنبت يف م�سيل املاء فيقتلعها.	
• حمل – حمل ال�سيء على ظهره، قال ابن ال�سكيت: احَلْمل 	

م���ا كان يف البطن كاحلبلى، اأو على راأ�س �سجرة، واحِلمل 
م���ا كان على الظه���ر اأو الراأ�س، قال االأزه���ري: وهذا هو 
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ال�سواب، واحلامل ال يكون اإال لالأنثى. واحلَمل: اخلروف 
ال�سغري. 

• ���ة: احل���رارة، ويف التنزي���ل )له���م �سراب 	 حم���م – احُلمَّ
من حمي���م وعذاب األيم مب���ا كانوا يكف���رون( االأنعام 70 
واحلميم: العن احلارة ي�ست�سفى بها ويف احلديث )العامل 
���ة (. وحميمك: الذي تهتم الأمره. حمحم الفر�س:  كاحُلمَّ
تك�سر �سوته يف جوفه اإذا طلب العلف. اليحموم: الدخان، 

وا�سم فر�س النعمان،واحِلمام: املوت قال ال�ساعر:
حمامها؟   اأت���اه���ا  ن��ف�����ٌص  اأْن  اأجت����زع    

       فها التي عن بن جنبيك تدفع؟ 
• احَلم���ام: مفرده���ا: حمام���ة: الطائ���ر، يقع عل���ى الذكر 	

واالأنث���ى  والهاء لالإفراد ال للتاأني���ث، احلمام: هو الربي، 
واليمام هو الذي ياألف البيوت، واحلمام منه الربي ومنه 

االأهلي.
• حمي – حماه يحميه حماي���ة: دفع عنه احلميَّة: االندفاع 	

ويف التنزي���ل )اإذ جع���ل الذين كف���روا يف قلوبهم احلمية 
حمي���ة اجلاهلي���ة( الفت���ح 26 ، وه���ذا �س���يء حم���يٌّ اأي: 
حمم���ي ال يق���رب فهو احلم���ى، وحماة امل���رء: اأم زوجها، 
وف���الن حامي احلقيق���ة ج ُحماة. واحلمي���ة: االمتناع عن 
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الطع���ام. واحَلمّية: االأنفة من الع���ار. وحماة: مدينة على 
نه���ر العا�س���ي يف �سوري���ة قاعدة حمافظة حم���اة، مدينة 
قدية ج���دًا دمرها الهك�سو�س ع���ام 1750 ق. م. احتلها 
امليتاني���ون ع���ام 1550ق. م.ثم االآرامي���ون عام 1100 ق. 
م.دمره���ا احلثيون ثم االآ�سوريون 720 ق. م، ازدهرت يف 
عهد ال�سلوقين ودعيت: اإبيغانيا، احتلها الرومان عام 64 
ق. م  ثم البيزنطيون، فتحها امل�سلمون بقيادة اأبي عبيدة 
ابن اجلراح ر�سي اهلل عنه �سنة 636. م�سهورة بنواعريها 
ومياهه���ا املعدنية )مركز ا�ست�سفاء ( من اآثارها: اجلامع 
الكبري وجام���ع اأبي الفداء، �سه���رية بحريرها وقطنياتها 
وخيوله���ا االأ�سيل���ة، م�سق���ط راأ����س امل���وؤرخ اأب���ي الف���داء  
وحمافظ���ة حم���اة له���ا ثالثة اأق�سي���ة: �سلمي���ة وم�سياف 
وحم���ردة  وكان من�سم���ًا اإليه���ا ق�س���اء االأم���ري �سيخ���ون 
وي�سمى خان �سيخون وهو الذي ذهب اإىل م�سر مع القوة 
ال�سامي���ة ومع���ه ح�سام الدين اخلاين ال���ذي اأ�سبح معلمًا 
لالأم���ري قظز على ما ذكره ابن كثري يف مو�سوعته البداية 
والنهاي���ة. ويف احلروب ال�سليبية وق���ف ال�سليبيون عند 
اأب���واب حماة، حيث جرت معرك���ة �سرو�س رد ال�سليبيون 
على اأثرها خا�سرين ومل يدخلوا املدينة، وقد قتل يف هذه 
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املعرك���ة حوايل خم�سمئ���ة مقاتل من اأبناء حم���اة ودفنوا 
يف مقربة �سميت: مقربة ال�سه���داء جنوبي املدينة، �سرق 
الطريق القادم من حم�س اإىل حماة.من اأعالمها ال�سيخ 
حمم���د احلامد �سيخ حماة ومرب���ي اأجيالها، و�سقيقه بدر 
الدين احلام���د �ساعر العا�سي.تراأ�سها حافظ اال�سد بعد 
اأن انتزع ال�سلطة، ومل���ا �سار وزيرًا للحربية �سلم اجلوالن 
الإ�سرائيل، ودمر مدينة حماة، قتل منها اأكرث من خم�سن 
األف���ًا من �سكانها ع���ام 1982. واأ�سر ثالث���ن األفًا، وت�سلم 
ال�سلط���ة بعده ب�سار االأ�سد غري الد�ست���ور لي�سبح رئي�سًا، 
وملا ثار علي���ه ال�سعب ال�سوري �سرب���ه باملدافع والدبابات 
االطف���ال  �س���دور  يبق���رون  جن���وده  وكان  والطائ���رات، 
وي�ستخرجون اأكبادهم وي�سوونها ويقيمون عليها الوالئم. 

•   حن���ث- احِلنث: الذن���ب واالإثم ويف التنزيل )وخذ بيدك 	
�سغثًا فا�سرب به وال حتنث( �س 44، وبلغ الغالم احِلنث 
اأي  بل���غ املع�سي���ة والطاع���ة بالبل���وغ، واحَلَن���ث: اخُلْل���ف 

باليمن.
• حنذ – احلنيذ: امل�سوي قال اهلل تعاىل )فما لبث اأن جاء 	

بعجل حنيذ ( هود 69 
• حن���ط – احلنطة: ال���رُب، احلنوط: كل طي���ب ينع ف�ساد 	
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اجلث���ة، ويف الهوي���ة يكت���ب: الل���ون: حنط���ي، ن�سب���ة اإىل 
احلنطة.

• حن���ف – احلَن���ف: املي���ل، احلني���ف: املائل ع���ن الباطل 	
اإىل احل���ق ق���ال اهلل تعاىل )م���ا كان اإبراهي���م يهوديًا وال 
ن�سراني���ًا ولكن كان حنيفًا م�سلم���ًا ( اآل عمران 67 وقال 

حمزة ر�سي اهلل عنه:
ف�������وؤادي  ه������دى  ح�����ن  ح����م����دت اهلل   

             اإىل الإ�شام والدين احلنيف 
• حنق – احلنق: الغيظ.	
• حنن – احلنن ال�سوق واحلنان الرحمة قال احلطيئة:	

 حت���������ن ع������ل������ي ه���������������داك امل����ل����ي����ك 
ف��������������������اإن ل��������ك��������ل م����������ق����������ام م������ق������ال 

• حنانيك: اأي: حتنن علي حنانًا بعد حنان قال طرفة:	
اأف��ن��ي��ت ف��ا���ش��ت��ب��ق بع�شنا   اأب����ا م��ن��ذر   

      حنانيك بع�ص ال�شر اأهون من بع�ص 
حوب- احلوب: االإثم ويف التنزيل )اإنه كان حوبًا كبريًا ( 

الن�ساء 2. وقال االأع�سى:
 ف����اإين وم����ا ك��ل��ف��ت��م��وين م���ن ام��رك��م 

ل���ي���ع���ل���م م�����ن اأم�����������ص اأع��������ق واأح�����وب�����ا 
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• ح���وت – احلوت: مطل���ق ال�سمكة قال اهلل تع���اىل )ن�سيا 	
حوتهما ( الكهف 61 تطلق على الكبار وال�سغار.

• حوذ – ا�ستحوذ عليه: غلبه ويف التنزيل )ا�ستحوذ عليهم 	
ال�سيطان فاأن�ساهم ذكر اهلل ( املجادلة 19.

• ح���ور – احل���ور: �سدة بيا����س الع���ن و�س���دة �سوادها مع 	
ات�ساعها، ويقال للمراأة بهذه ال�سفة: حوراء، وال تقال اإال 
للبي�ساء. واحلور: الرجوع قال اهلل تعاىل )اإنه ظن اأن لن 

يحور ( االن�سقاق 14 قال لبيد:
ك��ال�����ش��ه��اب و���ش��وئ��ه  اإل  امل�����رء   وم����ا 

���ش��اط��ع  ه����و  اإذ  ب���ع���د  ي����ح����ور رم���������اداً 
مل يحر جوابًا: مل يتكلم.املحور: عمود دوران القر�س.

• حوط – احلائط: بناء يحوط الدار اأو الكرم فهو حموط. 	
واحتاط لنف�سه: اأخذ باحلذر، واأحاطت به اخليل: اأحدقت 

به.
• حول – احل���ول: احليلة والقوة، وحال الغ���الم: اأتى عليه 	

احلول اأي: �سنة. 
  واحلوليات ق�سائد لزهري كانت تبقى لديه حواًل قبل اأن 

يذيعها.
• ح���وم – حام الطائر حول امل���اء: دار، ويف احلديث  )من 	

حام حول احلمى يو�سك اأن يرتع فيه(.
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• ة، �سمرة ال�سفة 	 ة. احُل���وَّ ح���وا – احلوايا: االأمع���اء ج حويَّ
يق���ال: رجل اأحوى وام���راأة حواء، قال االأزه���ري يف قوله 
تعاىل )فجعله غثاء اأحوى ( االأعلى 5، قال الفراء: الغثاء  

اليب�س من الع�سب، واالأحوى: امل�سود من القدم.
• حي���د – حاد عنه: مال عن���ه.ويف التنزيل )وجاءت �سكرة 	

املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد ( ق 19
• ح���ري – ح���ار يحار َح���رية: ت���ردد.ويف التنزي���ل )كالذي 	

ا�ستهوته ال�سياطن يف االأر�س حريان االنعام 71.
• حيف – احليف: اجلور والظلم.ويف التنزيل )اأم يخافون 	

اأن يحيف اهلل عليهم ور�سوله ( النور 50.
• حي���ق – ح���اق به ال�س���يء: اأحاط ب���ه، ون���زل به.قال اهلل 	

تعاىل:)وال يحيق املكر ال�سيئ اإال باأهله( فاطر 43 
• حيل – احليلة: االحتيال.	
• ح���ن – احِلن: الوقت، يق���ال: حينئذ  واحِل���ن: املدة، و 	

احَلن: االأجل حان َحينه: قرب اأجله، واحلانة: مو�سع بيع 
اخلمر 

• حي���ا – احلي���اة: �سد امل���وت، واحليا: املط���ر واخل�سب. 	
احلياء النف���ور من النق�س.واحلي���وان: �سد املوتان وهي 
ال�سف���ة امل�ستمرة للحياة، ويق���ال: حياك اهلل اأي: ملَّكك. 

وحي على ال�سالة:ا�سم فعل اأمر مبعنى: اأقبل.
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باب الخاء

• واأخف���اه.	 �س���رته  قطع���ه:  ب���اب  م���ن  خب���اأه،   – خب���اأ 
النب���ات،  االأر����س:  وخ���بء  املط���ر،  ال�سم���اء:  خ���ْبء 
)اأاّل  التنزي���ل  ويف  خمب���اأ.  �س���يء  وكل  واخلبء:امل���اء 
ال�سم���وات يف  اخَل���بء  يخ���رج  ال���ذي  هلل   ي�سج���دوا 

 واالأر�س (.النمل 25.
• خبب  - اخلبب: ا�سم بحر من بحور ال�سعر وزنه:	

ف������ِع������ل������ن ف�����ع�����ل�����ن ف�����ع�����ل�����ن ف���ع���ل���ن  
 وال�����ش��ط��ر ال��ث��اين م��ث��ل��ه. و���ش��اه��ده:

ب�������������ش������واجل������ٍة   ُرم���������ي���������ت  ك���������������رٌة    
ف��������ت��������ل��������ق��������اه��������ا رج�����������������������ٌل رج��������������ُل

    وي�سمى رك�س اخليل اأي�سًا .
• خب���ت – االإخب���ات: اخل�سوع يف ال�س���الة والدعاء و�سائر 	

العبادات. قال تعاىل: )وب�سر املخبتن ( احلج 34.
• خب���ث  - اخلبي���ث: ه���و كل �س���يء فا�س���د ويف التنزي���ل 	

)اخلبيث���ات للخبيث���ن واخلبيثون للخبيث���ات( النور 26، 
وكل �سيء حرام وجن�س وم�ستكره وخبيث.

• خ���رب – َخرِب االأمر: علم���ه، اخلبري: العلي���م ويف التنزيل 	
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)الرحمن فا�ساأل به خبريًا ( الفرقان 59 . اخترب ال�سيء: 
جربه، ومنه املخترَب، مكان معد للتحليالت الكيماوية.

• خبز   - اخلبز: عمله ويف التنزيل )وقال االآخر اإين اأراين 	
اأحمل فوق راأ�سي خب���زًا ( يو�سف 36. املخبز: ا�سم مكان 

�سنع اخلبز. 
• خبط – خبط البعري االأر�س بيده: �سربها. خبط ع�سواء: 	

هي الناقة الت���ي يف ب�سرها �سعف تخبط على غري هدى 
قال زهري:

 راأي��ت املنايا خبط ع�شواء من ت�شب  
مت���ت���ه وم�����ن ت��خ��ط��ئ ي��ع��م��ر ف��ي��ه��رم

• خب���ط ال�سجر: �سربها بالع�سا لي�سقط ورقها، واخلباط، 	
كاجلن���ون، تقول: تخبطه ال�سيطان اأي: اأف�سده، واملخباط  
خ�سبة م�سطحة تنتهي بذراع ت�ستعمل يف �سباغة القما�س 
وتنظي���ف املالب����س وم���ن االأمثال:املخب���اط الثقيل للثوب 
الو�سخ. كناية عن احلاكم الظامل وال�سعب الذي مل يطعه.

• خبل – اخلْبل: الف�ساد، وبفتح الباء: اجلن يقال: به خبل 	
وه���و خمبول وخمبَّل واخلبل طائر ل���ه �سوت ي�سبه �سوت 

البوم 
• خنب –اخلنب: النق�س تقوا: خنب حا�سية الثوب الطويل: 	

كفه���ا. واخل���نْب يف ال�سع���ر حذف ث���اين اجل���زء ال�ساكن 
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ومثاله: فاعلن، تخنب بحذف االألف، ت�سبح: فِعلن.
• خب���ا - خبا يخب���و: �سعف خب���ت النار �سع���ف لهبها قال 	

اهلل تع���اىل )ماأواهم جهنم كلما خب���ت زدناهم �سعريًا( 
االإ�س���راء 97. اخلب���اء: �سب���ه اخليمة يكون م���ن القما�س 
اأو الوب���ر اأو �سع���ر املاع���ز  يرف���ع على عمودي���ن اأو ثالثة. 
واخلابي���ة: اجلرة الكب���رية ذات الفم الوا�س���ع يخباأ فيها 
ال�سم���ن اأو الع�س���ل واأ�س���ل اللفظة مهم���وز: اخلابئة الأنها 
تخبئ ما فيه���ا تركت الهمزة تخفيفًا لك���رثة اال�ستعمال، 

ل�سهولة النطق بها اأ�سل الفعل خباأ قال عروة بن الورد:
ول���������ش����ت ب����خ����اب����ئ ي������وم������اً ط����ع����ام����اً  

ح���������������ذار غ�������د،ل�������ك�������ل غ������������ٍد ط�����ع�����ام 
• خرت-اخل���رت: اأ�س���د الغدر ن فهو خت���ار ويف التنزيل )وما 	

يجحد باآياتنا اإال كل ختار كفور( لقمان 32 وقال االأحنف 
بن قي�س ملعاوي���ة: لئن مددت اإلينا �سربًا من غدر، لنمدن 

اإليك ذراعًا من خرت.
• ختل – اخلتل: اخلديعة واملكر.	
• خت���م – ختم: طبع قال اهلل تعاىل )ختم اهلل على قلوبهم 	

وعل���ى �سمعهم وعلى اأب�سارهم غ�س���اوة ( البقرة 7.وقال 
االأع�سى:

 



160

معجم روضة اللغة

�����ه�����ا  ي�����ه�����وديُّ  و�������ش������ه������ب������اء ط�����������اف 
ف����������اأب����������رزه����������ا  وع������ل������ي������ه������ا  خ���ت���م  

• وختم الق���راآن: قراأه كله. واخلات بالفت���ح والك�سر: حلقة 	
تزين به���ا االإ�سبع، وختم الكتاب باخل���ات اأي: طبع عليه 
الطغرة وه���ي اأن تكون الكتابة على ف�س اخلات. وختامه 

م�سك اأي: اآخره.
• خ���نت – اخلنَت: ال�سهر وهو زوج البنت. واخِلتان لل�سبي 	

مو�سع قطع القلفة من الذكر فال�سبي خمتون. واخلاتون: 
ال�سريفة يلقب بها ن�ساء ملوك الترت.

• خج���ل – خجل: ا�سط���رب من احلي���اء. والفت���اة: احمر 	
وجهها.

• خ���دج – اخلداج: النق����س؛ اإذا ولدت امل���راأة ولدها قبل 	
متام اأيامه اأو األقته ناق�س اخللقة فهو خديج.

• خ���دد – املخ���دة: تو�س���ع حت���ت اخل���د يف اأثن���اء الن���وم. 	
االأخ���دود: �س���ق م�ستطي���ل يف االأر����س ويف التنزي���ل )قتل 

اأ�سحاب االأخدود ( الربوج 4 
• خدر – اخلدر: الفت���ور، واالأ�سد اخلادر: املالزم للعرين، 	

واخلدر: ال�سرت قال امروؤ القي�س:
وي���وم دخلت اخلدر خدر عني���زة  تقول: لك الويالت اإنك 

ُمرجلي 
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• خد����س – خد�س���ه: جرح���ه جرح���ًا هين���ًا. ي�ستعم���ل يف 	
املح�سو�س واملجرد.

• خ���دع – اخلديع���ة: املك���ر ويف التنزي���ل )اإن املنافق���ن 	
يخادع���ون اهلل وه���و خادعه���م ( الن�س���اء 142.واحلرب 
خدع���ة اأي: تخ���دع فيه���ا املتقاتل���ون. واالأخدعان:عرقان 
يف �سفحت���ي العنق يق���ال: الأقيمن اأخدعي���ك اأي: الأُذهنب 

تكربك 
• خدم – خدم له: عمل له عماًل، ا�ستخدمه: اتخذه خادمًا 	

خ���دن – خادن���ه: �سادقه اخل���دن: احلبي���ب وال�ساحب 
للمذكر واملوؤن���ث.ويف التنزيل )حم�سنات غري م�سافحات وال 
متخ���ذات اأخدان ( الن�س���اء 25 قال ابن �سعدي اأي: اأخاّلء يف 

ال�سر.
• خذل – خذله: ترك ن�سرته فهو خمذول ويف التنزيل:	

)ال جتع���ل م���ع اهلل اإلهًا اآخ���ر فتقعد مذموم���ًا خمذواًل ( 
االإ�سراء 22 

• خ���رب – خرب البيت: هدم���ه وهو خ���رب االأمانة اأي: ال 	
اأمانة عنده واخلَرب: ذكر النعام قال ال�ساعر:

�����������������������������������ر  ن���قَّ خ��������َرب��������اً  م�������اراأي�������ن�������ا    
ع�����������ن�����������ه ال�����������ب�����������ي�����������������������صَ �������ش������ق������ر 
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م��������ه��������راً    امل����������ه����������ر  ي����������ك����������ون  ل    
م�����ه�����ر           امل�������������ه�������������ر  ي�������������ك�������������ون  ل   

• ج امل�ساألة: بن 	 خ���رج – اخلْرج: االإنفاق، �سد الدخل، خرَّ
لها وجه���ًا، خرج احلديث: ذكر روات���ه و�سبط متنه وبن 
درجة �سحته. خرجته الغربة: علمته ودربته حتى تخرج، 
اأي: اأنه دخ���ل الغربة جاهاًل بطبائع نفو�س النا�س  وخرج 
منه���ا عامل���ًا بها تخ���رج من اجلامع���ة: اأنه���ى تعليمه فيها 
فتخرج، اأما عبارة:تخرج يف اجلامعة، فال تعني اأنه اأنهى 
تعليم���ه؛ فقد يكون تعلم ومل يكمل تعليمه، خالفًا للعبارة: 
تخرج من.اإن عبارة )خرج يف(. متناق�سة مع نف�سها؛ الأن 
اخل���رج �سد الدخل ويف القراآن الكرمي اأكرث من مئتي اآية 
كله���ا تدل على ا�ستعمال خ���رج كقوله تعاىل )فخرج منها 
خائف���ًا يرتق���ب ( الق�س�س 21 وقوله ج���ل �ساأنه )فخرج 
عل���ى قومه يف زينت���ه ( الق�س�س79   ف���ال ت�سح عبارة: 

تخرج يف اجلامعة ملا تقدم.
• خ���رر – اخلرير: �سوت انبعاث املاء تق���ول: عن خرارة، 	

و�س���وت �سقوط املاء من ال�س���الل. وتقول: خر هلل �ساجدًا 
ويف التنزيل )اإمنا يوؤمن باآياتنا الذين اإذا ذكروا بها خروا 

�سجدًا( ال�سجدة 15.
• خ���رز – خ���رز اجلل���د: ثقب���ه باملخ���رز وخاط���ه، اخلَرز: 	
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الواحدة  خرزة، وخرز الظهر: فقاره.
• خر����س – خر�س: انعقد ل�سانه عن الكالم من الده�سة اأو 	

احل���ب والكتيبة اخلر�ساء: ال ي�سمع لها �سوت لوقار اأهلها 
يف احلرب  اخُلْر�س: طعام الوالدة. واخلر�ساء: الداهية

• اخَلر����س – اخلر�س: الكذب والظ���ن قال تعاىل )اإن هم 	
اإال يخر�س���ون ( يون����س 66.واخِلر����س: الرم���ح الق�سري 

ال�سنان، والقفة والربميل. 
•  واخُلر�س: حلقة الذهب اأو الف�سة وغريها.	
• خ���رط – خ���رط الع���ود: ق�سره ويق���ال: اأم���ر دونه خرط  	

القت���اد. لالأمر البالغ ال�سعوبة. واخلريطة: �سحيفة فيها 
�س���رح احل���دود وم���ا عليها م���ن مواقع وغريه���ا. انخرط 
يف �سلك اجلي����س: انتظم فيه، واخ���رتط ال�سيف: �سهره، 
وانخ���رط يف العمل: اجته���د فيه، واملخ���روط، ال�سكل ذو 

الفوهة الوا�سعة والنهاية ال�سيقة.
• خرع – اخل���َرع: اللن، َخ���ُرع الطفل: اإذا الن���ت مفا�سله 	

و�سعف ج�سمه.اخَلروع من الن�ساء: التي تتثنى يف م�سيتها  
اخِلرِوع: نبات ي�ستخرج منه الزيت، ي�ستخدم لالإ�سهال       

• اخرتع ال�سيء: اأن�ساأه وابتدعه.	
• خ���رف- خرف خْرف���ًا: ف�سد عقله من الك���رَب فهو خِرف. 	
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واخلرافة: احلديث الباطل، يقول الدهري:
 ح����������ي����������اٌة ث����������م م�������������وت ث����������م ب����ع����ث 

ع����م����رو  اأم  ي�������ا  خ�������راف�������ة  ح������دي������ث 
• خرق – اخل���رق: الثقب، خ���رق الثوب: مزق���ه واجلدار، 	

اأحدث فيه نافذة ونحوها، وخرق االأر�س: جتول فيها ويف 
التنزي���ل )اإنك لن تخرق االأر����س ولن تبلغ اجلبال طواًل( 
االإ�س���راء 37.واالأخ���رق: االأحم���ق ومن مل يح�س���ن عمله، 
واخل���ارق واخل���وارق ما يخرق الع���ادة اأو ال�س���نن الكونية 

ويخالف مقت�ساها كاملعجزات، قال ال�ساعر:
ح��م��ول��ت��ه��ا   ج�������اءت  اإب����ل����ي  راأت  مل����ا    

   غرثى عجافاً عليها الري�ص واخلرق 
• خرم – خرم: نق�س، يقال: حديثي اأعدته ما خرمت منه 	

كلم���ة  اأي: ما اأنق�ست منه،وخ���رم االإبرة:ثقبها. اخرتمه 
املوت: اأهلكه.

• خزز – اخلز: احلرير. 	
• خزع – خزع ال�سيء: قطعه. اخَلزعبل: احلديث الباطل.	
• خزل - خزل ال�سيء: قطعه، اختزل الن�س: خل�سه.	
• خ���زم – خزم���ه: �سك���ه، والبعري، جع���ل يف جانب منخره 	

اخلزامة، واإبل خزمى: اأنوفها مثقوبة، واخلزامى كحبارى  
نب���ت زه���ره اأطي���ب االأزهار؛ نفح���ه والتبخ���ري يذهب كل 
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رائح���ة منتنة، و�سربه م�سلح للكب���د والدماغ البارد. واأبو 
اأخزم الطائي  م���ات ابنه اأخزم، وترك بنن، فوثبوا يومًا 

على جدهم فاأدموه فقال: 
ب�����ال�����دم   زم�����ل�����وم�����ن�����ي  ب������ن������يَّ  اإن    

م�����ن ي����ل����ق اآ�������ش������اد ال������رج������ال ُي���ْك���ل���م
م   ي������ق������وَّ ب���������ه  درء  ي������ك������ن  وم������������ن   

���ن�������ش���ن���ة اأع�����رف�����ه�����ا م��������ن  اأخ��������زم   ����شِ
• خ���زن – خزن امل���ال: جعله يف اخلزان���ة، �سانه وحفظه، 	

وال�س���ر: كتمه، اخلزان: الل�سان وم���ا يخزن فيه املاء  ويف 
التنزيل )وهلل خزائن ال�سموات واالأر�س ( املنافقون 7.

• خزي – خزي: ذل وه���ان. اإياك واملخزيات اأي: ما ي�سن 	
الكرام���ة ويف التنزي���ل )قاتلوه���م يعذبه���م اهلل باأيديكم 

ويخزهم وين�سركم عليهم ( التوبة 14 .
• خ�َس���اأ – خ�ساأ الب�سر: كلَّ واأعيا وارتد ح�سريًا، واخل�سيء 	

املط���رود املبع���د ال ُي���رتك اأن يدن���و م���ن النا����س كالكلب 
واخلنزي���ر ق���ال اهلل تع���اىل يف ح���ق املتمردين م���ن بني 
اإ�سرائي���ل )فلما عتوا عما نهوا عن���ه قلنا لهم كونوا قردة 

خا�سئن( االأعراف 166.
• خ�سر – خ�سر: هل���ك، وخ�سر يف جتارته: نق�س من ماله 	

فيها، وخ�سر �سديقه: فقد �سداقته قال اهلل تعاىل )ومن 
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يتخ���ذ ال�سيطان ولي���ًا فقد خ�سر خ�سران���ًا مبينًا( الن�ساء 
 119

• خ�س���ف – خ�س���وف القمر:ذه���اب �سوئه جزئي���ًا اأو كليًا. 	
خ�سفت العن: غارت. قال ثعلب: َك�َسَفت ال�سم�س وَخ�َسف 
القم���ر، وَخ�َسفت االأر�س: انهارت ويف التنزيل: )فخ�سفنا 

به وبداره االأر�س ( الق�س�س 8 
• خ�س���ع- خ�س���ع: خ�س���ع، خ�س���ع بب�س���ره  اأي: غ����س منه، 	

خ�سع ال�س���وت: انخف�س ويف التنزيل )وخ�سعت االأ�سوات 
للرحمن ف���ال ت�سمع اإال هم�سًا( ط���ه 108.تخ�سع: ت�سرع، 

خ�سعت ال�سم�س: دنت اإىل الغروب.
• خ�سف – اخِل�سف: ولد الغ���زال يطلق على الذكر واالأنثى 	

ج خ�سوف. 
• خ�س���ب – اخِل�سب: املرعى واخلري الوفري  �سد اجلدب 	

قال ال�ساعر:
رحله  اإن�����زال  ق��ب��ل  اأ���ش��اح��ك �شيفي   

وي���خ�������ش���ب ع����ن����دي وامل����ح����ل ج��دي��ب  
وما اخل�شب لاأ�شياف اأن يكر الِقرى 

ول��ك��ن��م��ا   وج�����ه  ال����ك����ري   خ�شيب 
• ���ر – اخَل�سر: و�س���ط االإن�سان، اخِلن�س���ر: االإ�سبع 	 خ�سِ

الو�سط���ى. اخت�سار الطري���ق: �سلوك اأقرب���ه. واخت�سار 
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الكالم:  اإيجازه.
• خ�س�س خ�سه بال�س���يء: ف�سله به. اخلا�س: �سد العام، 	

واخُل�س:البت من الق�سب، كان ي�سكنه اخلليل بن اأحمد 
الفراهي���دي، ويدر�س فيه اأئمة االأم���ة، وهم اأ�ساتذة اأبناء 
اخللفاء  وقد ُطلب ليعلم هوؤالء االأبناء فقال: ما ينبغي اأن 
اأهدر وقتي يف تعليم االأفراد، اأنا اأعلم االأمة يف هوؤالء، وكان 
من تالمذته �سيبويه واأ�سرابه يف علوم اللغة.اخل�سا�سة: 

الفقر تخ�س�س بال�سيء:كر�س وقته له و انفرد به.
• خ�س���ف – خ�سف النعل: خرزه���ا. ويف التنزيل )وطفقا 	

يخ�سف���ان عليهما م���ن ورق اجلن���ة ( االأع���راف 22 اأي: 
يلزقان بع�سه على بع�س.

• خ�سل- اخَل�سل���ة: واخُل�سلة لفيفة من ال�سعر واخل�سلة 	
ج خ�سال؛ ف�سيلة كانت اأم رذيلة.

• املنازع���ة 	 واخل�سوم���ة:  املن���ازع،  – اخل�س���م:  خ�س���م 
واملجادلة ويف التنزيل )اإن ذلك حَلٌق تخا�سُم اأهل النار( 

�س 64.
• خ�سب – اخل�ساب: احلناء  ونحوه قال امروؤ القي�س:	

 ك���������اأن دم���������اء ال������ه������ادي������ات ب���ن���ح���ره  
����ل  ع�����������ش�����ارة ح�����ن�����اء ب�������ش���ي���ب م����رجَّ

• خ�س���د – خ�س���د ال�سج���ر: قط���ع �سوك���ه. ويف التنزي���ل: 	
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)واأ�سحاب اليمن ما اأ�سحاب اليمن يف �سدر خم�سود( 
الواقعة 28.

• خ�سر- اخل�سرة: لون االأخ�سر قال ال�ساعر:	
ث����اث����ٌة ت��ن��ف��ي ع����ن ال���ق���ل���ب احل������َزْن  

���راء وال�����ش��ك��ل احل�����ش��ن  امل����اء واخل�������شِ
• خ�سراء القوم: معظمهم، االأخا�سر: الذهب واللحم.	
• خ�سرم – املخ�س���رم: ال���ذي اأدرك اجلاهلية واالإ�سالم.	

وكل فرتتن، كاالأموية والعبا�سية.
• خ�سع – اخل�سوع: الذل، واأخ�سع���ه الفقر: اأذله.والفرق 	

ب���ن اخل�سوع واخل�سوع؛ اأن اخل�س���وع لل�سوت، واخل�سوع 
للعنق والراأ�س.

• خ�س���ل – اخل�سل:البلل. العي�س اخل�سيل: العي�س الناعم 	
املرفه 

• خ�س���م – خ�س���م االأكل: خا�س بال�س���يء الرطب كالقثاء 	
واملخ�س���م: املاء الذي ي�سربه االأنع���ام ال النا�س ال يبلغ اأن 

يكون اأجاجًا قال ال�ساعر:
  �شالت رغامى َقذوف الطرف خائفة 

           هول اجَلنان نزور غر خمداج 
ح��������ّرى م����وّق����ع����ة م������اج ال����ب����ن����ان ب��ه��ا 

           على خ�شم ي�شّقي النا�ص عّجاج 
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• خطاأ – اخلطاأ: �سد ال�سواب، واخلاطئ: املتعمد املذنب 	
واحلديث )كل بني اآدم خطاء وخري اخلطائن التوابون ( 

• خط���ب- خطيب: ح�س���ن اخلطبة، خط���ب اخلطيب على 	
املن���رب خطابة بالفتح، وخطبة بال�س���م. اخلطب: ال�ساأن، 
تق���ول: م���ا خطبك ؟ اأي: م���ا �ساأنك؟ وي�ستف���م بذلك عن 
اأمر جليل منذر بال�سر ويقال: األقى اخلطيب خطبته على 

املنرب قال االأخطل: 
خ��ط��ي��ب خطبة م���ن  ي��ع��ج��ب��ن��ك  ل    

ح���ت���ى ي����ك����ون م�����ع ال�����ك�����ام اأ����ش���ي���ا  
واإمن�������ا   ال�������ف�������وؤاد  ل����ف����ي  ال�����ك�����ام  اإن 

ُج���ع���ل ال��ل�����ش��ان ع��ل��ى ال����ف����وؤاد دل��ي��ا
• وخطب املراأة لنكاحها، واخلطابية: من الراف�سة ين�سبون 	

اإىل اأبي اخلطاب.خطبة الكتاب: مقدمته.
• خط���ر 	 اله���الك.  عل���ى  االإ�س���راف  اخلط���ر:   – خط���ر 

الرمح:اهتز. خطر خياله يف بالك: �سنح ومنه اخلاطرة، 
وه���ي: فن اأدبي من فن���ون الق�سة الق�س���رية تعتمد على 
حم���ور واح���د وتتميز بتكثي���ف االأ�سلوب  واحل���ل املفاجئ 

وي�سمى: حلظة التنوير .
• خطط – اخلط: ج اخلطوط، واخلط بلد يف هَجر تن�سب 	

اإليه الرماح. 
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• وخط بالقلم: كتب.	
• خط���ف – اخلطف: االأخذ ب�سرعة، من ب���اب: فهم يفهم 	

ويف التنزيل )اإال من خِطف اخلطفة فاأتبعه �سهاب ثاقب( 
ال�سافات 10، اخُلّطاف: احلديدة املعقوفة.

• خطم – اخُلطام: ِمقَود البعري.	
• خط���و – اخُلطوة:م�سافة ما بن انفراج القدمن يف اأثناء 	

ال�سري ج ُخطى للكرثة، وللقلة: خطوات.
• ه.	 خفت – خفت ال�سوت:�سكن، وخفت بكالمه: اأ�سرَّ
• خف���ر – اخلف���ري: املج���ري، خفر الرج���َل:  اأج���اره ومنعه 	

وحم���اه، واأخفره: نق�س عه���ده وغدر، واأخف���ره بعث معه 
خفريًا، واخلَفر: الع�سكر، واملخفور: املقيد، املخفر: مكان 
ال�سرطة، واخلَفر: احلياء  تخفرت الفتاة: ا�ستحيت اأ�سد 

احلياء. 
• خف����س – اخلف�س: النزول بهد العل���و، وال�سعر: رخ�س، 	

وال�س���وت: �سعف، خف�س اجلن���اح: التوا�سع ويف التنزيل 
)واخف����س لهم���ا جن���اح الذل م���ن الرحم���ة (. يقال: هو 
يف خف����س العي����س اأي: يف لينه و�سعت���ه، وخف�سه: اأهانه، 
خف�س���ت اخلاف�سة اجلارية خفا�س���ًا: ختنتها، فاجلارية 

خمفو�سة.
• خف���ق- خفق: حترك وا�سطرب، خفق���ه بال�سيف: �سربه 	

بعر����س ال�سيف ال بحده  امِلخفقة: الدرة التي ي�سرب بها، 
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وق���د كان الأمري املوؤمنن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه 
درة من اأدم ح�سوها نوى التمر.خفق النجم: غاب. اأخفق 
القوم: فني زادهم، ومن طلب حاجة ومل يدركها، مبعنى: 
خ���اب اخليف���ق ك�سيقل:الف���الة الوا�سع���ة، وم���ن اخليل 
والنوق: ال�سريعة  ومن الن�س���اء: الطويلة الدقيقة العظام 
البعي���دة اخلطو  والداهية. واخلف���ق: تغييب الق�سيب يف 

الفرج.
• خف���ي – خف���اه واأخفاه: كتم���ه، ويقال: ب���رح اخلفاء اأي: 	

ظهر االأم���ر، اخلوايف: الري�س من اجلن���اح حتت القوادم 
قال ال�ساعر: 

  ول جتعل ال�شورى عليك غ�شا�شة  
 ف�����������اإن اخل�������������وايف ق���������وة ل�����ل�����ق�����وادم 

• خل���ب - اخِلالب���ة: اخلديعة بالل�س���ان، وال�سحاب اخُللَّب: 	
الذي ال مطر فيه كاأنه خادع ٌ. 

• واخِللب ج اأخالب وهي حج���اب القلب، واخللب: املنجل، 	
واملخلب ج خمالب  اأظفار ال�سباع، وُخِلب الفتى َخْلبًا: فنت  
وامراأة ِخلب اأي:فاتنة بل�سانها اأو بجمالها اأو بكليهما،وقد 
نه���ى عمر ر�سي اهلل عن���ه عن الت���زوج بالروميات وقال: 

اإنهن خلب.
• خل���د – اخلل���د: دوام البق���اء ويف التنزي���ل )وه���م فيه���ا 	

خالدون( البقرة 25 وقال ال�ساعر: 
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  ف����ه����ل م������ن خ�����ال�����د اإم����������ا ه��ل��ك��ن��ا 
وه��������ل ب������امل������وت ي������ا ل����ل����ن����ا�����ص ع������ار؟ 

• واخلَلد: العقل يقال: وقع ذلك يف خَلدي:اأي: يف بايل.	
• خل�س – خل�سه: �سلبه مبخاتلة َعِجاًل، خال�سه النظر: نظر 	

اإلي���ه خل�سة، اخلال�س���ي: الولد م���ن اأبوين:اأبي�س واأ�سود، 
اختل����س القارئ احلرك���ة: مل يظهرها، ويقابل���ه: االإ�سباع 

وهو تبليغ احلركة حتى ت�سري حرف مد.
• خل����س- خُل����س: �سل���م، خل�س امل���اء من الك���در: �سفا، 	

واأخل����س هلل النية والعم���ل. وكلمة االإخال����س )ال اإله اإال 
اهلل(.

• خل���ط – خلط ال�س���يء بغريه من باب �س���رب: �سمه اإليه 	
فاختل���ط  ك�سم الغنم م���ع غريها وباق���ي االأ�سناف، اأما 
خل���ط املائع���ات في�سمى: مزج���ًا ال خلطًا ق���ال املرزوقي: 
اأ�س���ل اخللط، تداخل اأج���زاء االأ�سي���اء بع�سها يف بع�س، 
ورج���ل خلي���ط، اإذا اختلط بالنا�س كث���ريًا ج اخللطاء ويف 
التنزي���ل )واإن كث���ريًا من اخللط���اء ليبغ���ي بع�سهم على 
بع����س اإال الذي���ن اآمن���وا وعمل���وا ال�ساحل���ات ( ����س 24 
واالأخالط:االأوبا����س من النا�س، خول���ط عقله: ا�سطرب 

واختل  خلَّط يف الكالم: جمع �سحيحه اإىل فا�سده 
• خل���ع- خل���ع الثوب نزع���ه، خلع الع���ذار: كناي���ة عن ترك 	
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احلياء.اخللي���ع: ال�سعل���وك ال���ذي ترباأت من���ه قبيلته يف 
اجلاهلية  واخلليع: املخلوع ع���ن مكانه، واخلليع:اخلبيث 
املاج���ن، فكاأن���ه ُخل���ع ع���ن م���كان االح���رتام يف املجتمع 
النقياده لهواه وتهتكه. واخلالعة: الطالق. اخِللعة: العطية 

النفي�سة، خلع عليه: اأعطاه. 
• خل���ف – اخلَلف: الول���د مطلقًا ويف التنزي���ل )وهو الذي 	

جعل الليل والنهار خلفة ملن اأراد اأن يذكر اأو اأراد �سكورًا ( 
الفرقان 62 قال ابن �سعدي يف تف�سري هذه االآية الكرية: 
اأي يذهب اأحدهما فيخلفه االآخر وهكذا اأبدًا، ال يجتمعان  

وخْلف، وراء: �سد اأمام قال زهري:
ِخ��ل��ف��ة  مت�����ش��ن  والآرام  ال���ِع���ن  ب��ه��ا   

جمثم  ك��ل  م��ن  ينه�شن  واأط���اوؤه���ا 
• اأخل���ف ال�سائ���م: تغريت رائح���ة فمه، اأخل���ف بوعده: مل 	

ينجزه ويف التنزي���ل: )فاأعقبهم نفاقًا يف قلوبهم اإىل يوم 
يلقونه مبا اأخلفوا اهلل ما وعدوه ( التوبة 77 ويف احلديث 
)اآية املناف���ق ثالث:اإذا حدث كذب و اإذا وعد اأخلف واإذا 

ائتمن خان ( 
• واخلليفة: ال�سلطان االأعظم، قال جرير: 	

 ث�����ق�����ي ب���������اهلل ل����ي���������ص ل�������ه ����ش���ري���ك  
وم��������ن ع����ن����د اخل����ل����ي����ف����ة ب���ال���ن���ج���اح 
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• ج خالئ���ف مث���ل: كري���ة وكرائم، وقال���وا اأي�س���ًا: خلفاء 	
كظري���ف وظرفاء.ويقال ملن ذه���ب له مال اأو ولد اأو �سيء 
مم���ا يعو�س: اأخلف اهلل عليك؛ ف���اإن كان الذاهب والد اأو 
وال���دة مم���ا ال ي�ستعا�س قيل: خلف اهلل علي���ك بغري األف 

اأي:كان اهلل خليفة من فقدته. 
• خل���ق- اخَلْلق: التقدي���ر، هذا هو االأ�سل  ق���ال االأزهري: 	

وال جت���وز هذه ال�سفة باالألف والالم لغري اهلل تعاىل عن: 
امل�سب���اح املن���ري. اخلْلق: االإيج���اد من الع���دم، واخللقة: 
الفطرة، وفالن خليق بكذا الأي: جدير به، وم�سغة خملقة 
اأي: تام���ة اخللق وخلق االإف���ك واختلقه: افرتاه ومنه قوله 
تعاىل )وتخلقون اإفكًا( واخلُلق: ال�سجية والطبع ج خالئق 
وهي حال���ة نف�سية ترتجم باالأفع���ال، واخلالق: الن�سيب 
ومنه قوله تعاىل)ال خالق لهم يف االآخرة ( وقال ال�ساعر:

 ي���دع���ون ف��ي��ه��ا ب��ق��وم ل خ����اق لهم  
واأغ�������ال  ق���ط���ر  م����ن  ����ش���راب���ي���ل  اإل 

• وَخُلق الثوب: بلي، والب�سر هم خليقة اهلل.	
• خلل – اخُللة: اأعل���ى اأنواع املحبة قال اهلل تعاىل )واتخذ 	

اهلل اإبراهي���م خلياًل( الن�ساء 125.واخَللة: الفقر واخِلل: 
ال�سديق، واخلالل: الفرجة يف ال�سحاب.

• خ���ال – اخلل���وة: االنفراد بال�سيء، واخلل���ي: اخلايل من 	
الهم 
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• واخللي �سد ال�سج���ي واملثل: ويل لل�سجي من اخللي. قاله 	
اأكث���م ابن �سيفي.والقرون اخلالية: املا�سية. خلي املكان: 

غدا خاليًا لي�س فيه اأحد.
• خم���د- خم���دت النار: �سك���ن لهبه���ا ومل يطف���اأ جمرها، 	

بخ���الف: هم���دت، وخم���د ك م���ات ويف التنزي���ل )حتى 
جعلناه���م ح�سيدًا خامدين (االأنبياء 15.قال لبيد: خلُّوا 

ثيابهم على عوراتهم   فهُم باأفنية البيوت خمود 
• خمر- خمره: �سرته وغطاه، اختمرت املراأة باخلمار:غطت 	

وجهها ب���ه. اخلمر  �سراب يخم���ر، �سميت اخلمرة بذلك 
ر العجن: جعل فيه اخلمري. اخلمر  ملخامرتها العقل. خمَّ
موؤن���ث، ويجوز دخ���ول الهاء فيق���ال: اخلمرة، عل���ى اأنها 

قطعة من اخلمر.
• خم����س – االأخم����س: م���ا دخ���ل م���ن باطن الق���دم فلم 	

ي�س���ب االأر����س وهو حت���دب �سط���ح القدم، ف���اإن مل يكن 
بالق���دم خم����س فه���ي رّح���اء ت�سميه���ا العام���ة )االأقدام 
الُبْط����س ( واأخم����س البندقي���ة: كعبها ال���ذي يف نهايتها 
ه���ة. والبطن اخلمي����س  ال�سام���ر، واملراأة:  خ���الف الُفوَّ
ُخم�سان���ة. املخم�سة: املجاعة ويف التنزيل )فمن ا�سطر 
يف خمم�س���ة غ���ري متجانف الإثم ف���اإن اهلل غفور رحيم ( 

االأنفال 41.وقال االأع�سى:
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ت��ب��ي��ت��ون يف امل�����ش��ت��ى م����اء ب��ط��ون��ك��م 
وج���ارات���ك���م غ���رث���ى ي��ب��ن خ��م��ائ�����ش��ا

• خم���ط- اخلم���ط: احلام����س اأو امل���ر م���ن كل �س���يء ويف 	
التنزي���ل: )وبدلناهم بجنتيهم جنتن ذوات���ي اأُُكل خمط 

واأثل و�سيء من �سدر قليل ( �سباأ 16 
• خم���ل- اخلْم���ل: اله���دب، واخلميل���ة: ال�سج���ر الكثي���ف. 	

اخلامل: الذي ال نباهة له.
•  خمم-خم اللحم: اننت، اخُلم: بيت الدجاج.	
•  خن�س – خن�س عنه: تاأخر، اخلن�ساء: املراأة التي يف اأنفها 	

خَن�س، وه���ي هيئة جمالية. والرج���ل: اأخن�س، واخلنا�س: 
ال�سيط���ان الأنه يخن����س ويتاأخر عند ذْك���ر اهلل تعاىل ويف 
التنزيل:)وم���ن �س���ر الو�سوا����س اخلنا����س ( واخُلّن����س: 

الكواكب الأنها تختفي نهارًا.
• و�س: ولد اخلنزير ج خناني�س.	 خن�س- اخِلنَّ
• خنق – اخلِنق واخلْنق م�س خنقه يخنقه: �سد على حلقه 	

حتى يوت. ويقال: خنقته الَعربة اأي: غ�س بالبكاء.
• خن���ا – اخلن���ى: الفح�س. اأخنى عليه الده���ر: اأهلكه قال 	

النابغة:
  اأ�شحت خا واأ�شحى اأهلها احتملوا 

      اأخنى عليها الذي اأخنى على ُلَبد
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• خ���ور – خار الثور يخور: �ساح، ويف التنزيل )فاأخرج لهم 	
عجاًل ج�سدًا له خوار ( طه 88 وقال ال�ساعر:

 ك������������اأن ب�����ن�����ي م������ع������اوي������ة ب�������ن ب���ك���ر 
ت���خ���ور  �����ش����ائ����ح����ة  الإ���������ش��������ام  اإىل 

• واخلَور: ال�سع���ف. وا�ستخاره: ا�ستعطفه *خو�س- خا�س 	
الرج���ل امل���اء يخو�سه خو�س���ًا: م�سى في���ه اإذا كان قلياًل، 
املخا�سة:ارتف���اع م���ا النه���ر قريبًا م���ن الركبتن. خا�س 

الغمرات واملنايا: اقتحمها .
• خوف- اخلوف: الفزع تخوف ال�سيء: تنق�سه ومنه قوله 	

تعاىل )اأم ياأخذهم على تخوُّف ( النحل 47 قال ال�ساعر:
 ت���خ���وَّف ال���رح���ل م��ن��ه��ا ت��ام��ك��اً ق����ِرداً 

ك���م���ا ت���خ���وف ع�����ود ال��ن��ب��ع��ة ال�����ش��ِف��ن 
• خول- خوله اهلل ال�سيء: ملَّكه اإياه. خول الرجل: ح�سمه، 	

واخلول���ة: الظبية. خ���ال وتخيل: ظن، اخل���ال  ال�سحاب، 
واخليالء: التكرب، و�سميت اخليل من اخليالء 

• خ���ون- خان العهد فه���و خائن، وخائن���ة االأعن قيل: هي 	
ك�سر الطرف باالإ�سارة اخلفية، وقيل: هي النظرة الثانية 
عن تعمد، وقيل: هي النظرة القلبية ت�ستح�سر بعد غياب 
امل�ساًهد.واخلان  لقب ال�سلطان عند الرتك، واخلان حمل 
نزل امل�سافري���ن قديًا مثل خان االأم���ري �سيخون بال�سام 

وخان اخلليلي مب�سر.
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• خوي – خوي جوفه:اأ�سبح فارغًا من الطعام، خوت الدار: 	
فرغت من ال�س���كان ويف التنزيل)فتلك بيوتهم خاوية مبا 

ظلموا ( النمل 52.
• خي���ب – خ���اب يخي���ب خيب���ة: اإذا مل ين���ل م���ا طلب ويف 	

التنزيل: )وقد خاب من افرتى( طه 61. 
• خ���ري- اخلري:الراحة، وال�س���رور، �سد النك���د و ال�سرور، 	

خ���ري: ا�س���م تف�سيل خمف���ف من اأخ���رَي وموؤنث���ه: خرْية.
اخلري: املال، واخليار: االأفا�سل.

• خي�س – اخِلي�س ال�سجر امللتف، وبالفتح: اخلطاأ وال�سالل 	
�س���ه، ذهلل قال  والك���ذب، خا�س: كذب وغ���در ونكث، وخيَّ

النابغة:
اأذن�����ت لهم  ق���د  اإين  �����ص اجل����ن   وخ��يِّ

ي���ب���ن���ون ت���دم���ر ب���ال�������ش���ف���اح وال��ع��م��د 
• خيط- اخلي���ط: ال�سلك، واملخَيط: االإب���رة وكذا اخلياط 	

ويف التنزيل )حتى يلج اجلمل يف �سم اخلياط ( االأعراف 
40 واخلي���ط االأبي�س: الفجر ويف التنزيل )وكلوا وا�سربوا 
حت���ى يتبن لك���م اخليط االأبي�س من اخلي���ط االأ�سود من 

الفجر (  البقرة 187 وقال اأمية بن اأبي ال�سلت:
• اخلي���ط اأبي�س �س���وء ال�سبح منفلق  واخلي���ط اأ�سود لون 	

الليل مكموم 
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• خيف – اخَليف: االختالف ومنه قيل الإخوة االأم: اأخياف 	
الخت���الف ن�سب االآب���اء، واخلي���ف: اختالف ل���ون اإحدى 
العينن عن االأخرى، واخليف: ما ارتفع وغلظ من االأر�س.

• خيل- اخلي���ل: الفر�سان ومنه قوله تعاىل )واأجلب عليهم 	
بخيلك وَرِجلك ( االإ�سراء 64. والتخييل: التوهم.

• خي���م- اخليمة: بيت من قما����س ج خيمات وخيم وخيام، 	
خيم باملكان: اأقام به خميمه.
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باب الدال

• داأب – داأب يف عمله:جد، فهو دائب، والداأب: العادة  ويف 	
التنزيل )كداأب اآل فرعون ( اآل عمران 11

• دبب – دب يدب:كل م�س عل���ى االأر�س ويف التنزيل )وما 	
من دابة يف االر�س اإال على اهلل رزقها ( هود  6. وقولهم: 
اأك���ذب من دب ودرج اأي: اأك���ذب االأحياء واالأموات. مدب 

النمل: مو�سع جريه.
• ُبر: الظهر. والدْبر:�س���د الُقُبل ج ُقبول بال�سم؛ 	 دب���ر- الدُّ

اأما بالفت���ح فيعني الر�س���ى. وقطع اهلل داب���ر الكافرين: 
بور: ريح تهب من جهة الغرب،  اأي:اآخر من بقي منهم. الدَّ
با وهي ريح ته���ب من جهة ال�سرق، والهيف  تقابلها: ال�سَّ

ريح اجلنوب قال ال�ساعر:
ت����ب����دل  ذو  وال���������ده���������ر  وُب���������دل���������ت   

ه���ي���ف���اً دب���������وراً ب��ال�����ش��ب��ا وال�������ش���م���األ 
• ودبر الليل واأدب���ر. ويف التنزيل )والليل اإذا اأدبر ( املدثر 	

33 اأي: تبع النهار، واالإدبار: �سد االإقبال قالت اخلن�ساء:
ادك����رت  اإذا  رت���ع���ت ح��ت��ى  م���ا  ت���رت���ع   

ف��������اإمن��������ا ه��������ي اإق����������ب����������ال واإدب����������������ار  
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•  والتدب���ري يف االأم���ر: النظ���ر اإىل ما ت�سري اإلي���ه عاقبته. 	
والتدب���ر: التفك���ر. تداب���روا: تقاطع���وا. ويف احلديث )ال 

تدابروا، وكونوا عباد اهلل اإخوانا (.
• دث���ر – الدثار: كل م���ا كان من الثياب  ف���وق ال�سعار اأي: 	

القمي����س الذي يل���ي اجللد، تدثر بالدث���ار: تلفف به فهو 
متدثر ومّدثر باالإدغ���ام. ويف التنزيل )يا اأيها املدثر. قم 

فاأنذر ( املدثر 1و2.ودثر الر�سم: در�س وامنحى اأثره.
• دجن- الدجن: الغيم قال طرفة:	

ث���اٌث ه��ن م��ن عي�شة الفتى   ول���ول 
وج����دك مل اأح���ف���ل م��ت��ى ق����ام ع����ّودي 

ف��م��ن��ه��ن ���ش��ب��ق��ي ال�����ع�����اذلت ب�����ش��رب��ة 
ُك���م���ي���ت م���ت���ى م����ا ت���ع���ل ب����امل����اء ت��زب��د  

امل�������ش���اف حم��ّن��ب��اً ن�����ادى  اإذا  ي  وك������رِّ
���ْي���د  ال���غ�������ش���ا  ن���ب���ه���ت���ه   امل���ت���ورد  ك�������شِ

والدجن معِجب  الدجن  ي��وم  واإع��ج��اب 
���د   ب���ب���ه���ك���ن���ة  حت�����ت ال�����ط�����راف امل���ع���مَّ

• دج���ن بامل���كان: اأقام ب���ه، ودج���ن الرجل: الن���ت عريكته 	
و�سع���ف مرا�سه كاأنه اأ�سبح من الدواجن بعد اأن كان من 

الكوا�سر 
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ويف املثل: ال�سعوب ال تدجن.
• جى: الظلمة، وق���د دجا الليل، وليلة داجية ج 	 دج���ى – الدُّ

الدياجي. 
• دح���ا – دحا ال�س���يء: ب�سطه ومنه قوله تع���اىل )واالأر�س 	

بعد ذلك دحاها ( النازعات 30. 
• دح����س – دح�س: دح�س���ت حجته: بطل���ت ويف التنزيل: 	

)حجته���م داح�سة ال�س���ورى 16 .ُدحر�س ا�س���م ماء قال 
عن���رتة �سربت مب���اء الدحر�سن فاأ�سبح���ت   زوراء تنفر 

عن حيا�س الديلم 
• دخ���ل – دخ���ل يف البيت. اأم���ا قولك: دخ���ل البيت؛ فعلى 	

تقدي���ر نزع اخلاف����س اأي: حذف حرف اجل���ر. والدْخل: 
�سد: اخلرج.والدَخل العيب  والريبة، ومن اأمثال العرب:  

ترى الفتيات كالنخل وما يدريك ما الدخل ؟.
• الدخ���ل هن���ا: العي���ب الباط���ن، مث���ل ي�سرب مل���ن ال خري 	

عن���ده  قال املف�سل:اأول من قال ذل���ك عْثمة بنت مطرود 
البجيلي���ة. والدخ���ل: املك���ر واخلديع���ة ويف التنزي���ل )وال 
تتخذوا اأيانك���م دَخاًل بينكم ( النحل  92  وامَلدخل: من 
الثالثي دخ���ل. واملُدخل من الرباعي: اأدخل، ويف التنزيل 

)رب اأدخلني ُمدخل �سدق ( االإ�سراء 80 .
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• دد- الدد: اللهو واللعب ويف احلديث:  )ما اأنا من دٍد، وال 	
الّدد مني (.

• ددن- الديدن: العادة.	
• دراأ – الدْرء: الدفع، تداراأ: تدافع.ويف التنزيل:)ويدروؤون 	

باحل�سنة ال�سيئة اأولئك لهم عقبى الدار( الرعد 22.
قال دغفل الن�سابة:  )�سادف دراأُ ال�سيل درءًا ي�سدعْه( 

• درب- املدرب: املجّرب. دربه على الفرو�سية: علمه وعوده 	
اإياها.

• درج – الدرح���ة: الرتب���ة، ا�ستدرج���ه: اأدن���اه من���ه عل���ى 	
التدريج ويف التنزيل  )�سن�ستدرجهم من حيث ال يعلمون( 
االأع���راف 182  خدعه. رجعت اأدراج���ي: اأي: يف الطريق 

الذي جئت منه.
• درد- ال���درد: �سق���وط االأ�سن���ان من الفم فه���و اأدرد وهي 	

درداء قال النابغة: 
اأع���������ش����اوؤه   ت�������ش���ده  ن����زع����ت  واإذا     

الأدرد  ال����رج����ال  م���ن  ال��ك��ب��ر  ع�������صَّ 
• : الل���نب. يقال يف املدح: هلل درك من رجل وهلل 	 رُّ درر- الدَّ

درِك م���ن ام���راأة، ويف ال���ذم: ال در دره اأي: ال كرث خريه، 
رة: اللوؤلوؤة، الكوكب الدري:امل�سيء  بنية الدعاء عليه. الدُّ
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ذو ال�س���وء الثاق���ب ويف التنزيل )الزجاج���ة كاأنها كوكب 
دري ( النور 35. الدرة: ال�سوط.

• در����س- در�س الر�سم: امنحى اأثره، ودر�س الكتاب: قراأه. 	
و يف التنزيل )اأم لهم كتاب فيه تدر�سون ( القلم 37  .

• درع – درع احلديد:موؤنث���ة. اخلروف االأدرع: الذي يكون 	
راأ�سه اأ�سود وباقي جلده اأبي�س. املَُدّرعة: ال�سيارة احلربية 

امل�سفحة باحلديد.
• درك- االإدراك: البل���وغ، اأدرك الغالم:بل���غ �سن التكليف. 	

دركات النار: منازل اأهلها، النار دركات،و اجلنة درجات. 
واالإدراك: ه���و العملي���ات التي عن طريقه���ا يعي االإن�سان 

ذاته، اأو ما حوله.
• درن- ال���درن: الو�سخ، دارين: منطقة يف البحرين ين�سب 	

. اإليها امل�سك والن�سبة اإليها: داريٌّ
• درى – الدراي���ة: العل���م، مداراة النا����س: مالينتهم. قال 	

× )داروا �سفهاءكم ( وقال ال�ساعر:
•   دارهم ما دمت يف دارهم   واأر�سهم ما دمت يف اأر�سهم 	
• الت���نب.	 ع���ن  احل���ب  ف�س���ل  .واآل���ة  امل�س���ط   وامل���دراة: 

قال النابغة:
 ���ش��ك ال��ف��ري�����ش��ة ب���امل���درى ف��اأن��ف��ذه��ا 

الع�شد م��ن  ي�شفي  اإذ  املبيطر  طعَن 
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• د�س���ر – الد�س���ار ج ُد�ُس���ر وه���و امل�سمار ق���ال اهلل تعاىل 	
)وحملن���اه عل���ى ذات األواح ود�س���ر ( القم���ر 13.دو�سر: 

كتيبة للنعمان بن املنذر  والدو�سر: االأ�سد.
• د�س����س – د�س ال�س���يء: اأخف���اه، وكل �س���يء اأخفيته فقد 	

د�س�سته قال ال�ساعر:
ب��ي��ت��ه��ا  ���ش��ل��ع��ة  ال���ع���ط���ار  اإىل  ت����د�����ص 

وهل ي�شلح العطار ما اأف�شد الدهر؟
اأي: تر�س���ل اإليه خفية ما يف بيتها من رزق؛ �سمن وغريه. 
د�سي����س القوم:اجلا�سو�س. العرق د�سا�س اأي اأن اأخالق االآباء 
ت�سل اإىل االأبناء ومن���ه احلديث ال�سريف )تخريوا لنطفكم؛ 

فاإن العرق د�سا�س (.
• دع���ج – الدعج: �سدة �س���واد العن مع �سعتها، فهو اأدعج، 	

وهي دعجاء. ويف الغزل يطلق لفظ املوؤنث على املذكر. 
• دعر- الدْعر والدعارة: اخلبث والف�سق.	
• �س امل���راأة: ذللها، 	 دع����س – دع�س���ه: وطئ���ه بقدم���ه، ودعَّ

ودّع�س بالرمح: طعنه. والعامة تقول: ده�سه، وهذا خطاأ. 
• دع���ا – الدعوة اإىل الطعام: الوليم���ة، وادعى عليه مبال: 	

طالب���ه به، دع���اه: ناداه، دع���ا اهلل: ت�سرع اإلي���ه بالدعاء 
واحلديث ال�سريف )الدعاء هو العبادة(.
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• ���ه: دفع���ه، ويف التنزيل:)فذل���ك ال���ذي ي���دعُّ 	 دع���ع – دعَّ
اليتيم(املاعون 2. وقال اأبو طالب:

ي��ك��ن  ل���ل���ي���ت���ي���م ومل  ح�����ق�����اً  ���م  ي���ق�������شِّ
ي������دعُّ ل�����دى اأي�������ش���اره���ن الأ����ش���اغ���را

• ع����س: قطعة م���ن الرم���ل م�ستدي���رة، وهو 	 دع����س- الدِّ
الكثيب. 

• عمو�س: دويب���ة �سوداء 	 ع�س���ة: امل���راأة ال�سئيل���ة. الدُّ والدِّ
تك���ون يف الغدير، والدّخال يف االأمور، وزوار امللوك، ومنه 
احلدي���ث: )االأطف���ال دعامي����س اجلن���ة ( اأي: �سياحون 
فيه���ا. ورجل زناء م�سخه اهلل تعاىل دعمو�سًا  ودعيمي�س 

الرمل: عبد اأ�سود قام يف املو�سم فقال:
بكرة   وت�����ش��ع��ن  ت�����ش��ع��اً  يعطني  ف��م��ن   

ه�����ج�����ان�����اً واأدم���������������اً اأه�������ده�������ا ل����وب����ار 
فق���ام مه���ري واأعط���اه وحتم���ل مع���ه باأهله وول���ده، فلما 

تو�سطوا الرمل طم�ست اجلن عن دعيمي�س فهلك.
• دغم – اأدغمت الفر�س اللجام اأي:اأدخلته يف فمه، ومنه: 	

اإدغام احلروف.
• دف���اأ- الدفء: ال�سخونة،ونتاج االإب���ل واألبانها، ومنه قوله 	

تعاىل)لكم فيها دفء ( االأنعام  النحل 5.
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• دفر- الدْفر: الننت، ومنه قيل للدنيا: اأم دفر.	
• دف���ع- دفع اإلي���ه �سيئ���ًا: اأعطاه.اندفع الفر����س: اأ�سرع يف 	

جري���ه واندفعوا يف احلديث: تكلم���وا. ويف التنزيل )وقيل 
له���م تعالوا قاتل���وا يف �سبي���ل اهلل اأو ادفع���وا( اآل عمران 

167.قال ابن �سعدي اأو ادفعوا عن حمارمكم.
• دف���ق- دفق املاء: اندفع بق���وة، ومنه قوله تعاىل )فلينظر 	

االإن�سان مم خلق. خلق من ماء دافق( الطارق 6.
• دق���ق- دق الباب: قرعه، دق حجرًا على حجر: �سربه به: 	

الدقيق: الطحن. 
•  دّق املعنى ِدّقة اأ�سكل فهمه، ومنه: دقة املعاين وغمو�سها. 	

قة يف احل�ساب ونحوه. قة: ال�سبط، ومنه: الدِّ والدِّ
• دكك – دكه: �سواه باالأر�س.ومنه قوله تعاىل:)فدكتا دكة 	

واحدة ( احلاقة 14.
• كن���ة: ل���ون ي�س���رب اإىل ال�س���واد. ال���دكان ج 	 دك���ن- الدٌّ

الدكاكن وهي احلوانيت )فار�سي معرب (.
• جْلة.	 داج – اأدلج: �سار من اأول الليل، واال�سم: الدُّ
• دلع- دلع ل�سانه: اأخرجه من فمه، املدّلع: املرتبي يف العز 	

والنعمة، والذي يف طبائعه لن.
• دلك- دلكت ال�سم�س: زال���ت. ويف التنزيل )اأقم ال�سالة 	
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لدلوك ال�سم�س اإىل غ�سق الليل ( االإ�سراء 78 وقيل:دلوكها: 
غروبها 

• لوك: الطيب يدلك به اجل�سد عند االغت�سال.	  والدَّ
• دل���ل- الدليل: ما ي�ستدل به، وق���د دله على الطريق َداللة 	

وِدالل���ة والفت���ح اأف�سح ق���ال اهلل تعاىل)ه���ل اأدلكم على 
جت���ارة تنجيكم من ع���ذاب األيم ( ال�س���ف 10، والدالل: 
الغن���ج والتلوي  تدللت امل���راأة على زوجها: جت���راأت عليه 
يف تلط���ف كاأنه���ا تخالفه وم���ا بها خالف. امل���دل بنف�سه: 

ال�سجاع اجلريء.
• دل���و – الدل���و: وعاء املاء ال���ذي ينزح من البئ���ر، تاأنيثها 	

اأكرث  تدىل من ال�سجرة: نزل ويف التنزيل )ثم دنا فتدىل 
فكان قاب قو�سن اأو اأدنى ( النجم 8 قال ابن �سعدي: دنا 
جربي���ل من النب���ي × الإي�سال الوح���ي اإليه فتدىل عليه 
م���ن االأفق ف���كان يف قربه منه اأقرب م���ن القو�سن. اأدىل 
بحجته: اأي  قالها، �سبهها باحلبل والدلو الذي يد ويدىل 
ب���ه اإىل البئر.اأدىل مباله  دفع���ه ومنه قوله تعاىل )وتدلوا 

�سوة.  بها اإىل احلكام ( يعني الرِّ
• دمث- دمث الرجل: �سهل خلقه.	
• دمم – الدميم: القبيح، ودمدم ال�سيء: األ�سقه باالأر�س. 	
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ودم���دم اهلل عليهم  غ�سب عليه���م واأهلكهم  ويف التنزيل 
)فدمدم عليهم ربهم بذنبهم  ف�سواها( ال�سم�س 14  

• دم���ن- الدمن���ة: اآثار النا����س يف البي���وت واخليام ج دمن 	
وه���ي املزبلة، قال × )اإياك���م وخ�سراء الدمن ( قالوا:  
يا ر�سول اهلل، وم���ا خ�سراء الدمن؟ قال)املراأة احل�سناء 

يف املنبت ال�سوء(. ورجل مدمن: مداوم على ال�سيء.
• دما – الدم اأ�سله: دَمٌو وتثنيته: دميان قال ال�ساعر:	

 ول���������و اأن�����������ا ع�����ل�����ى ح�����ج�����ر ُذب����ح����ن����ا   
ج������رى ال����دم����ي����ان ب����اخل����ر ال��ي��ق��ن 

يق���ول: اإن هذي���ن العا�سق���ن ل���و ذبحا جل���رت دماوؤهما 
تلتقيان ع�سقًا. والدمية: ال�سنم 

• ملوك: احلجر االأمل�س امل�ستدير، وتدملك ثديها، تكور 	 الدُّ
ونهد.

• دن���اأ – ال���دينء: اخل�سي�س،دَن���اأ يدن���اأ دن���اءة  والدنيئ���ة: 	
النقي�سة.

• ن���ف – الدَن���ف: املر�س املالزم، والدِن���ف واملُدنف: الذي 	
اأ�سقمه الع�سق.

• دن���ن – الدنُّ ج الدن���ان: وعاء املاء. والدندن���ة: اأن ت�سمع 	
 م���ن الرج���ل نغم���ة وال تفه���م م���ا يق���ول. ويف احلدي���ث:

)حولها ندندن (
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•  دن���ا – دن���ا من���ه: اق���رتب، و�سمي���ت الدني���ا لدنوه���ا، 	
وتدن���ى فالن اأي: دنا قلي���اًل قلياًل  واالأدن���ى: االأقرب ويف 
التنزيل:)امل. غلبت الروم يف اأدنى االأر�س ( الروم 1و2، 
ق���ال ابن �سعدي: ظهر الفر�س عل���ى الروم وغلبوهم غلبًا 
مل يح���ط مبلكهم، بل اأدنى اأر�سهم، وللمف�سرين يف معنى 

)اأدنى االأر�س( اأقوال. 
•  ده���ر- الدهر: الزم���ان ج دهور ويف احلدي���ث)ال ت�سبوا 	

الدهر فاإن الدهر هو اهلل (.الدهري: امللحد.
• ده���ق- ده���ق: مالأ،الدهاق امل���الآن ويف التنزي���ل )وكاأ�سًا 	

دهاقًا ( النباأ 34 وقال ال�ساعر:
ي������رج������و م�����ران�����ا  اأت��������ان��������ا ع������ام������ر    

ف������اأت������رع������ن������ا ب��������ه ك�������اأ��������ش�������اً ده�����اق�����ا 
• همة: ال�سواد. فر�س اأدهم 	 ده���م- دهمه اأمر: غ�سيه، والدُّ

ي�س���رب لون���ه اإىل ال�س���واد. ويف التنزي���ل: )مدهامتان( 
الرحم���ن 64 اأي: �س���وداوان من �سدة اخل�س���رة، و�سميت 

خ�سرة العراق �سوادًا ل�سدة خ�سرتها. 
ويق���ال للقيد احلديد: اأده���م، وال�ساة الدهماء: احلمراء 

اخلال�سة احلمرة.
• ده���ن- الدهن: م���ا يدهن به من زيت ونح���وه، والدهان: 	
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اجللد االأحمر ومن���ه قوله تعاىل )فكانت وردة كالدهان( 
الرحمن 37 اأي: �سارت حمراء كاالأدمي، من قولهم: فر�س 

ورد واالأنثى وردة. واملداهنة: امل�سانعة.
• ده���ى – الدهاء: املكر واخلديعة. الداهية: امل�سيبة. ويف 	

التنزيل)بل ال�ساعة اأدهى واأَمرُّ ( القمر 46.
• دور- ال���دار: موؤنث���ة ويف التنزي���ل )فنعم عقب���ى الدار ( 	

الرعد24؛ من دار يدور دورانًا، وقد جعله مدورًا. والدارة: 
اأخ�س من الدار وهي املنزل.

• والدائ���رة: امل�سيب���ة ويف التنزي���ل )نخ�س���ى اأن ت�سيبن���ا 	
دائرة( املائدة 52 

• دول- الدول���ة: ما ُيتداول بن النا����س ويف التنزيل )وتلك 	
االأيام نداولها بن النا�س( اآل عمران 140.

• دوم- دام ال�سيء ي���دوم: �سكن.ويف احلديث )نهى ر�سول 	
اهلل × اأن يب���ال يف املاء الدائم ( وهو ال�ساكن املداومة 
على االأم���ر: املواظبة عليه.ويف احلدي���ث )اأحب االأعمال 

اإىل اهلل اأدومها واإن قل(.
• دوي- الدواء: مادة العالج للمري�س، ودوي الريح: �سوتها 	

وكذا دوي النحل. والدواة: اأداة يجمع فيها احلرب للكتابة 
: ال�سحراء قال الراجز: يُّ والدوُّ والدوِّ
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 ق��������د ل����ف����ه����ا ال�����ل�����ي�����ل ب���ع�������ش���ل���ب���يِّ 
يِّ  ال�����������������دوِّ م���������ن  خ�����������������ّراج  اأروَع 

• دي���ث- داث ال�سيء، من باب باع يبي���ع: الن و�سهل، ومنه 	
ا�ستقاق الديوث: وهو الذي ال غرية له على اأهله، والدياثة: 

فعله.قال ×:)ال يدخل اجلنة ديوث(.
• م 	 ب���رق.دوَّ وال  رع���د  في���ه  لي����س  املط���ر  الدي���ة:  دمي- 

الطائر:حلق يف الهواء، ودّوم النوم يف عينيه:على املجاز.
• دَي���ن: الدي���ن: ا�سم لكل ما ُيتعبد اهلل ب���ه عز وجل به ويف 	

التنزي���ل )وم���ن يبتغ غ���ري االإ�سالم دينًا فل���ن يقبل منه( 
ين،  ين: القر�س، تداينوا: تبايعوا بالدَّ اآل عم���ران 85  الدَّ
دان���ه يدينه: جازاه، ومنه قوله���م )كما تدين تدان (.ويف 
����س م���ن دان نف�س���ه وعمل ملا بع���د املوت،  احلدي���ث )الكيِّ
والعاجز من اأْتبع نف�سه هواها ومتنى على اهلل االأماين (. 
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باب الذال

• اأَب – الذاأَب: االرتف���اع، وال�سري ال�سريع. الذوؤابة: �سعر 	 َذَ
مق���دم الراأ�س. ذاأب الرج���ل: �سار كالذئ���ب خبثًا ودهاء 
و�س���دة ويف التنزي���ل )واأخ���اف اأن ياأكله الذئ���ب( يو�سف 
13 ويف احلدي���ث: )لي�س���رين الراك���ب م���ن �سنع���اء اإىل 
ح�سرموت، ال يخاف اإال اهلل والذئب على غنمه( وي�سمى: 

االأطل�س.، قال الفرزدق:
 واأط���ل�������ص ع�����ش��ال وم����ا ك����ان ���ش��اح��ب��اً  

دع��������وت ب�����ن�����اري َم�����وه�����ن�����اً  ف����اأت����اين 
•  اأب���و ذوؤيب: �ساعر خم�سرم اأ�سلم و�سارك يف فتح م�سر، 	

ل���ه ق�سيدة يرثي به���ا اأبناءه اخلم�سة وق���د هلكوا معًا يف 
الطاعون، اأو �سربوا لبنًا نفثت فيه اأفعى مطلعها:

 اأم���������ن امل�����ن�����ون وري����ب����ه����ا ت���ت���وج���ع؟
وال����ده����ر ل��ي�����ص مب��ع��ت��ب م���ن ي��ج��زع 

يبدو اأنه قاله���ا يف اجلاهلية، يقول فيه���ا االأ�سمعي:لي�س 
للعرب مثلها.تذاأبت الريح: اأتت من كل جانب. ذوؤبان العرب: 

ل�سو�سهم و�سعاليكهم.
• ذب���ب- ذب عن���ه: دف���ع ومنع وحام���ى. الذب���اب: واحدته 	
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ذبابة ح�سرات من ذوات اجلناحن، تتغذى على االأو�ساخ 
وتنق���ل اجلراثيم  ويف التنزيل )واإن ي�سلبهم الذباب �سيئًا 

ال ي�ستنقذوه منه ( احلج 73. 
قال عنرتة:

وخ�����ا ال�����ذب�����اب ب���ه���ا ف��ل��ي�����ص ب���ب���ارح   
ط������رب������اً ك���ف���ع���ل ال�����������ش�����ارب امل������رمن

•  اأب���و ذباب:لق���ب عبد امللك بن م���روان كان يف فمه قروح 	
يقع عليها الذباب.

• ق، يقال: ذبح���ت ال���دن: اإذا �سققته، 	 ب���ح: ال�سَّ ذب���ح- الذَّ
والِذب���ح: كب����س ال�سحي���ة وما يهي���اأ للذب���ح ويف التنزيل: 
)وفدين���اه بِذبح عظي���م( ال�ساف���ات 107، ومكان الذبح 
ي�سمى:  امل�سل���خ. واملذبحة: املقتلة العظيمة كمذبحة غزة 
ومذاب���ح املجو����س يف العراق،والن�س���ريي حاف���ظ وب�سار 

االأ�سد يف �سوريا..
• ذب���ل- ذبل النبات: قل م���اوؤه، وذهبت ن�سارت���ه، الذابل: 	

ال�سعيف املهزول، والعن فاترة اجلفون، �سفة ت�ستح�سن 
يف الن�س���اء لغ���ري علة، يك���رث منه ال�سع���راء يف فن الغزل، 

والرماح الذوابل: الدقيقة.
• ْحل: الثاأر واحلقد والعداوة قال ال�ساعر:	 ذحل – الذَّ
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ظ��ب��ي��ة  امل����ك����ل����ل  اخل��������در  ذل�������ك  ويف   
ل���ك���ل ف���������وؤاد ع���ن���د اأج����ف����ان����ه����ا ذح���ل 

• ذخ���ر- الذخ���رية:ج الذخائر،ذخ���ر امل���ال: خب���اأه لوقت 	
احلاجة  لدنياه اأو الآخرته. الذخرية: البارود والر�سا�س،  
وع���دة القت���ال االإذخ���ر: نبات طي���ب الرائح���ة الواحدة: 

اإذخرة.
• ذراأ – ذراأ اهلل اخللق: خلقهم، ومنه الذرية تركوا همزها  	

.ويف التنزيل )قال رب هب يل من لدنك ذرية  ج الذراريُّ
طيبة اإنك �سميع الدعاء ( اآل عمران 38.

• ذرب- ذِرب الل�سان: بذيء وفاح�س وف�سيح.	
• ، وذر احلب: فرقه.	 ذرر- الذرة: اأ�سغر من النمل ج الذرُّ
• ذرع – ذراع الي���د، ق���ال �سيبويه: الذراع موؤنث���ة ج اأذرع، 	

الذريع���ة: الو�سيل���ة، ت���ذرع ف���الن باأمر ك���ذا: اأي تو�سل ج 
الذرائ���ع. القت���ل الذريع: ال�سريع. اأذرع���ات: مدينة درعا 
الي���وم وه���ي بلد بال�س���ام قريب م���ن ح���دود االأردن منها 
انطلق���ت الث���ورة ال�سوري���ة يف ربي���ع الدم العرب���ي. �ساق 
باالأم���ر ذرعًا: عجز ع���ن احتمال���ه. ويف التنزيل )و�ساق 

بهم ذرعًا ( هود 77
• ذرف – ذرف الدمع: �سال، ذّرف على اخلم�سن: زاد.	
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• ذرا – ذرت الريح الرتاب: ن�سفته وفرقته. ذرى احلنطة: 	
خل�سه���ا من الت���نب، املذرى وامل���ذراة: عود رك���ب براأ�سه 
م�س���ط اأ�سابع���ه طويل���ة م���ن حدي���د اأو خ�سب ي���ذرى بها 
القمح ونحوه في�سق���ط احلب ويطري التنب منف�ساًل عنه. 
والذاري���ات: الري���اح كما يف التنزي���ل )والذاريات ذروًا ( 
الذاري���ات 1.ال���ذرة: حب مع���روف؛ منه ال���ذرة البي�ساء 

وال�سفراء.
• ذعر – الذعر: الفزع واخلوف والرعب، الذاعر: اخلبيث، 	

كاأنهم اأطلقوا على من يخيف النا�س �سفة الف�ساد واخلبث 
• ذف���ر – الرائحة؛ طيبة كان���ت اأو منتنة، تقول: اإْبط ذفر: 	

نان. وم�سك اأذفر ورو�سة ذفرة. اأي خبيث الريح له �سُ
• ذك���ر- ذكرته بقلبي وبل�س���اين، ويف التنزيل )واذكر ربك 	

يف نف�س���ك ت�سرع���ًا وخيفة( االأع���راف 205.والذكر �سد 
االأنث���ى، والِذك���ر: ال�سيت والثناء ومن���ه يف التنزيل )�س 
والق���راآن ذي الذكر ( ����س 1.اأي: ذي ال�سرف، ذكره بعد 

ن�سيان: تذكره.
• والذاكرة: قوة عقلية حتفظ املعاين يف الذهن وحت�سرها 	

للفك���ر عن���د االحتي���اج اإليها  املذك���رة دفرت �سن���وي يوؤرخ 
في���ه االإن�سان ما يري���د اأن يتذكره يومي���ًا، املذكر: ال�سيف 

ال�سارم.
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• ذكا- ال���ذكاء: ق���وة الذاكرة و�سرعة الفه���م  اأذكى النار: 	
اأوقده���ا واحلرب اأ�سعل نارها  ُذكاء: من اأ�سماء ال�سم�س، 
اب���ن ُذكاء: ال�سب���ح، واملذاك���ي م���ن اخلي���ل: ال�سواب���ق 

وال�سحاب الكثري املطر 
• ذلق- ذِلُق الل�سان: �سار حادًا.	
• ذمم- ذم���ه: تنق�س���ه وعاب عليه، �س���د مدحه. الذمام: 	

احلرم���ة. اأهل الذمة: اليه���ود والن�س���ارى اأُعطوا االأمان 
عل���ى دمائه���م واأعرا�سه���م واأموالهم، فاأعط���وا اجلزية. 
قال اأبو عبيدة الذمة: االأمان يف قوله �سلى اهلل عليه ويلم 
)امل�سلم���ون تتكافاأ دماوؤهم وي�سع���ى بذمتهم اأدناهم وهم 
ب���د على م���ن �سواهم ( اأذم���ه: اأجاره، ورج���ل مذمم اأي: 

ماء بقية الروح  مذموم جدًا: الذَّ
• نوب: الدل���و املالأى 	 ذن���ب- الذْنب: االإث���م ج ُذن���وب. والذَّ

ماء ج ِذناب، وذن���ب احل�سان ج اأذناب. املذنب: جنم له 
ذنب وهو جرم �سماوي يدور حول ال�سم�س له نواة �سغرية 
حتي���ط بها هالة غازية يتد منه���ا ذنب طويل جدًا غازي 
مثاًل مذنب هايل الذي �سوهد عام 1910  ويف �سنة 1985.

• ذه���ب- ذهب: �س���ار وانق�س���ى ومات، الذه���ب: معدن ال 	
ي�س���داأ من ح���واه ذهب بلب���ه ولذلك �سم���ي الذهب، فهو 

اأ�ساًل فعل ما�س  ثم غدا ا�سمًا بهذا االعتبار.
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• ذه���ن- الذهن: احلافظة وقوة النف�س والبديهة والبداهة 	
والذكاء والفطانة ج اأذهان.

• ذوب- ذاب: �س���د: جم���د؛ حتول اإىل مائ���ع، �سال، تقول: 	
ذابت النف�س ح�سرة وندمًا على ما كان مني من املعا�سي: 

من باب املجاز.
• ذود – ال���ذود: االإبل ما بن الثالث اإىل الع�سر وهي موؤنثة 	

ال واحد لها، والكثري اأذواد، وذاد عن حقه: دافع.
• ذوق- ال���ذوق: اإدراك طع���م ال�س���يء بو�ساط���ة الرطوب���ة 	

املنبثة بالع�سب املفرو�س على ع�سل الل�سان، تقول: ذقت 
الطعام. الذائقة: قوة تدرك بها الطعوم، تقول يف الرجل: 
ذواق���ة، اإذا كان ح�سن الذوق ذا ح�س اأدبي ممتاز، معنى 

اأ�سله ح�سي حتول اإىل جمازي.
• ذي���ع- ذاع اخلرب: انت�سر، املذياع: الذي ال يكتم ال�سر، ثم 	

ان�سرف هذا اللفظ للداللة على اآلة بث اخلرب واإذاعته.
• ذي���ل- اأذال فر�سه وغالمه: ذل���ه، ويف احلديث؛ نهى عن 	

اإذالة اخليل، وهو امتهانها بالعمل واحلمل عليها.
• مْي والذام: العيب، ويف املثل:   )ال تعدم احل�سناء 	 ذمي- الذَّ

ذامًا (
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باب الراء

• راأى-  راأى �ساه���د. الرائ���ي: التلف���از ا�س���م فاعل مبعنى 	
املفع���ول كقوله تعاىل )فهو يف عي�سة را�سية ( احلاقة 21 

مبعنى: مْر�سية.
• راأب -راأب ال�س���دع: اأ�سلح���ه، امل���راآب: م���كان اإ�س���الح 	

ال�سيارات.
• راأد – ال���راأْد: الليون���ة وال�سهولة والرفق: ت���راأد الغ�سن: 	

متايل راأد ال�سحى، وقت ارتفاع ال�سم�س وانب�ساط ال�سوء. 
• راأ�س- الرئي�س: �سيد القوم.	
• راأف- الراأفة: اأ�س���د الرحمة ويف التنزيل )عزيز عليه ما 	

عنتم باملوؤمنن روؤوف رحيم( التوبة 128.
• راأم – رئم���ت الناق���ة ولدها: عكفت علي���ه  الرئم الظبي 	

االأبي�س، ت�سهل الهمزة اإىل: رمي.
• رب- رب كل �س���يء: مالكه، وال���رب من اأ�سماء اهلل تعاىل 	

وال يقال يف غريه اإال م�سافًا، وقد عيب على النابغة قوله:
ت��ن��ال��ه  ح���ت���ى  ال���ن���ع���م���ان  اإىل  ت���خ���ب   

ف���دى ل��ك م��ن رب ط��ري��ف��ي وت��ال��دي 
• والرب���اين: املتاأله ومن���ه قوله تعاىل )كون���وا ربانين ( اآل 	
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عم���ران 79. الرب���اب: ال�سحاب االأبي����س واحدته: ربابة.
: حرف جر �سبيه بالزائد قال ال�ساعر: ُربَّ

ق��ل��ب��ه  غ���ي���ظ���اً  اأن�������ش���ج���ت  م�����ن  ُربَّ 
ُي�����ط�����ْع  مل  م�������وت�������اً  يل  من�����ن�����ى  ق�������د 

• رب���ث - ربث���ه ع���ن حاجت���ه: حب�س���ه عنه���ا واأ�سغل���ه، ويف 	
احلدي���ث: )اإذا كان ي���وم اجلمعة بع���ث اإبلي�س جنوده اإىل 
النا�س فاأخذوا عليهم الربائث ( اأي: ذكروا احلوائج التي 

تلهيهم عن ذكر اهلل تعاىل. 
• رب���ح- الربح: الزيادة، وي�سند الفع���ل اإىل التجارة جمازًا 	

فيقال:  ربحت التجارة ويف التنزيل )اأولئك الذين ا�سرتوا 
ال�ساللة بالهدى فما ربحت جتارتهم( البقرة 16

• رب����س – رب����سُ املدينة: م���ا حولها من الري���ف مفردها: 	
مرب�س 

• ربط – ربطه: �سده، الرباط: ما ت�سد به الدابة والِقربة من 	
خيط ونحوه، والرباط اخلي���ل املرابطة يف �سبيل اهلل ويف 
التنزيل )يا اأيها الذين اآمنوا ا�سربوا و�سابروا ورابطوا ( 

اآل عمران 200، رابط اجلاأ�س: �سجاع ال يخاف.
• بع: الدار ج ِرباع وربوع واأرُبع. 	 ربع- الرَّ
• ب���ع: احلم���ى تاأت���ي يف ي���وم وت���دع يومن ث���م تعود يف 	 والرِّ
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الرابع، الربي���ع: ف�سل اخل�سرة والزه���ر واعتدال اجلو، 
ربي���ع العم���ر: فرتة ال�سب���اب، املرباع: الربع مث���ل املع�سار 

الع�سر.
• رباأ- رباأ: زاد. الرابية: ما ارتفع من االأر�س وكذا الربوة،ج 	

با:  ُربا. ويف التنزيل: )كمثل جنة بربوة ( البقرة 265.  الرِّ
الفائدة التي يتناوله���ا املرابي من مدينه والن�سبة: ربوي، 
وهو حمرم بكل اأ�سكال���ه واأ�ساليبه وحيله واأ�سماء منتحلة 
تتجن���ب لفظ���ه مع بق���اء م�سمون���ه ومل يه���دد اهلل تعاىل 
باحلرب اإال املرابي بقوله ع���ز وجل:)يا اأيها الذين اآمنوا 
اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا اإن كنتم موؤمنن فاإن مل 
تفعلوا فاأذنوا بحرب من اهلل ور�سوله ( البقرة 278و279 
���ى: احللوى تطبخ من الفواكه  الربو: ارتفاع النَف�س، املربَّ

بال�سكر.
• تاج: قفل الباب، اأُرجت على 	 رجت – اأرجت الب���اب: اأغلقه. الرِّ

اخلطيب: حب�س عنه الكالم.
• رت���ع- رتع: لعب ولها، رتعت ال�س���اة: اأكلت ما �ساءت، اأرتع 	

الق���وم: اأخ�سبوا ويف احلديث )اإذا مررت بريا�س اجلنة 
فارتع���وا ( قالوا: يا ر�س���ول اهلل، وما ريا�س اجلنة؟  قال: 
)ِحَل���ق الذكر ( . رتع الذئب بالغنم: اأف�سد فيها قتاًل  رتع 

يف حلم اأخيه: اغتابه.
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• رت���ق- رتقت الث���وب: اأخطته فالتاأم.�سد فت���ق الثوب ويف 	
التنزي���ل)اأن ال�سم���وات واالأر�س كانتا رتق���ًا ففتقناهما( 
االأنبي���اء 30 قال ابن �سعدي: ال�سم���اء واالأر�س هذه لي�س 
فيه���ا �سحاب وال مطر وه���ذه هامدة ميت���ة ال نبات فيها، 
ففتقناهما؛ ال�سماء باملط���ر واالأر�س بالنبات.ومن علماء 
الفلك من قال بنظرية االنفجار الكوين حينما كان الكون 

�سديًا. واهلل اأعلم.
• رت���ل- رتل:انتظم، رتل ال���كالم: ح�سنه  والقراآن:تغنى يف 	

تالوته واأداه على اأح�سن وجه. ويف التنزيل )ورتل القراآن 
ترتياًل( املزمل 4.

• رت – الرتيم���ة والرمتة: خي���ط ي�سد يف االإ�سبع لت�ستذكر 	
به احلاجة قال ال�ساعر: 

ن��ف��و���ش��ك��م  يف  ح��اج��ات��ن��ا  ت��ك��ن  مل  اإذا 
ف��ل��ي�����ص مب��غ��ن ع��ن��ك ع��ق��د ال��رت��ائ��م 

• رجب- رجبه: عظمه وهابه، ومنه �سهر رجب، الأنهم كانوا 	
يعظمونه يف اجلاهلية برتك القتال فيه ويقال: ع�س رجبًا 

تر عجبًا، والرجبان: رجب و�سعبان، من باب التغليب.
• رجح- رجح: ثقل، هذه كفة اأرجح من اأختها اأي: اأثقل 	
• جز: القذر ومنه قوله تعاىل )والرجز فاهجر( 	 رجز – الرِّ
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جز: العذاب ويف التنزي���ل )والذين كفروا  املدث���ر 5. والرِّ
لهم عذاب من رج���ز األي���م( اجلاثية11.والرَجز: �سرب 
من ال�سع���ر. بحر الرج���ز وي�سمى حمار ال�سع���ر ل�سهولته 

اأعاري�سه م�ستفعلن ثالث مرات يف كل �سطر مثاله:
ت���دع���ي   اخل�����ي�����ار  اأم  اأ����ش���ب���ح���ت  ق�����د 

اأ������ش�����ن�����ع  مل  �������ه  ك�������لُّ ذن��������ب��������اً  ع������ل������ي 
  من اأن راأت راأ�سي كراأ�س االأ�سلع

• رج���ع- رجع:عاد والرج���ع: املطر ويف التنزي���ل )وال�سماء 	
ذات الرجع ( الط���ارق 11 ومعناه: ذات النفع. وا�سرتجع 

عند امل�سيبة، قال: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 
• رج���ف- الرجف���ة: الزلزل���ة، االإرج���اف ج اأراجي���ف وهي 	

االأخب���ار الكاذب���ة ويف التنزي���ل )لئ���ن مل ينت���ه املنافقون 
والذين يف قلوبهم مر�س  واملرجفون  يف املدينة لنغرينك 
بهم( االأحزاب 60 واأ�سل الرجف: اال�سطراب، واأرجفوا 
يف ال�س���يء: خا�سوا فيه من غيبة ومنيمة..والراجفة: هي 
النفخ���ة االأوىل يف ال�سور يوم القيامة، يقولون: اإذا وقعت 
املخاوي���ف كرثت االأراجيف، هي: املخ���اوف، ولكن زيدت 

الياء للم�ساكلة اللفظية بن؛ املخاويف و االأراجيف.
• جل ج اأرج���ل، الراجل �س���د الراكب، ترجل: 	 رج���ل – الرِّ
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نزل من على مركوبه دابة اأو �سيارة ج َرّجالة. رجل ال�سعر  
م�سط���ه  ترجل���ت امل���راأة وا�سرتجل���ت، �س���ارت كالرج���ل 
اإذا لب�س���ت مث���ل لبا�سه وجعلت �َسعرها عل���ى هيئة �سعره، 
ويف احلدي���ث )لع���ن ر�س���ول اهلل املت�سبه���ات م���ن الن�ساء 

بالرجال(.
• وارجتال اخلطبة وال�سع���ر: ابتداوؤهما من غري تهيئة قبل 	

ذلك، والرجولة: القوة.
• رج���م – الرجم: الرم���ي باحلجارة، واأن يتكل���م االإن�سان 	

بالظ���ن ويف التنزيل )رجمًا بالغي���ب ( الكهف 22 وترجم 
الكالم: اإذا ف�سره، ومنه الرتجمان.

• رجا – اأرجاأت االأمر: اأخرته. الرجاء: االأمل، ويف التنزيل 	
)فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عماًل �ساحلًا وال ي�سرك 

بعبادة ربه اأحدًا ( الكهف 110.
• حب: ال�سعة، وفالن رح���ب ال�سدر، اأي: حليم  	 رح���ب- الرُّ

ومرحب���ًا واأه���اًل اأي: اأتب���ت �سع���ة واأه���اًل فا�ستاأن����س وال 
ت�ستوح�س 

• رحل- الرحل: م�سكن الرج���ل وما ي�ست�سحبه من االأثاث 	
وكذا رح���ل البعري، والراحلة: الناقة ويق���ال للجمل اأي�سًا 

راحلة .
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• رحم- الرحمة: الرقة والعطف والرحمن الرحيم: ا�سمان 	
م�ستق���ان م���ن الرحم���ة، والرحم���ن: ا�س���م خمت�س باهلل 
تعاىل، وال يجوز اأن ي�سمى به غريه ويف التنزيل)قل ادعوا 
اهلل اأو الرحم���ن اأيًا م���ا تدعوا الرحمن اأي���ًا ما تدعوا فله 
االأ�سماء احل�سنى( االإ�سراء 110 فعادل به اال�سم الذي ال 
ي�سركه فيه غ���ريه، وكان م�سيلمة الكذاب يقال له: رحمن 
اليمامة. والرحي���م: مبعنى الراحم و�سيغ���ي: رحيم تدل 

على الرحمة الوا�سعة.
• رح���ى- الرح���ى: الطاح���ون، وال�سر�س، ورح���ى احلرب: 	

حومتها.
• خ�س يف االأ�سع���ار �سد الغالء، الرخ�سة يف 	 رخ����س - الرُّ

خ�س: الناعم. االأمر  الت�سهيل �سد الت�سدد. الرَّ
• رخ���م – الرخمة: طائ���ر ي�سبه الن�س���ر، وكالم رخيم اأي: 	

رقي���ق  والرتخي���م لال�سم يف النداء ه���و اأن يحذف حرف 
من اآخره اأو اأكرث مثل: فاطمة فاطم. 

 عثمان: عثم تقول: يا عثُم على لغة من ينتظر، ويا عثَم، 
على لغة من ال ينتظر، يا ليٌل، اأو يا ليَل. وال يرخم الثالثي. 

• رداأ – الرديء: الفا�سد، الِرْدء: العون 	
• ردد – رده: �سرف���ه، رد عليه ال�س���يء: اإذا مل يقبله، وكذا 	

اإذا خطاأه، واإذا ا�ستعار �سيئًا واأعاده. الرتدد: التحري.
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• ردع – ردعه: كفه ع���ن ال�سيء، ومنه يف اخلطب وو�سائل 	
االإع���الم  جبهة ال���ردع: ويق�سدون: اجلي����س الذي يردع 

ويكف العدوان عن البالد.
• ردف- كل �سيء تبع �سيئ���ًا فهو رديف، والرتادف التتابع، 	

ويف البالغ���ة، ال���رتادف  اأن يكون للمعن���ى الواحد األفاظ 
ع���دة كالبي���ت، املن���زل ال�سك���ن الدار..وال���ردف: الورك 
والعُج���ز والردي���ف للملك: ه���و الذي يق���وم بامللك مكانه 
اإذا غ���اب، والرديف هو الذي يكم���ل عمل االآخر قال لبيد 

ي�سف ال�سفينة:
م دراأها    فالت���ام طائقه���ا الق���دمي فاأ�سبحت  ما اإن يق���وِّ

ردفان 
اأي: مالحان يكونان يف اآخر ال�سفينة.

• ، يقال: قمي�س وا�سع الردن ج اأردان 	 دن: الُكمُّ ردن - الرُّ
• والرم���ح الرديني: ين�سب اإىل ام���راأة �سمهر ت�سمى: ردينة 	

مان الرماح بخط هجر قال مالك بن الريب: كانا يقوِّ
 ت���ذك���رت م���ن ي��ب��ك��ي ع��ل��ي ف��ل��م اأج���د 

باكيا  الرديني  والرمح  ال�شيف  �شوى 
الن�سب���ة اإىل ردي���ن، اأو ردينة: ردين، ه���ذا هو القيا�س، و 

ال�سماع اأقوى من القيا�س.
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• ردى – رْدي���ًا ورَديانًا: �سقط يف بئ���ر اأو من جبل. الرداء: 	
الث���وب، ردي: هلك، ويف التنزيل )تاهلل اإن كدت لرتدين( 

ال�سافات 56.
• رذذ – الرذاذ: املطر ال�سعيف اخلفيف.	
• ذل: الدون اخل�سي�س.	 رذل- الرَّ
• زء: امل�سيبة.	 رزاأ- الرُّ
• رزب- املرزاب اأو املزراب: غري ف�سيحة  لغة يف امليزاب  	
• رزز- رزت ال�سم���اء: �سوتت من املط���ر، االإرزيز: الرعدة 	

قال ال�سنفرى:
ربها  القو�ص  ي�شطلي  نح�ص  وليلة   

واأق�������ُط�������َع�������ه ال������ائ������ي ب����ه����ا ي��ت��ن��ب��ل 
بغ�ص وغط�ص و�شحبتي   دع�شت على 

�����ع�����ار واإرزي��������������ز ووج���������ر واأف������ُك������ل   ������شُ
• الرز: لغة يف االأُرز، واالأْرز: �سجر.	
• رزق- ج اأرزاق: العط���اء، وق���د �سم���ي املط���ر رزق���ًا ومنه 	

قول���ه تعاىل )وما اأنزل اهلل من ال�سماء من رزق فاأحيا به 
االأر�س( اجلاثية 5  

• رزم – رزم ال�سيء: �سم بع�سه اإىل بع�س 	
• رزن – الرزان���ة: الوق���ار ق���ال ال�ساعر ح�س���ان ر�سي اهلل 	

عنه:
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ب���ري���ب���ة  ُت����������زنُّ  م�����ا  رزان  َح���������ش����ان   
وت�����ش��ب��ح غ���رث���ى يف حل����وم ال��غ��واف��ل  

• ر�سخ – ر�سخ ال�سيء: ثب���ت ويف التنزيل )والرا�سخون يف 	
العلم يقولون اآمنا به( اآل عمران 7.

• ر�س����س- الر����س: اأول ال�س���يء وابتداوؤه، تق���ول: به ر�سي�س 	
احلم���ى اأي: اأول م�سها، ر�س احلب: اأوله، اأر�س ال�سقم يف 
ج�سده: دخل وثب���ت، الر�سي����س: الثابت.والر�س بئر، ويف 
التنزيل )كذبت قبله���م قوم نوح واأ�سحاب الر�س وثمود( 

ق 12 
• غ 	 ر�س���غ – الر�س���غ: من مف�س���ل ال�ساع���د اإىل الكتف، ر�سَّ

غ الكالم: لفقه. ال�سيء:و�سعه، ر�سَّ
• ر�سل- على ِر�سلك: اأي: على مهلك يقال للتاأين. املر�َسالت  	

فالعا�سف���ات  عرف���ًا  التنزيل)واملر�َس���الت  ويف  الري���اح 
ع�سفًا( املر�سالت 1.الر�سال���ة: ال�سحيفة، فيها الكالم 
لري�سل. ر�سول اهلل: هو املوحى اإليه من اهلل تعاىل، املاأمور 
بتبليغ الر�سالة، فاإن مل يوؤمر بالتبليغ فهو نبي  ويف التنزيل 
)حممد ر�سول اهلل، والذين معه اأ�سداء على الكفار رحماء 

بينهم( الفتح 29.
• ر�س���م – الر�سم:االأث���ر، ر�سم الدي���ار اآثارها: ق���ال امروؤ 	

القي�س:
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امل��ح��ي��ل لعلنا   ال��ط��ل��ل    ع���وج���ا ع��ل��ى 
ن��ب��ك��ي ال����دي����ار ك��م��ا ب��ك��ى اب����ن ح���زام  

• ر�س���ا – ر�سا ال�سيء ثبت، املر�س���ى: مو�سع وقوف ال�سفن 	
عل���ى ال�ساحل، املر�ساة: احلديد ال���ذي يلقى من ال�سفينة 
مربوط���ًا باحلبل لرت�سو ال�سفين���ة. الروا�سي: اجلبال ويف 
التنزي���ل: )وجعلنا فيه���ا روا�سي �ساخم���ات ( املر�سالت 
27. ويف التنزي���ل )ي�ساألونك ع���ن ال�ساعة اأيان مر�ساها( 

االأعراف 187 على املجاز 
• ر�س���ح – ر�سح االإناء: �سح م���اوؤه، ر�سح عرقه: �سال، فالن 	

ير�سح للوزارة: اأي يوؤهل لها.
• ر�س���د- الر�س���د والر�س���اد والر�س���د )م����س(: الق�س���د 	

واله���دى، �سد  الغي وال�س���الل ويف التنزي���ل )اإنا �سمعنا 
قراآن���ا عجبًا يه���دي اإىل الر�سد فاآمن���ا به(اجلن 2.وقال 

دريد بن ال�سمة:
 اأم����رت����ه����ُم اأم�������ري مب���ن���ع���رج ال���ل���وى 

فلم ي�شتبينوا الر�شد اإل �شحى الغد 
• ر�س����س- الر�س: املاء والدم والدم���ع واملطر القليل منه ج 	

ِر�سا�س 
• ر�سف- الر�سف: ال�سرب قلياًل قلياًل، ومنه قولهم: الر�سف 	
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. اأنقع للغلة، وهو اأخذ املاء بال�سفتن، و�سده: الَعبُّ
• ر�سق – الر�سق: الرمي. 	

 قوام ر�سيق اأي ح�سن القد لطيفه.
• ر�سا – الر�ساء: احلبل.	
• ر�س���د – الرا�س���د: املراق���ب، املر�س���اد: الطري���ق، ويف 	

التنزيل )واقعدوا لهم كل مر�سد( التوبة 5.
• ر�س����س – ر�س ال�سيء: األ�سق بع�س���ه اإىل بع�س، ومنه: 	

بني���ان مر�سو����س، ويف التنزي���ل)اإن اهلل يح���ب الذي���ن 
يقاتلون يف �سبيله �سفًا كاأنهم بنيان مر�سو�س(ال�سف4 

• ر�س���ع – الرت�سي���ع: الرتكيب، تاج مر�س���ع باجلوهر اأي: 	
حمل���ى. ويف البالغ���ة  م�سطلح يعني: ال�سج���ع يف ال�سعر 

كما يف قول اخلن�ساء ترثي اأخاها �سخرًا:
 ح������م������ال األ��������وي��������ة ه������ب������اط اأودي�����������ة   

�����ش����ه����اد اأن�������دي�������ة ل���ل���ج���ي�������ص ج������رار 
• ر�سف – ر�سف قدميه: �سم اإحداهما اإىل االأخرى.	
• ر�سن- ر�سن العقل ر�سانة: ا�ستحكم وا�ستد وثبت.	
• ر�س���خ – ر�سخ الن���وى واحل�سى: ك�س���ره، ترا�سخ القوم 	

باحلجارة: تراموا بها.
• ر�س���ف – الر�س���ف، واحدته���ا ر�سف���ة، وه���ي احلجارة 	
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املحم���اة، والر�سف���ة: العظ���م امل���دور املتح���رك يف راأ�س 
الركبة.

واملر�سوف: امل�سوي قال الكميت:
 ومر�شوفة مل توؤن يف الطبخ طاهياً 

ع��ج��ل��ت اإىل حم���ورِّه���ا ح���ن غ��رغ��را
• ر�س���ا – الر�س���ا: الَقب���ول واملوافقة )م����س(: الر�سوان 	

ر�سي اهلل عنهم، اأي قبلهم ويف التنزيل )ر�سي اهلل عنهم 
ور�س���وا عنه ( املائدة 119 ويف احلديث)اإن امللئكة لت�سع 
اأجنحتها لطالب العلم ر�سى مبا ي�سنع( وقال الق�سريي:

ق�����ش��ر   ب����ن����و  ع����ل����ي  ر�����ش����ي����ت  اإذا   
ر�����ش����اه����ا  اأع����ج����ب����ن����ي  اهلل  ل����ع����م����رو 

• رط���ب – الرط���ب: الطري، �سد الياب����س  وغ�سن رطيب 	
َطب: ثمر النخيل. اأي: ناعم لن  والرُّ

• رطن – الرطانة: الكالم باالأعجمية.	
• رع���ب – الرعب اخلوف والف���زع ويف التنزيل )�سنلقي يف 	

قلوب الذين كفروا الرع���ب مبا اأ�سركوا باهلل( اآل عمران 
 151

• رع���د- الرعد: �سوت نا�سئ من ا�سطدام ال�سحاب بع�سه 	
ببع�س. ويف التنزي���ل )اأو ك�سّيب من ال�سماء فيه ظلمات 

وبرق ورعد( البقرة 19.االرتعاد: اال�سطراب.
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• ع�سي�س: اجلبان، 	 رع�س – َرع�س: رَجف )م�س( رِع�س. الرِّ
الرع�ساء: الناقة والنعامة ال�سريعة.

• رعع – ترع���رع ال�سبي: ن�ساأ ومنا. الرع���اع: احلثالة من 	
النا�س.

• رع���ف – الرعاف: الدم يخرج م���ن االأنف  راعوفة البئر: 	
�سخ���رة ت���رتك يف اأ�سفله ليق���ف عليها امل���احت الذي يرفع 
امل���اء، ويف احلديث؛ اأنه × حن �سح���ره اليهودي، دفن 

�سحره حتت راعوفة البئر.
• رعن – الرعونة: احلمق، واالأرعن: اجلبل. 	
• رعي – الرعي: الكالأ، م�س رعى. املرعى: مو�سع الرعي  	

راعاه: الحظ���ه  الراعي: الوايل والرعية: االأمة، قال × 
)كل راع م�سوؤول عن رعيته( راعه: اأفزعه. 

• رعى النجوم: راقبها.	
• رغب – رغ���ب بال�س���يء: اأراده، رغب عن���ه: اأعر�س عنه 	

وتركه.
• رغد – رغد عي�سه: طاب وات�سع.	
• غام: ال���رتاب، املراغمة: املغا�سبة، رغم اأنفه 	 رغم – الرَّ

غم م���ن اأنفه، كناية ع���ن الذل كاأنه  وفع���ل ذلك عل���ى الرَّ
ل�سق بالرغام هوانًا، اأرغمه: اأذله.
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• غاء: �سوت االإبل.	 رغا – الرُّ
• رف���اأ – رفاأ الثوب: اأ�سلح���ه، قال ×:)من اغتاب خرق، 	

���اء: اخلي���اط، ويف ال�سمائل  وم���ن ا�ستغف���ر رف���اأ ( والرفَّ
املحمدية؛ اأنه عليه ال�سالة وال�سالم كان يرفو ثوبه بيده.

• رف���ث- الرفث: الفح�س يف الق���ول، وهو اجلماع اأي�سًا ويف 	
التنزي���ل )اأُحل لكم ليل���ة ال�سيام الرف���ث اإىل ن�سائكم ( 

البقرة 187 
• رف���د 0 الرفد: العطاء ويف التنزيل )بئ�س الرفد املرفود ( 	

هود 99.وقال النابغة الذبياين:
ل��ه  ك����ف����اء  ل  ب����رك����ن  ت���ق���ذف���ّن���ي  ل   

ب����ال����رَف����ِد  الأع������������داء  ت����اأث����ف����ك  واإن 
• رف����س – الرف����س )م�س( الرتك. الراف�س���ة: فرقة من 	

ال�سيع���ة قال االأ�سمعي: �سم���وا بذلك لرتكهم زيد بن علي 
حن نهاهم ع���ن الطعن يف ال�سحاب���ة، فلما عرفوا ذلك 
واأنه ال يرباأ من ال�سيخن اأبي بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما، 
رف�س���وه، ث���م ا�ستعم���ل هذا اللق���ب لكل من غ���ال يف هذا 
املذهب واأج���از الطعن يف ال�سحاب���ة، ر�سوان اهلل تعاىل 

عليهم اأجمعن.
- ارف�س عنه النا����س: تفرقوا والراف�س: الرامي،  ارف�سَّ

قال الباهلي:
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��ت  اأع���ل���ق���ن ط��نَّ م���ا احل���ج���ازي���ات  اإذا   
راف�����ش��ه��ا �شخرا ي���األ���وك  مب��ي��ث��اء ل 

يق���ول: اإذا علقن اأمتعتهن على ال�سجر  خيمت هي ب�سهلة 
ال ي�ستطي���ع الرام���ي اأن يرمي �سخرة 0وذل���ك لفقدانها،فهي 

اأر�س ناعمة ال مدر فيها.
• رف���ع – الرفع �سد الو�سعويف التنزي���ل: )ورفع اأبويه على 	

العر����س( يو�سف 100، رفع االأم���ر اإىل رئي�سه: نقله وقوله 
علي���ه ال�سالة وال�سالم )ُرفع القلم عن ثالثة ( والقلم مل 
يو�سع على ال�سغري، واإمنا معناه: ال تكليف، فال موؤاخذة.
رف���ع احلدي���ث: �سل�سله اإىل قائل���ه االأول، ال�سرف الرفيع: 

املرفوع. 
• رف���ف – رف الطائ���ر ورفرف: حرك جناحي���ه والرف ج 	

رفوف  وهي ال�سطح الذي ترتكز عليه الكتب ونحوها.
• رفق- الرفق:اللن وهو �سد العنف،املرفقة: الو�سادة، املرفق  	

الذراع يف الع�سد. الرفيق، والرفقة: اجلماعة ويف التنزيل: 
 )وال�سهداء وال�ساحلن وح�سن اأولئك رفيقًا( الن�ساء 69.
قال × )يا عائ�سة، عليك بالرفق؛ فاإنه ال يكون يف �سيء 

اإال زانه، وال ينزع من �سيء اإال �سانه(
• ل: 	 رف���ل – رفل الثوب: اأطاله وج���ره تبخرتًا  وال�سعر املرفَّ
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هو زيادة حركة اأو اأكرث،يف ال�سعر على التفعيلة ومنه قول 
ال�ساعر: 

اجل�������م�������اِل    اإىل  اجل���������م���������ال  ح���������ن 
وت���������واث���������ب���������ت ����������ش���������ور ال�����������������دلِل 

البيت م���ن جمزوء البح���ر الكام���ل: متفاعل���ن  التفعيلة 
الثانية يف ال�سدر متفاعالتن وكذلك يف العُجز.

• رفه – الرفه: الرفاهية، وهي العي�س الرخي الطري، رفه 	
عن نف�سك اأي: تف�سح. 

• رقاأ – رقاأ الدمع، والدم: �سكن.	
• راق���ب اهلل: خاف���ه، ويف 	 – الرقي���ب: احلفي���ظ،  رق���ب 

التنزي���ل: )فارتقب يوم تاأتي ال�سماء بدخان مبن. يغ�سى 
النا�س هذا عذاب األيم( الدخان 10و11.قال ابن �سعدي: 

فارتقب اأي انتظر فيهم العذاب، فاإنه قد قرب اأوانه.
والرقَبة: موؤخرة اأ�سل العنق، والرقبة تطلق على اململوك 

جمازًا.ويف التنزيل:  )فك رقبة (البلد 13.
• رقد – الرقاد �سكون حركة اجل�سم، املرقد: امل�سجع ويف 	

التنزيل )قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا( ي�س 52 .
•  رقع- الرقعة ج رقاع وهي التي ُيكتب فيها وتكون من جلد 	

اأو ورق، والرقي���ع:  ال�سم���اء، واحلدي���ث يف حكم �سعد بن 
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معاذ ر�سي اهلل عنه يف بني قريظة بعد اخلندق )حكمت 
فيهم بحكم اهلل من فوق �سبعة اأرقعة (  فجاء اللفظ على 
التذك���ري كاأنه ذهب اإىل ال�سق���ف.الأن الرقعة لفظ موؤنث، 

وال�سقف مذكر. والرقيع: الو�سيع .
• ق: العبودية، وال���ّرق: اجللد الرقيق الذي يكتب 	 رقق- الرِّ

به ويف التنزيل:  )والطور وكتاب م�سطور. يف َرق من�سور( 
قاق: اخلبز رق���رق املاء وترقرق:  جاء وذهب  الطور3 الرُّ
وك���ذا الدم���ع اإذا دار يف العن وحت���ري دون اأن ي�سيل، رق 

لقبه عليه: حن عليه.
• اأن 	 – الرْق���م: الكتاب���ة ويف التنزي���ل)اأم ح�سب���ت  رق���م 

اأ�سحاب الكهف والرقيم كان���وا من اآياتنا عجبًا( الكهف 
9 قال ابن �سع���دي: ال تظن اأن ق�سة اأ�سحاب الكهف وما 
ج���رى لهم غريبة عن اآي���ات اهلل، بل هلل تعاىل من االآيات 
العجيبة الغريبة ما هو كثري، والكهف هو الغار يف اجلبل، 
والرقيم اأي: الكتاب الذي رقمت فيه اأ�سماوؤهم وق�ستهم. 

واالأرقم: احلية التي فيها �سواد وبيا�س ج االأراقم.
• : الرفع���ة والعلو، ارتق���ى ال�سلم وارتقى يف 	 رق���ي – الرقيُّ

العل���م  رقي فيه درج���ة درجة، والرقية: م���ا يحب�س عنك 
اأذى الع���ن وال�سحر، رقيته: عوذته باهلل، واال�سم: الرقيا 

على وزن: ُفعلى.
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• ركب- ركب الدابة: عالها، والبحر، �سار فيه، والطريق، 	
م�سى عليه ويف التنزيل )وخلقنا لهم من مثله ما يركبون( 
ين:�سار مدينًا.  ارتكب االأمر  اقتحمه  ي�س 42، ركب���ه الدَّ
متهورًا، والذنب: اقرتفه. الرك���ب: اأ�سحاب االإبل خا�سة 
يف ال�سف���ر دون باق���ي الدواب وه���م الع�سرة فم���ا فوقها، 

وعلى اخليل: فر�سان ال ركب.
• رك���د – امل���اء الراكد: ال�ساكن وكذا الري���ح وال�سفينة ويف 	

التنزيل: )اإن ي�ساأ ي�سكن الريح فيظللن على ظهره رواكد( 
ال�سورى 33.

• رك���ز – ركز الرم���ح: غ���رزه يف االأر�س، مرك���ز الدائرة: 	
كز:  و�سطه���ا  ومرك���ز الرجل االجتماع���ي: مو�سع���ه، الرِّ
ال�سوت اخلفي ويف التنزيل )اأو ت�سمع لهم ركزًا( قال ذو 
الرمة:وقد توج�س ركزًا مقفر ند�س   ينتابه ال�سوت ما يف 

�سمعه كذب 
والركاز: الكنز، والركيزة ما يدعم به البناء.

• رك����س- الرك����س: رد ال�س���يء مقلوب���ًا،ويف التنزيل)واهلل 	
اأرك�سه���م مبا ك�سبوا (الن�س���اء 88 اأي: ردهم اإىل ما كانوا 
فيه م���ن البالء ب�سبب كفرهم، ارتك����س: وقع يف اأمر كان 

جنا منه قال اأمية ابن اأبي ال�سلط:
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 ف���اأرك�������ش���وا يف ح��م��ي��م ال����ن����ار اأن���ه���ُم  
ك��ان��وا ع�شاة وق��ال��وا الإف���ك وال���زورا

• رك�س – الرك�س: �سرعة حركة الرجل	
يف امل�سي ومنه قوله تعاىل )ارك�س برجلك (  

• ركع – الرك���وع: االنحناء،ومنه ركوع ال�س���الة، وال�سيوخ 	
الركع: املنحنية ظهورهم من الكرب.

• ركك – رك ال�سيء ركاكة: �سعف فهو ركيك. 	
• رك���م – ركم ال�سيء: اإذا جمع���ه واألقى بع�سه على بع�س: 	

ال���ركام: الرم���ل املرتاك���م وال�سحاب ونح���وه ويف التنزيل 
)واإن ي���روا ك�سف���ًا م���ن ال�سم���اء �ساقطًا يقول���وا: �سحاب 

مركوم ( الطور 44.
• رك���ن – ركن اإليه: مال و�سكن واطم���اأن ويف التنزيل )وال 	

تركنوا اإىل الذين ظلموا فتم�سكم النار (هود 113، ورجل 
ركن اأي: وقور.

• ة: البئر 	 ركا- الرك���وة: وعاء للماء وللقه���وة ولل�ساي  الركيَّ
التي فيها ماء.

• رمح- رحمته الداب���ة: رف�سته، ورحمه: طعنه بالرمح ويف 	
التنزي���ل )ليبلونكم اهلل ب�سيء من ال�سي���د تناله اأيديكم 

ورماحكم( املائدة 94.
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• رم���د- الرماد: بقايا احرتاق احلط���ب وغريه، والرمد يف 	
الع���ن:  التهاب. ع���ام الرمادة: �سنة اجل���دب. الرمداء: 

النعامة على لون الرماد.
• رم���ز – الرمز: االإ�سارة بالراأ����س والعن واحلاجب واليد 	

ويف التنزي���ل )ق���ال اآيتك اأال تكل���م النا�س ثالث���ة اأيام اإال 
رمزًا ( اآل عمران 41 .وقال ال�ساعر:

 م��ا يف ال�����ش��م��اء م��ن ال��رح��م��ن رام���زة 
وزر  م���ن  الأر��������ص  يف  وم����ا  اإل���ي���ه  اإل 

• رم�س- الرم�س: القرب، ورم�س اخلرب: كتمه.	
• رم����س- الرَم�س: �س���دة وقع ال�سم�س عل���ى االأر�س، �سهر 	

رم�س���ان  ج رم�سانات، قيل: ملا نقل���وا اأ�سماء ال�سهور عن 
اللغة القدية، �سموها باالأزمن���ة التي وقعت فيها، فوافق 
ه���ذا ال�سه���ر اأي���ام رم�س احل���ر  ف�سمي ب���ه، قاله خمتار 

ال�سحاح.
• رم���ق – رمقه: اأطال النظ���ر اإليه، والرم���ق  بقية الروح، 	

ويقولون: ياأكل امل�سطر من امليتة ما ي�سك به الرمق، اأي: 
ي�سك به قوته ويحفظها.

• رمل- الرْمل: واح���د الرمال، والرَم���ل: الهرولة، واأرملت 	
املراأة  مات عنها زوجها، واالأرمل الذي ال مراأة له، والرَمل  
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من بحور ال�سعر وزنه امل�ساعد على حفظه:
رم��������ل الأب�������ح�������ر ت������روي������ه ال����ث����ق����ات 

ف�����اع�����ات�����ن ف�����اع�����ات�����ن ف������اع������اُت 
• رمم- رمم اجل���دار: اأ�سلح���ه، والرم���ة: قطع���ة احلب���ل 	

البالي���ة، ومن���ه قولهم: دفع اإليه ال�س���يء برمته،اأ�سله: اأن 
رج���اًل دف���ع اإىل رجل بع���ريًا بحب���ل يف عنق���ه فقيل ذلك 
ل���كل من دفع �سيئًا بكامل���ه، وبذلك جرى جمرى االأمثال. 
م���ة: العظام البالية ج  رمم ويف التنزيل )و�سرب لنا  والرِّ
مث���اًل ون�سي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ( ي�س 

.78
• رم���ى– ال�سيء:األق���اه  ويف التنزيل )ترميهم بحجارة من 	

�سجيل ( رمى عن القو�س، وال يقال: رمى بها.
• رن���ق- الرْنق: الك���در، رنَّق عي�س���ه: كدره  رون���ق ال�سيف: 	

جماله وح�سُنه وكذلك رونق ال�سحا وغريها.
• ع ال�سوت.	 رمن- الرمن: ال�سوت، ترمن الطائر، اإذا رجَّ
• رنن- الرنة: ال�سوت، واأرّنت القو�س واملراة: �سوتت �سوتًا 	

حزينًا يف ماأت.
• رنا – رنا يرنو اإىل ال�سيء: نظر، فهو ران وهي رانية.	
• رهب- رِهب: خاف: يق���ال: رهبوت خري من رحموت اأي: 	
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اأن ُترهب، خري من اأن ُترحم، واملعنى: اأن تكون قويًا خري 
م���ن اأن تكون �سعيف���ًا. ويف التنزيل )الأنت���م اأ�سد رهبة يف 

�سدورهم من اهلل ( احل�سر 13.
• ره���ط – الره���ط: م���ا دون الع�سرة من الرج���ال ال يكون 	

فيه���م امراأة ويف التنزي���ل )وكان يف املدينة ت�سعة رهط( 
النمل 48.

• ره���ق – رهقه: غ�سيه، واأرهقه: اأتعبه، ويف التنزيل )فمن 	
يوؤمن بربه فال يخاف بخ�سًا وال رَهقا( اجلن 13، والرَهق: 

الظلم، واملراهق: الذي قرب وقت بلوغه 
• رهل – رهل حلمه: ا�سرتخى  وترهل.	
• ره���ن- رهن:ثبت ودام فه���و راهن، تق���ول: رهنت الثوب 	

ين رهن���ًا: حب�سته به فهو مره���ون، واالأ�سل: مرهون  بالدَّ
ي���ن، حذف للعل���م به، وتقول  يف الوق���ت الراهن اأي:  بالدَّ

احلا�سر، والرهينة  واحدة الرهائن.
• روج- راج ال�سيء يروج رواجًا: نفق وكرث طالبه.	
• روح – الروح: يذكر ويوؤنث ج اأرواح، الراح: اخلمر، والراحة: 	

الك���ف، وال���رواح �س���د ال�سباح وه���و ا�سم للوق���ت من زوال 
ال�سم����س م���ن منت�سف النهار اإىل الليل  وه���و اأي�سًا م�سدر: 
راح يروح، �س���د: غدا يغدو، تقول: �سرح���ت املا�سية بالغداة  

وراحت بالع�سي قال جرير:
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����ش���اح   غ�����ر  ف�����������وؤادك  اأم  اأت�������ش���ح���و 
ع�������ش���ي���ة ه�����م ����ش���ح���ب���ك ب������ال������رواح؟

•  االأريحي���ة: خ�سل���ة جتع���ل االإن�س���ان يرت���اح اإىل االأفعال 	
احلميدة وبذل املعروف.

• رود- االإرادة امل�سيئة، الرائد: الذي ير�سل يف طلب الكالأ. 	
املرود: ميل الكحل.

• رو����س- الرو�س���ة: املو�س���ع املعج���ب بالع�س���ب والزه���ر، 	
را����س امله���ر  درب���ه، الريا�س���ة: التدري���ب عل���ى االألعاب 

اجل�سمية،والريا�سيات  الريا�سة العقلية.
• وع: العقل والقل���ب يقال: وقع يف 	 وع: الف���زع، الرُّ روع- ال���رَّ

روعي: اأي يف ذهن���ي ويف احلديث )اإن الروح االأمن نفث 
يف روعي(.

• روغ- راغ الثعلب:ذهب ينة وي�سرة يف �سرعة خديعة فهو 	
 ال ي�ستقر يف جهة  وراغ اإىل كذا: مال اإليه �سرًا ويف التنزيل 

)فراغ عليهم �سربًا باليمن ( اأي: اأقبل  
• روي- الريان: �سد العط�سان واملراأة ريا، الروية: التفكري، 	

وروى احلدي���ث وال�سعر فهو راوية وراٍو ويوم الرتوية اليوم 
الثام���ن من ع�س���ر ذي احلج���ة، والراية: العَل���م، الروي: 

حرف القافية يقال:  ق�سيدتان على روي واحد.
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• ري���ب – الريب: ال�سك واال�سم: الريب���ة ويف التنزيل )اأمل 	
ذل���ك الكت���اب ال ريب في���ه ( البقرة 2 وق���ال عبد اهلل بن 

الزبعرى:
اأم�����ام�����ة ري���ب    ل���ي�������ص يف احل������ق ي����ا 

اإمن��������ا ال�����ري�����ب م�����ا ي����ق����ول ال����ك����ذوب 
• ريث – الريث: البطء ويف املثل: رب عجلة تهب ريثًا.	
• ري�س- الري�س للطائر والواحدة ري�سة، را�س ال�سهم:األزق 	

علي���ه الري�س،والري����س  الغن���ى ومنه قول���ه تعاىل)يا بني 
اآدم ق���د اأنزلنا عليكم لبا�سًا يواري �سواآتكم وري�سًا ولبا�س 

التقوى ذلك خري ( االأعراف 26.
• ريع – الريع: الزيادة والنماء، اأر�س مريعة اأي: خم�سبة  	

وريعان كل �سيء: اأول���ه ومنه:ريعان ال�سباب، وفر�س رائع  
اجلميل القوي.والري���ع: املنطقة ويف التنزيل)اأتبنون بكل 
ريع اأية تعبثون( االأعراف 128 قال ابن �سعدي: اأي مدخل 

بن اجلبال.
•  ري���ن- الري���ن: الدن�س يق���ال: ران على قلب���ه اأي: غطته 	

املعا�سي. ويف التنزيل: )كال بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يك�سبون ( املطففن 14.
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باب الزاي

• زاأر – الزئ���ري: �س���وت االأ�س���د، زئري اجلب���ال: ا�ستعارة، 	
وتطلق مثل هذه التعبريات على االأعمال االأدبية.

• زب���د – زبدة ال�س���يء: خال�ست���ه واأح�سن���ه، والزبدة: ما 	
ي�ستخل����س م���ن احللي���ب باملخ����س بو�ساط���ة ال�سمي���ل، 
والزب���دة: الرغ���وة، وبحر مزبد اأي: هائ���ج يقذف بالزبد 
ويف التنزيل:)ف�سال���ت اأودية بقدرها فاحتمل ال�سيل زبدًا 

رابيًا ( الرعد 17 
وقال النابغة الذبياين:  

جل����ب  م�������������رع  واد  ك����������ل  مي�������������ده 
�����������ه ال����َع����ري����ن ب��ال��زب��د  ت���رم���ي اأواذيُّ

• ويف 	 ُزُب���ر  ج  احلدي���د  م���ن  القطع���ة  ب���رة:  الزُّ  – زب���ر 
التنزيل)اآت���وين زب���ر احلدي���د ( والزب���ر: القطع���ة ويف 
التنزي���ل )فتقطع���وا اأمرهم بينه���م زب���رًا( املوؤمنون 53 
وامِلزبر: القلم، والزبور: كتاب داود على نبينا وعلى جميع 

االأنبياء واملر�سلن.
• زب���ع- الزبي���ع كاأمري: املدم���دم من الغ�س���ب  والزوبعة ج 	

زواب���ع  هيج���ان الري���اح وت�ساع���د غباره���ا اإىل ال�سماء 
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والزواب���ع كاأن���ه عمود وي�سم���ى االإع�س���ار والزوبعة: ا�سم 
�سيط���ان اأو رئي����س للج���ن، ومنه �سم���ي االإع�س���ار زوبعة 

والزوابع: الدواهي جمازًا 
• زبل – زبل االأر�س: �سمده���ا واأ�سلحها بو�سع الزبل فيها 	

واملو�س���ع: مزبل���ة  )مزبل���ة التاري���خ (: م�سطلح جمازي 
يطلق على احلاكم الفا�سد.

• زب���ن- الزبن: الدفع، تزابن الق���وم: تدافعوا، حرب َزبون 	
اأي: �سدي���دة، الزبانية: �سمي بها بع�س املالئكة لدفع اأهل 
الن���ار اإىل النار، وقي���ل للم�سرتي زبون وه���ي كلمة مولدة 
وق���د حتول هذا اللف���ظ يف ال�س���ركات اإىل لفظ )عميل ( 
وهو لفظ غري �سائ���غ الأن )العميل( يف املفهوم ال�سائع هو 

اخلائن.
• بية: الرابي���ة ال يعلوها املاء ج زب���ى، ويف املثل: 	 زب���ا – الزُّ

)بلغ ال�سيل الزب���ى( والزبية حفرة حتفر لالأ�سد لُي�ساد، 
حتفر يف مكان عال ع���ن و�سول ال�سيل، ي�سرب هذا املثل 

اإذا ا�ستد االأمر وانتهى اإىل غاية بعيدة.
• ج: احلدي���دة التي يف اأ�سف���ل الرمح ج ِزجاج 	 زج���ج – الزُّ

ترك���ب لتمن���ع طرفه من الت���اآكل، وكان من ع���ادة العرب 
يف اجلاهلي���ة عند تقابل الفر�س���ان للحرب يقدمون الزج 
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ب���دل ال�سنان، كناية عن الرغبة يف ال�سلح، فاإن ا�ستجاب 
الط���رف االآخر ت ال�سل���ح، واإال فاإنهم يقلب���ون الزج اإىل 

ال�سنان وتبداأ احلرب قال زهري بن اأبي �سلمى:
ج���اج ف��اإن��ه   وم���ن ي��ع�����ص اأط�����راف ال���زِّ

�����ب�����ت ك����ل ل��ه��ذم  ي��ط��ي��ع ال�����ع�����وايل ُركِّ
والله���ذم ال�سنان.واحلاج���ب االأزج: ه���و الرقيق الطويل، 
ج���اج: ج�سم �سفاف ي�سنع م���ن ال�سيلي�س اأو  وه���ي زجاء.والزُّ
الرمل والكل����س اكت�سفه الفينيقيون حينم���ا كان ركب م�سافر 
اأ�س���رم النار لياًل فراأوا �سباحًا مادة تتاألق ثم طور فيما بعد، 
وت���روي بع�س كت���ب التاري���خ اأن ق�سر غم���دان يف اليمن كان 

اجلال�س يف اأعلى حجرة فيه يرى الطائر.
• زجر – الزجر – املنع والنهي، والزجر العيافة والتكهن، 	

وهو اأن يدفع الطري اإىل اأمام فاإن تيامن تفاءل، واإن تيا�سر 
ت�ساءم، وهذا م���ن املعتقدات اجلاهلية الباطلة حتى لدى 

بع�س اجلاهلين قال طرفة:
  لعمرك ما تدري الطوارق باحل�شا  

�شانع    اهلل  م���ا  ال��ط��ر  زاج������رات  ول 
يقال: ِذْكر اهلل مزجرة لل�سيطان اأي: طارد له.

• زجل – الزجل: ال�سوت، يقال: �سحاب زجل اأي: ذو رعد  	
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زجل احلمام  اأر�سله���ا اإىل بعيد فهي حمام زاجل، زجول 
�سبغة مبالغة على وزن )فعول ( زجل: طرب ورفع �سوته.

• زج���ا – التزجية: الدف���ع برفق، املزجى  ال�س���يء القليل، 	
وب�ساع���ة مزجاة اأي: غ���ري مرغوب فيه���ا لرداءتها، ويف 
التنزي���ل:  )وجئنا بب�ساعة مزج���اة ( يو�سف 88. والريح 
تزجي ال�سحاب، والبقرة تزجي ولدها: اأي ت�سوقه برفق.

• زحح- زحزحه عن مو�سعه: باعده فتباعد، وتزحزح عن 	
مو�سعه: تنحى ويف التنزيل )فمن زحزح عن النار واأُدخل 

اجلنة فقد فاز( اآل عمران 185.
• زحف – زحف الطفل:حترك منتقاًل على يديه وركبتيه	
•  و الزح���ف للطفل مبثاب���ة امل�سي للكب���ري، والزحف يطلق 	

على اجلي�س لتثاقل حركته ويف التنزيل )اإذا لقيتم الذين 
كفروا زحفًا فال تولوهم االأدبار( االأنفال 

• زحل – زحل عن مكانه: غري مكانه وتنحى اإىل غريه.	
• زح���م – الزحم���ة والزح���ام ك���رثة اجتماع النا����س ومنه 	

قوله���م: امل���ورد العذب كث���ري الزحام، ي�س���رب هذا املثل 
للجميلة يكرث خطابها، يوم الزحام: يوم القيامة.

• زخ���خ- زخه: دفعه، تق���ول العامة: زخة مط���ر، وهذا من 	
ف�سيح العامة ومنه: زخ الر�سا�س.
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• زرب – الزريب���ة: حظ���رية االأغن���ام ج زرائ���ب، الزرابي: 	
الب�سط وما اتكئ عليه 

• زرد – زِرد اللقم���ة: بلعها ، وال���زرد كال�سْرد كال�سْرد وزنًا 	
ومعنى وهو تداخل ِحل���ق الدرع بع�سها يف بع�س، والزرد: 

الدرع امل�سرودة. 
• زرع- ال���زرع: ط���ْرح الب���ذرة يف االأر����س، وا�س���م املكان: 	

مزرع���ة ويف التنزيل )اأاأنتم تزرعون���ه اأم نحن الزارعون 
( الواقعة 64.

• زرق – الزرق���ة: انعكا�سات �سوئي���ة يف املحيط اخلارجي 	
للك���رة االأر�سية تظهر ال�سماء  هذا اللون االأزرق وينعك�س 
عل���ى �سفح���ة م���اء البح���ر، وال���زورق: ن���وع م���ن ال�سفن 
ال�سغ���رية، واملزراق:رمح ق�سري وي�سمى احلربة والعَنزة 

اأي�سًا.
• زرى – زرى علي���ه فعله: عاب���ه، ازدراه: احتقره وا�ستهزاأ 	

: الذميم.  به، الزريُّ
• ط، الواحد ُزط���ي ٌّ واالأنثى زطية: الغجر وهم 	 زط���ط- الزُّ

الن���َور والقرباط، اأ�سلهم من الهن���د، منهم قبائل تتجول 
ما بن الهند وبع�س البلدان العربية وجبال

 )الكرب���ات ( اأي: القرب���اط، يف اأورب���ا، مهنتهم �سناعة 
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ال�سكاكن والغرابيل، ي�سرقون البنات اجلميالت  وهن اأطفال 
ليك�سبوا منهن عن طريق الرق�س والدعارة.

• عر فهو اأزع���ر، والعامة يف ال�سام 	 زع���ر – الزَعر: قلة ال�سَّ
تطلق لفظة االأزعر عل���ى ال�سافل بغ�س النظر عن �سعره؛ 

قلة اأو كرثة.
• زع���م – الزعم: الظن، قال اخلطابي: ولهذا قيل: الزعم 	

مطية الكذب ويف التنزيل )زعم الذين كفروا اأن لن يبعثوا 
ق���ل بل���ى وربي لتبعث���ن( التغاب���ن 7 والزعام���ة  ال�سيادة، 

والزعيم: الكفيل.
• زغ���ب – الزغ���ب: ال�سع���ريات ال�سفراء عل���ى جلد فرخ 	

الطائر وهو الري�س اأول ما ينبت قال احلطيئة:
م���������اذا ت�����ق�����ول لأف������������راخ ب�������ذي م����رخ  

م���اء ول �شجر؟ زغ���ب احل��وا���ش��ل ل 
• زف���ت- الزفت: الق���ار وال ي�س���ح: اإ�سفلت، تق���ول: زفتت 	

ت ال م�سفلت. البلدية ال�سارع فهو مزفَّ
• زف���ر- الزف���ري: اإخراج النَف����س �سد ال�سهي���ق وهو دخول 	

اله���واء اإىل الرئتن، والزَفر: الدهن؛ من حلم و�سمن وما 
�ساكلهما 

• زف���ف- زف العرو����س اإىل زوجه���ا ِزفاف���ًا: اأهداها، زف: 	
اأ�سرع.
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• قاق: الطري���ق ال�سيق، زق 	 ق: �سقاء امل���اء، الزُّ زقق- ال���زِّ
الطائر فرخه: اأطعمه، زقزق الطائر: �سوت.

• زك���م- ال���زكام: مر�س ي�سب���ب �سيالن االأنف م���ع ارتفاع 	
درجة احلرارة ب�سبب قلة مناعة اجل�سم.

• زكا- زكا يزك���و: امل���ال منا،وال���زكاة: ح���ق اهلل يف امل���ال 	
ومقدارها ربع الع�سر، يدفعها الغني للفقري.

• زل���ج- زجلًا )م����س( زجلانًا: اأ�سرع وخ���ف.  زلج الباب: 	
اأغلقه باملزالج، زجلت رجله: زلقت  قال ال�ساعر:

 ن���اق���ي ب���ه���ا ي�����وم ال�������ش���ي���اح ع���دون���ا 
ت��زل��ج  الأ�����ش����ن����ة  ف���ي���ه���ا  اأك�����ره�����ت  اإذا 

• زلز – الزلز: القلق ويف االأمثال: توقري يا زلزة.	
• زلف – الزلف: املنزلة، اأزلفه: قرب منزلته ويف التنزيل: 	

)وم���ا اأموالكم وال اأوالدكم بالتي تقربكم اإىل اهلل زلفى (
�سباأ 37.

• زل���ق – زلقت الق���دم: مل تثبت، ال�سعي���د الزلق: االأر�س 	
املل�س���اء لي����س به���ا �س���يء من م���در ي�سك الق���دم لتثبت 
عل���ى االأر�س يف امل�سي، معرك���ة الزاّلقة: بطلها يو�سف بن 
تا�سفن اأكرب �سالط���ن املرابطن، اأ�س�س مدينة مراك�س، 
واجت���از م�سيق جبل ط���ارق اإىل اإ�سباني���ا ملالقاة الفون�س 
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ملك ق�ستالة ولي���ون، دخل املعركة ومعه املعتمد بن عباد، 
وجرت معرك���ة �سميت: الزالقة الأن االأر�س كانت مرزغية 
كث���رية الوح���ول وانت�س���ر امل�سلمون يف ه���ذه املعركة التي 
جرت عام 1086 وقد اأخرت �سقوط االأندل�س قرابة قرنن 

من الزمان.
• زلل- زل ع���ن مكانه: تنحى واأخطاأ، واملاء الزالل: العذب 	

وال���زالزل: ال�سدائ���د: الزلزل���ة: ا�سط���راب االأر����س ويف 
التنزيل. )اإذا زلزلة االأر�س زلزالها( الزلزلة 1 

• زم���ر- زمر يزمر زمرًا: غن���ى يف الق�سب، هو زمار وهي 	
زامرة، والزمارة: ا�سم الآلة الزمر 

• زجم���ر – الزجم���ر: كجعف���ر: ال�سه���م الدقي���ق، وزجمر 	
ال�سوت: ردده ومنه: زجمر االأ�سد 

• زخم���ر – زخمر ال�سوت: ا�ست���د، والنمر  غ�سب و�ساح، 	
والع�سب، برعم: والزخمر: املزمار، والكثيف من ال�سجر. 

• زم���ع – ق���ال اخللي���ل: اأزمع عل���ى االأمر ثبت علي���ه وقال 	
الك�سائي: اأزمع االأم���ر، وال يقال: اأزمع عليه وقال الفراء: 
يقال  اأزمع االأمر واأزمع عليه كما يقال: اأجمع االأمر واأجمع 
عليه اأزماع النا�س: اأراذلهم  والزمعة: الزائدة من اأ�سابع 

اليد اأو القدم 
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• زمن – الزمن والزمان: ا�سم لقليل الوقت وكثريه ج اأزمنة 	
و اأزمان، قال جرير:

 اأزماَن يدعونني ال�سيطان من غزيل 
���ش��ي��ط��ان��ا ك���ن���ت  اإذ  ي��ه��وي��ن��ن��ي  وك�����ن 

• والزمانة: اآفة تدوم طوياًل، والقوم: ُزمنى.	
• زن���اأ – الزناء: حب����س البول وهو احلاق���ن، ويف احلديث: 	

نه���ى ر�سول اهلل × اأن ي�سلي الرجل وهو زناء زّناأ عليه: 
�سيق ومن ف�سيح العامية: زناأه.

• زن���د- الزند: مو�سل طرف  الذراع من الكتف، والزند ما 	
يقدح ب���ه النار يقال: فالن واري الزن���د اأي: ناجح مفلح، 

وفالن كابي الزند اأي:خائب قال عنرتة: 
ه�������زج�������اً ي�����ح�����ك ذراع�������������ه ب������ذراع������ه 

ف���ع���ل امل����ك����ب ع���ل���ى ال�����زن�����اد الأج�������ذم 
• زن���دق – الزنديق:فار�س���ي معّرب اأ�س���ل الرتكيب )زنده 	

كرد( 
• والزندق���ة: الكف���ر باطنًا م���ع التظاهر باالإ�س���الم وكانوا 	

يقولون: من متنطق فقد تزندق .
• زمن –الزمنة: ما تدىل من حتت حنك املعزى وهي قطعة 	

حلمي���ة زائ���دة، الزني���م: امل�ستلَحق يف ق���وم لي�س منهم ال 
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ُيحت���اج اإليه فكاأنه فيهم زمنة وقوله تعاىل )عتلٍّ بعد ذلك 
زنيم ( القلم 13 قال عكرمة:هو اللئيم الذي يعرف بلوؤمه 
كم���ا تعرف ال�ساة بزمنتها، والزنيم: الدعي قال قي�س بن 

اخلطيم:
• زني���م تداعته الرج���ال زيادة   كما زي���د يف عر�س االأدمي 	

االأكارع 
• زهد- الزهد: الرتك.	
• زهر – زهرة الدنيا: ح�سنه���ا وزهرة النبت  َنوره، اأبي�س 	

وج���ه الرج���ل فهو اأزهر م�سغ���ره: زهري واالأنث���ى زهراء، 
ف الذي ي�سرب به، زهر ال�سراج  املزهر: الدُّ

• زهورًا: تالأالأ  االأزهران ال�سم�س والقمر، يقال: جنم زهار 	
وقم���ر نوار زهرة ج زهرات واأزاه���ر واأزاهري. وما تخطئ 

به العامة اأو �سبه العامة جمعهم زهرة على زهور.
• زه���ق – زهقت نف�س���ه: خرجت، زه���ق الباطل:ا�سمحل، 	

ويف التنزي���ل )وقل ج���اء احلق وزهق الباط���ل اإن الباطل 
كان زهوقا( 

• هاء: املقدار، 	 زها- الزهو: التكرب، الزاه���ي: النا�سر الزُّ
تقول:  عندي زهاء خم�سن كتابًا.

• زوج – ال���زوج: البع���ل، واملراأة ويف التنزي���ل )ا�سكن اأنت 	
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وزوجك اجلن���ة( يقال لالثنن:هما زوج���ان واملفرد زوج 
ويف التنزيل)من كل زوجن اثنن( هود 40.

• زود- الزاد: الطعام يتخذ لل�سفر.	
• ور:اأعلى ال�سدر، وقد ازورَّ عنه:  	 ور: الكذب، والزَّ زور- الزُّ

انحرف، الزوراء: ا�سم مدينة بغداد قال ال�ساعر:
�شكني  ل  ب�����ال�����زوراء  الإق����ام����ة  ف��ي��م 

ج��م��ل��ي  ول  ف��ي��ه��ا  ن���اق���ت���ي  ول  ف��ي��ه��ا 
 �سمي���ت كذلك، الأن���ه كان لها �سوران كل ب���اب يف �سور ال 

يقابل االآخر، بل يزور عنه، زور ال�سهادة: اأبطلها.
• ق ال���كالم والكت���اب: ح�سنه، ِزي���ق القمي�س: ما 	 زوق- زوَّ

اأحاط بالعنق.
• زول- زال: هلك، زالت ال�سم�س: مالت عن كبد ال�سماء 	
• ي: 	 زوي – الزاوية ج زوايا زوى ال�سيء: جمعه وقب�سه، الزِّ

اللبا�س والهيئة تقول: جاءنا زيد بزي االإفرجن.
• زيد – الزيادة: النمو، واملزادة ك الراوية.	
• زيغ- الزيغ امليل، زاغ الب�سر: �سعف ويف التنزيل )ما زاغ 	

الب�سر وما طغى( النجم 17
• زيل – املزايل���ة: املفارقة.ويف التنزيل )ل���و تزيلوا لعذبنا 	

الذين كفروا منهم عذابًا األيمًا ( الفتح 25.
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• زي���ن – الزينة احل�سن، ويف التنزي���ل )وال يبدين زينتهن 	
اإال لبعولتهن اأو اآبائهن ( النور 31.
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باب السين 

• �ساأر – ال�سوؤر: بقية ال�سراب  يف الكاأ�س  ج �سوؤر، وال�سائر: 	
الباقي.

• �ساأل – �ساأل: طلب، امل�ساألة: احلاجة  امل�سوؤولية: ما يكون 	
به االإن�سان م�س���وؤواًل عن اأمور حم���ددة مطالبًا باإجنازها 

ويف التنزيل )فا�ساأل العاّدين (املوؤمنون 113.
• �سئم – �سئم من ال�سيء: مّله وكرهه.	
• �سبب- ال�سب: ال�ستم، ومنه قيل لالإ�سبع التي تلي االإبهام: 	

ال�سباب���ة الأنه ي�سار بها عند ال�س���ب قال ح�سان ر�سي اهلل 
عنه:

���ب���ي  ب�������شِ ف����ل���������ش����ت  ت���������ش����ب����ن����ن����ي  ل   
ال���ك���ري  ال������رج������ال  م�����ن  ���ب���ي  ����شٍ اإن 

• ال�سب���ب: احلبل وكل �سيء يتو�سل ب���ه اإىل غريه، واأ�سباب 	
ال�سماء  نواحيها ويف التنزيل )فلريتقوا يف االأ�سباب ( �س 

10 وقال زهري ابن اأبي �سلمى: 
ينلنه  امل���ن���اي���ا  اأ����ش���ب���اب  ه����اب    وم����ن 

ب�����ش��ل��م  ال�������ش���م���اء  اأ����ش���ب���اب  ي�����رق  واإن 
• املت�سبب: رجل االأعمال.ال�سبب ج اأ�سباب يف علم العرو�س  	
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وه���و �سبب خفي���ف وهو مقط���ع واحد، حرف���ان؛ متحرك 
ف�ساك���ن مث���ل: م���ن  يف، خذ..وثقي���ل مقطع���ان؛ حرفان 

متحركان مثل بَك،لَك 
• بت: 	 �سب���ت – ال�سب���ت: الراحة، وال�سب���ات: الن���وم، وال�سِّ

بات: الدهر،  اجلل���د املدبوغ الذي حل���ق عنه ال�سع���ر، ال�سُّ
ابنا �ُسبات: الليل والنهار.

• �سبح – ال�سباحة: الَعوم، وال�سْبح: الفراغ.وقيل يف تف�سري 	
قوله تع���اىل )�سبحًا طوياًل ( املزمل 7 اأي: فراغًا طوياًل، 
والت�سبيح: التنزيه، و�سبحان اهلل: تنزيهه عن كل نق�سان 
ن�سب على امل�سدري���ة؛ كاأنك تقول:اأ�سب���ح اهلل ت�سبيحًا، 
ح���ة: االإ�سبع التي تل���ي االإبهام الأنها كالذاكرة حن  وامل�سبِّ
االإ�سارة به���ا اإىل اإثب���ات االإلهية.�سبحل:نحت من قولك: 

�سبحان اهلل.
• �سب���خ – ال�سبخة:ج �سباخ، وهي االأر�س ذات امللح وتنز اأو 	

تر�سح.
• �س���رب – ال�سرب:معرفة حقيقة ال�سيء، ويف اختبار املقابلة 	

ل�سرب املعلومات اأي: ملعرفة مقدارها. ال�سبورة: لوح يكتب 
���رب اأي: ح�سن  علي���ه ث���م يحى، فالن ح�س���ن احِلرب وال�سِّ

املظهر واملخرب.
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• �سبط – �سبط �َسعره اأي: ا�سرت�سل امل�سرت�سل �سد اجلعد 	
م���ن ال�سعر، ورجل �سبط اجل�سم، ح�سن القد و اال�ستواء،  
وال�سبط ج اأ�سباط وهم ولد الولد من البنت، واحلفيد ولد 
الولد من االب���ن  االأ�سباط من بني اإ�سرائيل كالقبائل من 
العرب وقوله تع���اىل: )وقطعناهم اثنتي ع�س���رة اأ�سباطًا 
اأمم���ًا ( االأعراف 160اإمن���ا اأنث الأن���ه اأراد: اثنتي ع�سرة 

فرقة.
• �سب���ع- �سبع���ة رجال و�سبع ن�س���وة ويف التنزي���ل )�سخرها 	

عليهم �سبع ليال وثمانية اأيام ح�سومًا( احلاقة 7  وال�سبع: 
بن القد�س والكرك الأن به �سبع اآبار، واملو�سع الذي يكون 
في���ه املح�سر ويف احلديث )من لها ي���وم ال�سبع( وهو يوم 

القيامة اأو  من لها عند الفنت ؟ وقول الفرزدق:
ال��ن��ا���ص واهلل قاب�ص   اأخ����اف    وك��ي��ف 

اليد    راح��ة  يف  وال�شبَعن  النا�ص  على 
اأي: �سب���ع �سم���وات و�سبع اأر�سن، واأر����س م�سبعة: كثرية 
ال�سب���اع، وادي ال�سب���اع بطريق الرقة،مر ب���ه وائل بن قا�سط 
عل���ى اأ�سماء بنت درمي، فهمَّ بها حن راآها منفردة يف اخلباء 
فقال���ت له:واهلل لئن هممت بي لدعوت اأ�سُبعي، فقال: ما اأرى 
يف ال���وادي غريك، ف�ساحت بنيها: ي���ا كلب يا ذئب يا فهد يا 
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دب ي���ا �سرح���ان يا �سبع يا من���ر، فجاوؤوا يتع���ادون بال�سيوف 
فق���ال: ما اأرى ه���ذا اإال وادي ال�سباع.وم���ا اأرى هذا اإال طرفة 

من الو�ساعن.
• �سب���غ- ال�سابغ: الكامل ال���وايف، �سبغت النعم���ة: ات�سعت، 	

واأ�سبغ اهلل نعمته: اأمتها ويف التنزيل )واأ�سبغ عليكم نعمه 
ظاه���رة وباطنة ( لقم���ان 20 اإ�سب���اغ الو�س���وء: اإمتامه، 

وال�سابغة  الدرع الوا�سعة.
• �سب���ق – ال�سبق: التق���دم ويف التنزيل )لوال كتاب من اهلل 	

�سبق مل�سكم فيما اأخذت عذاب األيم( االأنفال 68، �سابقه: 
غالب���ه يف ال�سباق، اأ�سماء اخليل يف ال�سباق: اأولها املجلي 

والثاين امل�سلي قال ال�ساعر: 
مل��ك��رم��ة   ي�����وم�����اً  غ����اي����ة  ُت����ب����َت����در  اإن   

ت����ل����ق ال���������ش����واب����ق م����ن����ا وامل�������ش���ل���ي���ن���ا 
ثم امل�سلي ثم التايل ثم املرتاح ثم العاطف ثم احلظي ثم 

كيت. ل ثم اللطيم ثم ال�سُّ املوؤمَّ
• �سب���ك - �سبك الف�سة: اأذابه���ا و�سبها يف قالب، ال�سنبك 	

طرف مقدم حافر اخليل قال ال�ساعر: 
ب������اآي������ة ي�����ق�����دم�����ون اخل�����ي�����ل ����ش���ع���ث���اً  

ك������������اأن ع�����ل�����ى �����ش����ن����اب����ك����ه����ا م�����دام�����ا 
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• �سبل – ال�سبيل: الطريق يذكر ويوؤنث وال�سبيل: ال�سبب ويف 	
التنزي���ل )يا ليتني اتخذت مع الر�سول �سبياًل( وال�سابلة: 
اجلماع���ة املختلفة،ال�سبل: ال�سنبل، وقد اأ�سبل الزرع: اإذا 
خ���رج �سنبل���ه، اأ�سبل املط���ر والدمع: هطل، اأ�سب���ل اإزاره: 
اأرخاه، ال�سبل���ة: ال�سارب وهو ال�سعر ف���وق ال�سفةوالرجل 
له �سارب���ان  ج �سبال. �سل�سبيل: ا�سم عن يف اجلنة، �سبل 
ال�سرت: اأرخاه، اب���ن ال�سبيل: امل�سافر.لي�س لك علي �سبيل 
اأي: حج���ة حتتج بها علي ويف التنزي���ل )اإمنا ال�سبيل على 
الذي���ن يظلمون النا�س ( ال�سورى 42.لي�س علي �سبيل اأي: 

ال حرج  ما على املح�سنن من �سبيل اأي: معار�سة.
• �سب���ا – ال�سبي وال�سب���اء: االأ�سر، ويغل���ب ا�ستعمال االأ�سر 	

للرج���ال وال�سبي للن�س���اء والذرية، ويف احلدي���ث )ت�سعة 
اأع�سار الربكة يف التجارة، وع�سر يف ال�سابياء( ال�سابياء: 

النتاج.
• �سرت- ال�سرت: ما ي�سرت به، ت�سرت: تغطى، وجارية م�سّت�سرة 	

اأي: حمجوب���ة  ورج���ل �ستري اأي: عفي���ف يقال:فالن ما له 
�سرت وال ِحْجر اأي: ال حياء له وال عقل.

• �سج���د – �سجد: خ�سع ومن���ه �سجود ال�س���الة وهو و�سع 	
اجلبهة على االأر�س وكل �سيء ذل فقد �سجد ويف التنزيل 
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)يا اأيها الذي���ن اآمنوا اركعوا وا�سج���دوا( احلج 77 وقال 
ال�ساعر:

 م���ن خ��م��ر ذي ن��ط��ف اأغ�����ن م��ن��ّط��ق 
واف����������ى ب����ه����ا ك�������دراه�������م الأ������ش�����ج�����اد

• �سج���ر – �سجر:م���الأ، �سجر التنور: اأحم���اه، �سجر النهر: 	
امتالأ ماء، ومنه البح���ر امل�سجور: املرتفع االأمواج كما يف 
التنزي���ل )والبحر امل�سجور. اإن عذاب ربك لواقع( الطور 

6، ال�ساجر  ال�سيل الذي يطغى على كل �سيء.
• �سجع- �سجعت احلمامة �سجعًا: هدرت و�سوتت، وال�سجع 	

يف الكالم �سبه بذلك لتقارب فوا�سله، كقوايف ال�سعر ومل 
يكن موزونًا.

• �سج���ل – ال�سجل: كت���اب القا�سي ج �سج���الت، واحلرب 	
�سجال اأي:ن�سرتها بن القوم  متداولة. 

• �سج���م – �سجم الدمع: �س���ال، وال�سحاب���ة �سبت ماءها، 	
ان�سج���م الكالم: انتظ���م، واالن�سجام اأعل���ى درجات الود 
واحلميمية  كالعالق���ات الزوجية، ثم ياأتي بعد االن�سجام  

التفاهم، فاخلالف، فاخل�سام
• �سج���ن – ال�سج���ن: احلب����س ويف التنزي���ل: )ودخ���ل معه 	

ال�سج���ن فتيان ( يو�س���ف 36  ونقل الفاراب���ي: لي�س �سيء 
اأحق بطول �سجن من ل�سان.
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• �سج���ا – ال�سجية: الطب���ع واخللق، �سجا ال�س���يء: �سكن، 	
ومن���ه �سج���ى اللي���ل ويف التنزي���ل )وال�سحى واللي���ل اإذا 

�سجى( ال�سحى 2 اأي: �سكن وغطى كل �سيء.
• �سح���ب - ال�سحاب���ة: الغيم ج �سحاب و�سح���ب و�سحائب، 	

فان�سحب،و�سمي���ت  جررت���ه  �سحب���ًا:  ال�س���يء  و�سحب���ت 
ال�سحاب���ة الن�سحابه���ا يف الف�ساء، ج���اء ي�سحب ذيله اأي: 
ي�سي متبخ���رتًا  تقول العامة: �سح���ب ال�سيف، وال�سحب 

على اليان�سيب والعياذ باهلل.
• حت: كل مال حرام ويف التنزيل )�سماعون 	 �سح���ت – ال�سُّ

للكذب اأكالون لل�سحت( املائدة 42.
• �سح���ح – �س���ح امل���اء: �سبه، وك���ذا املط���ر والدم���ع، �سح 	

اخلطي���ب اخلطبة: األقاها دون تلكوؤ اأو تلجلج اأو تنحنح اأو 
ر اأو انقطاع. ح�سَ

• حور: 	 ْحر: الرئة وال�سَحر: قبي���ل ال�سبح، ال�سَّ �سح���ر- ال�سَّ
حر: اخلديعة. طعام الذي ينوي ال�سيام، وال�سِّ

• �سحق – �سُحق: بعد بع���دًا ماديًا اأو معنويًا؛ �سحق ال�سيء  	
دق���ه ولين���ه، والث���وب اأب���اله، و�سحق���ه: اأهلك���ه، والنخلة 
ح���وق: الت���ي �سرب���ت يف الع���الء وعك�سه���ا ال���وادي  ال�سَّ
ال�سحي���ق: البعيد الغ���ور، ويف التنزيل )فتخطفه الطري اأو 
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تهوي به الريح يف مكان �سحيق( احلج31 ، �سحقًا للظامل 
اأي: بعدًا له اأو، اأبعده اهلل.

• �سحل- ال�سحل: مرادفة لل�سحق يف بع�س املعاين؛ ال�سحل 	
هو ال�سحق، و�سح���ل الثوب و�سحقه: مبعنى واحد، و�سحل 
العود: ق�سره، ال�ساح���ل، �سمي كذلك الأن االأمواج تن�سحل 
عليه، و�ُسحل الظامل  اإذا ربط اإىل �سيارة اأو نحوها و�سارت 

به جتره على االأر�س ت�سحله؛ فالظامل من�سِحل.
• �سحا- امل�سحاة: املجرفة قال النابغة:	

 وق����ف����ت ف���ي���ه���ا اأ�����ش����ي����اًل اأ����ش���ائ���ل���ه
اجللَد  باملظلومة  كاحلو�ص  وال��ن��وؤي 

ول����ب����ده  اأق����ا�����ش����ي����ه  ع���ل���ي���ه  ُردت    
����ش���رب ال���ول���ي���دة ب��امل�����ش��ح��اة ف��ال��ث��اأد 

• خرة، كلفة عمل 	 �سخ���ر- �سخر منه و�سخر به: هزئ، وال�سُّ
ب���ال اأجر، و�سخر من���ه: عابه، وال�سخري���ة اأبلغ يف التاثري 
واالإيذاء م���ن ال�ستيمة؛ الأن ال�ستيمة فيه���ا انفعال ال�سات 
للم�ست���وم، بينما ال�ساخر يتن���اول من ي�سخر منه بال كلفة 
وال انفع���ال اأي:دون اأن يعطيه �سيئًا من نف�سه،ويف التنزيل 
)ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمنوا ال ي�سخ���ر قوم من ق���وم ع�سى اأن 
يكون���وا خريًا منهم وال ن�ساء من ن�ساء ع�سى اأن يكن خريًا 

منهن ( احلجرات 11.
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• �سخ���ط – ال�سَخ���ط: الغ�س���ب ويف التنزي���ل )اأفم���ن اتبع 	
ر�سوانه كمن باء ب�سخط من اهلل ( اآل عمران 162.

• �سُخف – ال�سخف: قلة العقل فهو �سخيف.	
• 	 . �سخا- �سخ���ا ي�سخو جاد، م�س ال�سخ���اء والرجل �سخيٌّ

وق���د اأن�س���د الفريق يحي���ى املعلمي اأمام املل���ك �سعود من 
ق�سيدة:

• و�سخت يداك... فقال امللك: ماذا ؟ فاأعاد املعلمي قائاًل:	
جادت يداك. هذه رواية املعلمي يل. يرحم اهلل الرجلن.

• �سدح – �سدح ال�سعُب الظامَل:ذبحه وب�سطه على االأر�س، 	
�سرع���ه، الناقة: اأناخه���ا، ان�سدح: ا�ستلق���ى على االأر�س 
ج رجليه، امل�سدوح: امللقى عل���ى ظهره  �سدح القربة:  وف���رَّ

مالأها، ال�سادح: املخ�سب الغني.
• �سدد – الت�سديد: التوفيق لل�سداد وهو ال�سواب والق�سد 	

يف القول والعمل قال ال�ساعر العرجي:
ا����ش���اع���وا  ف���ت���ى  واأيَّ  اأ�����ش����اع����وين     

����������داد ث����غ����ِر  ل�������ي�������وم ك�����ري�����ه�����ة و�����������شَ
• وال�سد: احلاجز ويف التنزيل)فكل جنعل لك خرجًا على اأن 	

جتعل بيننا وبينهم �سدًا ( الكهف 94.وقال اأمري املوؤمنن 
عل���ي ابن اأبي طالب ر�سي اللهعنهفي خطبة اجلهاد:فمن 
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ترك���ه رغبة عن���ه األب�سه اهلل ث���وب الذل، و�سمل���ه البالء، 
ودّي���ث بال�سغار والقم���اءة، و�سرب على قلب���ه باالأ�سداد 

بت�سييع اجلهاد. 
• ���در: التح���ري، وال�س���درة ج�سدر وه���و نوع من 	 �س���در- ال�سَّ

ال�سجر يثمر النْبق.
• �سدل- �سدل ثوبه: اأرخاه، ومنه قول امرئ القي�س:	

�شدوله  اأرخ���ى  البحر      وليل كموج 
ع����ل����ي ب��������اأن��������واع ال�����ه�����م�����وم ل��ي��ب��ت��ل��ي 

• �سرب- ال�سارب: الذاهب على وجهه يف االأر�س، ال�سَرب: 	
بيت يتخذ التق���اء حر ال�سيف وبرد ال�ست���اء ويف التنزيل 
)ن�سيا حوتهما فاتخذ �سبيله يف البحر �سربا( الكهف 61 

• والطري..وال�س���راب: 	 الظب���اء  م���ن  القطي���ع  ال�س���رب: 
انعكا�س���ات �سوئية تظهر عل���ى االأر�س عند ا�ستداد احلر 
يخي���ل اأنها ماء �سّرب اخلرب: اأذاع���ه من مكمنه واأخرجه 
عن حرزه و�سريته، فكان املاء املحفوظ يف وعاء وجد ثقبًا 

فت�سرب منه، واخلرب  كاأنه وجد خرمًا فت�سرب منه.
• ال�سري���ال – ال�سربال: القمي�س، يكون من القما�س، ومن 	

احلديد و هو: ال���درع ويف التنزيل )و�سرابيل تقيكم احلر 
و�سرابيل تقيكم باأ�سكم ( النحل 81.
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• ���رج: ركاب اخلي���ل، وامل�سرج���ة: امل�سب���اح 	 �س���رج – ال�سَّ
يكون م���ن الفتيل والدهن؛ فكاأن ال�سرج ي�س�سء ل�ساحبه 
الفار�س، ملا يجد من اخلري على الفر�س  وال يطلق ال�سرج 
اإال على اخليل  فهو للجمال حداج، وللبغال حل�س، وللحمري 
برذعة، ولفظة )ال�سرجن( كما ذكر املنجد: فار�سية، وال 
اأدري له���ا تف�سريًا يف معاج���م اللغة، ويبدو يل اأن املجو�س 
ُعب���اد النار، كانوا يحر�سون عل���ى دوام نريانهم بتخزين 
الوق���ود الدائم، ومنه ال�سرجن بع���د جتفيفه وهو الزبل، 
في�ستعل وي�سيء، ولذلك وتكريًا له، ا�ستقوا له ا�سمًا من 
االإ�س���اءة، وافق معناه يف لغتهم معن���اه يف لغتنا من حيث 
اال�ستقاق من اجلذر اللغوي وتقاليبه والداللة على معناه. 

واهلل اأعلم.
• ح املا�سية: اأر�سلها اإىل 	 �س���رح – ال�سرح: املال ال�سائم، �سرَّ

عر: اإر�ساله، ال�سرحة: �سجرة عظيمة  املرعى، ت�سريح ال�سَّ
طويل���ة ج �سرح،ويكنى بها عن امل���راأة،ويف االأثر؛ اأن اأمري 
املوؤمن���ن عم���ر بن اخلط���اب ر�سي اهلل عن���ه، حظر على 

ال�سعراء الت�سبيب بالن�ساء، فقال ال�ساعر: 
م��ال��ك  ����ش���رح���ة  اأن  اإل  اهلل  اأب�������ى    

ع���ل���ى ك�����ل اأف�����ن�����ان ال���ع�������ش���اه ت�����روق 

 



250

معجم روضة اللغة

• رح���ان: الذئ���ب، ويق���ال للفاج���ر الغ���ادر ال���كاذب: 	 وال�سِّ
�سرحان على الت�سبيه.

• �سرد- ال�سرد: تداخل حلقات الدرع بع�سها ببع�س، وفالن 	
ي�سرد احلديث: اإذا كان جيد ال�سياق.

• ر: ما 	 �س���رر- ال�س���ر: اخلرب ال���ذي يكت���م ج اأ�س���رار  وال�سُّ
تقطعه القابلة من �سرة املولود تقول: عرفت ذلك قبل اأن 
يقط���ع �ُس���رك وال تقل: �سرتك، الأن ال�س���رة ال تقطع، فهي 
ر، وال�سرور: �سد احلزن وهو  املو�سع الذي قط���ع منه ال�سُّ
طاقة انفعالية جمالية تبعث على االرتياح النف�سي، و�سره  

اأفرحه، واالأ�سارير: املالمح يف الوجه، وال�سراء: النعمة.
• �س���رط – �سرط: بلع ومن اأمثالهم: االأخذ �سّريط  والدفع 	

�سّريط 
• �س���رع – ال�سرع���ة �س���د الب���طء، امل�سارع���ة اإىل ال�سيء: 	

املبادرة.
• �س���رف- ال�س���رف: �سد الق�س���د، وال�سرف جم���اوزة حد 	

ويف التنزيل:)الزم���ر 53 قل يا عبادي الذين اأ�سرفوا على 
اأنف�سه���م ال تقنط���وا من رحم���ة اهلل اإن اهلل يغقر الذنوب 

جميعًا (.
• �سرق – �سرق منه مااًل: اأخذه منه خفية وبحيلة دون وجه 	
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ح���ق ويف التنزيل )ال�س���ارق وال�سارقة فاقطع���وا اأيديهما 
ج���زاء مب���ا ك�سب���ا(  املائ���دة 38  ا�س���رتق ال�سم���ع: �سمع 

م�ستخفيًا، وهو ي�سارق النظر:  اإذا نظر خل�سة.
• �سرم���د – ال�سرمدي: الدائ���م. ويف التنزيل )ق���ل اأراأيتم اإن 	

جع���ل اهلل عليكم الليل �سرمدًا اإىل ي���وم القيامة من اإله غري 
اهلل ياأتيكم ب�سياء ( الق�س�س 71 

• �سراوي���ل – ال�سراوي���ل مف���رد ج �سراوي���الت لبا�س ي�سرت 	
الن�س���ف االأ�سفل م���ن اجل�سم، والكلمة موؤنث���ة وقد تذكر 
)فار�سي���ة ( حمام���ة م�سرول���ة: يف رجليه���ا ري����س كاأن���ه 

�سراويل.
• �سرا- ال�سرو:�سجرة ج: �سرو. ال�سري: النهر ال�سغري وهو 	

اجلدول، ويف التنزيل )جعل ربك حتتك �سريًا ( مرمي 24 
وقال ال�ساعر: 

  ���ش��ه��ل اخل��ل��ي��ق��ة حم���م���ود خ��ائ��ق��ه 
م�����ث�����ل ال�������������ش������ريِّ مت���������ده الأن�������ه�������ار 

• ي عن���ه  انك�سف عنه 	 وال�سري���ة: القطع���ة من اجلي�س، �سرِّ
الهم  �سراة كل �سيء: اأعاله  و�سراة الطريق: و�سطه، ويف 
احلديث: )لي����س للن�ساء �سروات الطري���ق( اأي: يجب اأن 
ي�س���ن يف اجلوانب م���ن الطريق  ال�ساري���ة: االأ�سطوانة، 
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وال�سحابة تاأت���ي لياًل، وال�سرى: امل�سري لي���اًل ويف التنزيل 
)واأوحينا اإىل مو�سى اأن اأ�سر بعبادي ( ال�سعراء 52  

وقال النابغة:
اأ����ش���ر بها   اإذ  ق��ل��و���ش��ي  ���ش��ب��ه  ف����ذاك   

��رى وال�����ش��رى م���ن ب��ع��د اإ���ش��ف��ار  ط���ول ال�����شُّ
• �سط���ح- �سطح اهلل االأر����س: ب�سطه���ا ويف التنزيل )واإىل 	

االأر����س كيف �سطحت( الغا�سي���ة 20، �سطح البيت:�سوى 
�سطح���ه �سط���ح الناقة: اأناخه���ا. ال�سطي���ح: املنبطح على 

االأر�س واملتمدد على ظهره.
• �سط���ر – ال�سطر: ال�سف من ال�سج���ر، واخلط والكتابة، 	

واالأ�ساط���ري: االأباطي���ل الواح���دة: اأ�سط���ورة ويف التنزيل 
)اإذا تتل���ى علي اآياتنا قال���وا: اأ�ساطري االأولن ( املطففن 
13، امل�سيطر: املهيمن على ال�سيء.وال�سيطرة: التفوق مع 

القهر.
• �سع���د – ال�سع���د: اليْم���ن، وامل�ساعدة: املعاون���ة، وقولهم: 	

لبيك و�سعديك اأي: األبيك تلبية بعد تلبة، واإ�سعاداأ بعد 
• اإ�سع���اد، وال�سع���دان؛ من اأف�سل مراع���ي االإبل، ويف املثل: 	

مرع���ى وال كال�سع���دان، ال�ساع���دان الع�س���دان، و�ساعدا 
الطري: جناحاه.
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• ر احلرب والن���ار: هيجها واألهبه���ا، وال�سعري: 	 �سع���ر- �سعَّ
النار  وال�سعر: ج اأ�سعار، والت�سعري: تقدير ال�سعر.

• �سعف: ال�سعفة: غ�سن النخلة ج �ّسَعف اأ�سعفه: �ساعده 	
)م�س (: اإ�سعاف.

• �سعل – اأخذه ال�سعال، وهو حركة طبيعية تطرد مع الهواء 	
عالة: اأنثى الغول اأو  اخلارج من الرئتن مادة موؤذية، وال�سِّ

الغول؛ ذكرًا كان اأو انثى.
• �سع���ى- �سعى ي�سعى �سعي���ًا؛ اأي: م�سى، وكل من ويل عماًل 	

على قوم فهو �ساع عليهم،وال�سعاية: الو�ساية.
• �سغ���ب - ال�سغب: اجلوع: امل�سغب���ة: املجاعة )ويف التنزيل 	

)اأو اإطع���ام يف يوم ذي م�سغبة( البل���د 14  الرجل: �سِغب 
واملراأة �سغبى.

• �سف���ح- يفح اجلب���ل: اأ�سفله، �سفح املاء: اأراق���ه، ال�ِسفاح: 	
باملع���روف  اأجوره���ن  )واآتوه���ن  التنزي���ل:  ويف  الزن���ى 
حم�سنات غري م�سافحات ( الن�ساء  25وال�سّفاح: احلاكم 

الظامل الذي يريق دماء ال�سعب.
• ود: ال�سف���ود الذي ي�سوى علي���ه اللحم.قال 	 �سف���د – ال�سفُّ

النابغ���ة ي�سف قرن الثور الوح�سي وقد نفذ من بطن كلب 
ال�سائد املهاجم وظهر من اجلهة الثانية:
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ك����اأن����ه خ����ارج����اً م����ن ج���ن���ب ���ش��ف��ح��ت��ه  
����رب ن�������َش���وه ع���ن���د م��ف��ت��اأد  ���ود �����شَ ���فُّ ����شَ

• �سف���ر – ال�سفر: اأ�سفر ال�سبح: ظهر واأ�ساء ويف التنزيل: 	
)وال�سب���ح اإذا ا�سفر( املدث���ر 34 ، وال�سفر  قطع م�سافة 
فر: الكت���اب ال�سفري: امل�سلح بن  الطريق ج اأ�سف���ار: ال�سِّ

القوم ج �سفراء 
• �سفف – �سف الدواء، تناوله، فهو �سفوف: كل دواء يوؤخذ 	

غ���ري معج���ون، واالإ�سف���اف: ح���دة النظ���ر، ويف احلديث 
)يك���ره اأن ي�س���ف الرج���ل النظ���ر اإىل اأم���ه اأو ابنت���ه، اأو 
اأخته ال�سف�س���اف: الرديء من كل �س���يء واالأمر احلقري، 
ويف احلدي���ث: )اإن اهلل تعاىل يحب مع���ايل االأمور ويكره 

�سف�سافها (.
• �سف���ن- �سفنت الريح: هبت على وج���ه االأر�س، ال�سفينة: 	

املركب املائي يف البحر اأو النهر ويف التنزيل )اأما ال�سفينة 
فكانت مل�ساكن يعمل���ون يف البحر( الكهف 79، ال�سفانة: 

اللوؤلوؤة.
• �سفه – �سفه���ًا الرجل: ن�سب اإلي���ه ال�سفه، من كان عدمي 	

احللم رديء اخلل���ق ج �سفهاء، ويف التنزيل )قالوا اأنوؤمن 
كما اآمن ال�سفهاء( البقرة12.
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• �سقط – ال�سقوط م����س: وهو الوقوع على االأر�س، �سقط 	
من عيني اأي: �سار حقريًا يف نظري، م�سقط الراأ�س:مكان 
ال���والدة �ُسقط يف ي���ده: ن���دم، ال�ساقط: اللئي���م يف نف�سه 

وح�سبه ون�سبه.
• �سق���ف- ال�سق���ف م���ا ع���الك، �سق���ف البي���ت  ج �سقوف  	

وال�سق���ف  ال�سم���اء ويف التنزي���ل: وجعلنا ال�سم���اء �سقفًا 
حمفوظًا وهم عن اآياتها معر�سوت ( االأنبياء 32.

• �سق���م – ال�سقم: املر����س ويف التنزيل )فنبذن���اه بالعراء 	
وهو �سقيم( ال�سافات 145 وقال الفرزدق:

مري�شة   ف��ي��ه  اجِل�����ص  عليه  وَج����ون   
وامل����وت ح��ا���ش��رْه النف�ص  م��ن��ه  ت��ط��لَّ��ع 

�شقى- ال�����ش��ق��اء: ق��رب��ة امل���اء وال��ل��ن.
������ش�����ك�����ب- �����ش����ك����ب امل���������������اء: �����ش����ب����ه.

• ر: ماء الق�سب اأو ع�سري الرطب ونحوهما. 	 كَّ �سك���ر- ال�سُّ
ْكر: غياب العقل ب�سبب تناول امل�سكر من نبيذ ونحوه،  ال�سُّ
وال�سك���ري: �سيغة مبالغة وزنها فّعي���ل: دائم �سرب امل�سكر 
و�سكرة امل���وت: �سدته ويف التنزيل )وج���اءت �سكرة املوت 

باحلق ذلك ما كنت منه حتيد( ق 19.
• �س���كك- �سك الباب �س���كًا: �س���ده وا�ستك���ت م�سامعه اأي: 	
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���ت، وال�سك���ة: حدي���دة حت���رث به���ا االأر����س، و�سك  مَّ �سُ
الدراهم: نق�سها، فهي م�سكوكة ج م�سكوكات.

• �سك���ن- �سك���ن ال�س���يء: ه���داأ، ال�سكين���ة: الطماأنينة ويف 	
التنزي���ل )فاأنزل اهلل �سكينته عل���ى ر�سوله وعلى املوؤمنن 

( الفتح 26 وال�سكينة:الوقار
•  �سل���ب – �سلب ال�سيء:اختل�سه ويف التنزيل )واإن ي�سلبهم 	

الذباب �سيئاأ ال ي�ستنقذوه منه( احلج 73.
• �سل���ح – �سلح �سلحًا تغوط، وه���و خا�س بالطري والبهائم، 	

وا�ستعماله لالإن�س���ان من باب الت�ساهل والت�سبيه والتو�سع 
يف اال�ستعم���ال والداللة.ت�سلح الرجل: لب����س ال�سالح ويف 
التنزي���ل(: )ود الذي���ن كفروا لو تغفلون ع���ن اأ�سلحتكم( 
الن�س���اء 102، امل�ْسلح���ة  الثغ���ر عل���ى احل���دود، واملرقب، 

ومركز جتمع اخليل للقتال.
• �سل���خ – �سل���خ جلد ال�س���اة: ك�س���ط عنها جلده���ا، ان�سلخ 	

ال�سه���ر: انق�سى،فكاأن���ه متلب�س بال�سهر ال���ذي قبله، ويف 
التنزيل )واآية لهم الليل ن�سلخ منه النهار( ي�س 37؛ ت�سبيه 
عل���ى اال�ستعارة املكنية، فامل�سبه مذكور وهو الليل، امل�سبه 
به حمذوف وهو ما ُي�سلخ، كاجلمل واحلَمل القرينة الدالة 

عليه: ال�سلخ 
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وكذل���ك: النهار، فه���و م�سبه، وامل�سبه ب���ه حمذوف وهو: 
االأدمي اأو االإهاب اأو اجللد، والقرينة: ن�سلخ.

• �سل���ط - ال�سالط���ة: القهر، ال�سل���كان: ال���وايل، واحلجة 	
والربهان ويف التنزيل )الأعذبنه عذابًا �سديدًا اأو الأذبحنه 
اأو لياأتيّن���ي ب�سلطان مب���ن ( النمل 21 �سلي���ط: �سّخاب، 

�سليطة:  بذيئة الل�سان.
• �سل���ف – ال�سلف: االآباء ال�سالفون، ال�سالفة: ناحية مقدم 	

العنق، ال�سالفة: اخلمر.قال ال�ساعر:
ح����وري����ة ت�����ش��ق��ي ال���ل���ح���اظ ���ش��اف��ة   

دن������اين  ال�������غ�������رام  يف  حت����ت����وي����ه����ا  ل 
• �سلق – �سلق البي�س: اأغاله على النار، هذا املعنى احل�سي 	

انتق���ل اإىل املجرد، وهذا من عبقري���ة اللغة العربية، قال 
اهلل تع���اىل )فاإذا ذهب اخلوف �سلقوك���م باأل�سنة حداد( 
االأح���زاب 19 ت�سل���ق اجل���دار: ت�سوره، واخلطي���ب امل�سلق 

وامل�سالق: الف�سيح البليغ قال االأع�سى:
فه���م اخِل�س���ب وال�سماح���ة والنج����دة فيه���م واخلاطب 

امل�سالق 
• و�سل���وق: قري���ة يف اليمن تن�س���ب اإليها ال���كالب ال�سلوقية 	

والدروع قال النابغة ي�سف ال�سيوف:
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ن�شجها امل�����ش��اع��ف  ال�����ش��ل��وق��ي  ت��ق��د   
وت����وق����د ب���ال�������ش���ّف���اح ن�����ار احُل���ب���اح���ب 

واملعنى: اأن هذه ال�سيوف، تقطع الدرع ال�سلوقية املزدوجة 
الن�س���ج وت�س���ل ال�سي���ف اإىل االأر�س من ق���وة ال�سربة وتقدح 
باحلج���ارة نارًا كالنار التي يوقده���ا احلباحب، ذلك الذباب 

الذي ي�سيء لياًل.
• �سل���ك – ال�سل���ك: اخليط ال���ذي ي�سل���ك يف القما�س ويف 	

التنزيل: )ثم يف �سل�سل���ة ذرعها �سبعون ذراعًا فا�سلكوه( 
احلاق���ة 32، واملعن���ى: اأن الكافر يف جهنم ت�سلك املالئكة 
ج�سمه ب�سل�سلة احلديد يدخل يف ج�سمه كما يدخل اخليط 

يف اأدمي القما�س، �سلك الطريق: ذهب فيه.
• �سل���ل- �سل ال�سيئ: اإذا اأخرجه م���ن خمبئه، �سل ال�سيف: 	

اأخرج���ه من غمده، وامل�سلة: االإبرة العظيمة، ال�سلة: وعاء 
م�سنوع من ق�سر الق�سب اأو العيدان مثل القفة والزنبيل 
و�سل���ة املهم���الت. ال�سل�سل���ة: احلديد مت�س���ل احللقات، 
ال�سلي���ل: الولد، وهي �ساللة طيب���ة، وال�سل�سبيل اأي: الذي 

�سل�س �سبيله يف احللق فغدا �سائغًا. 
• �سلم – ال�سالم: من اأ�سماء اهلل احل�سنى. اأ�سلم: دخل يف 	

االإ�سالم، اأ�سلمه: خذله، ال�سليم: اللديغ، كاأنهم تفاءلوا له 
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بال�سالمة، �سلم فالن من االآفات: جنا  والت�سليم: الر�سى 
ويف التنزيل:)ف���ال ورب���ك ال يوؤمنون حت���ى يحكموك فيما 
�سج���ر بينهم ثم ال يج���دوا يف اأنف�سهم حرجًا مما ق�سيت 
وي�سلموا ت�سليم���ًا( الن�ساء 65. ال�سلم���ة: احلجر ال�سخم 
ا�ستلم الركن اليماين: مل�سه، تقول: ت�سلم الر�سالة  ال تقل: 

ا�ستلم الر�سالة 
• �س���ال – ال�سل���و: الن�سيان، ال�سل���وى: طائ���ر ويف التنزيل: 	

)واأنزلن���ا عليك���م امل���ن وال�سل���وى ( البقرة 57 ق���ال ابن 
�سع���دي: ال�سلوى طائ���ر �سغري يقال ل���ه: ال�سماين، طيب 
اللحم، قال االأخف�س: مل اأ�سمع له بواحد، وي�سبه ان يكون 
واح���ده اأي�سًا �سلوى، كما قال���وا يف دفلي للواحد واجلمع.
وال�سل���وى اأي�سًا: الع�سل، يقال: هو يف �سلوة العي�س اأي: يف 

رغده.
• مت: الطريق، اأو النه���ج، اأو االجتاه. و�سمت 	 �سم���ت - ال�سَّ

القار: هيئة الوقار.
• �سمح – ال�سماحك اجلود، ت�ساحموا: ت�ساهلوا. امل�ساحمة: 	

امل�ساهل���ة والل���ن وح�س���ن اخلل���ق، ويقول���ون يف املعاملة: 
ال�سماح رباح.

• �سم���د – ال�سامد: الاله���ي ويف التنزي���ل )وت�سحكون وال 	
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تبكون. واأنتم �سامدون( النجم 61.وقال ال�ساعر:
    ليت عادًا قبلوا احل��ق ومل يبدوا جحودا 

    قيل قم فانظر اإليهم  ثم دع عنك ال�سمودا 
د االر�س: ر�س عليها ال�سماد.  و�سمَّ

• �سم���ر- ال�سم���ر: احلديث لي���اًل، وال�سم���ري: امل�سامر،قال 	
ال�ساعر:

ي����ا ����ش���ي���د ال�������ش���ع���ر، اأن�����غ�����ام جم��ن��ح��ة   
وال�شمر  ال�����ش��ع��ر  ف��ط��اب  اأه��دي��ت��ن��ي��ه��ا 

•  وال�سمراء: احلنطة، واال�سم���ران: املاء والرُب، وال�سُمرة: 	
من �سجر الطلح ج �َسُمر لي�س من �سجر الِع�ساه اأجود منه.

• �سمط – ال�سمط: اخليط مادام فيه اخلرز  واإال فهو �سلك، 	
وال�سماطان: اجلانبان. وامل�سمطات: ق�سائد خمتارة من 
اأروع ال�سعر ومن ذلك هذا ال�سعر لعبدة الفحل: اأقفر من 

اأهله  ملحوب 
ن��������وب      �������ب�������ي�������ات  ف��������ال��������ذَّ ف�������ال�������ق�������طَّ

م�������ن ي�����������ش�����األ ال�����ن�����ا������ص ي����ح����رم����وه 
و�سائل اهلل اليخيب 

فقالوا: هذه �سمط الدهر، ثم اأن�سد
 طحا بك قلب يف احل�سان طروب  
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بَعيد ال�سباب ع�سر حان م�سيب 
 يكلفني ليلى وقد �سط وْليها

وعادت عواد بيننا  وخطوب فاإن ت�ساألوين بالن�ساء فاإنني 
خبري باأدواء النفو�س طبيب 

  اإذا �ساب راأ�س املر اأو قل ماله 
فلي�س له من ودهن ن�سيب  يردن ثراء املال حيث علمنه 

و�سرخ ال�سباب عندهن عجيب 
فقالوا: هاتان �سمطا الدهر.

• �سم���ع – �سم���ع االإن�سان: يك���ون واحدًا ويك���ون جمعًا، ويف 	
التنزي���ل )خت���م اهلل قلوبه���م  وعلى �سمعه���م ( البقرة 7 
مع: ولد الذئب من  ع���ه  �ستمه، املُ�سمعة: املغنية، وال�سِّ و�سمَّ

ال�سبع 
• �سمك – �سم���ك اهلل ال�سماء: رفعه���ا ويف التنزيل )اأاأنتم 	

اأ�س���د خلق���ًا اأم ال�سم���اء بناه���ا  رف���ع �َسمكه���ا ف�سواها ( 
النازعات 28.

• ماكان: 	 مك: االرتفاع.وال�سم���ك: واحدته �سمكة  وال�سِّ ال�سُّ
كوكبان نريان يقال الأحدهما ال�سماك الرامح؛ الأن اأمامه 
كوكب���ًا �سغ���ريًا يقال ل���ه: راي���ة ال�سماك ورحم���ه، ويقال 

لالآخر: ال�سماك االأعزل، الأنه لي�س اأمامه �سيء.
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• �سمل – �سمل الثوب: اأخلق واأ�سبح باليًا، �سمل عن اجلمل: 	
فقاأها بحديدة حمم���اة، وكانوا يف اجلاهلية يفقوؤون عن 

اجلمل اإذا بلغ عدد القطيع األف جمل.
• :كل مادة اإذا دخلت اجلوف عطلت االأعمال 	 مُّ �سمم –ال�سُّ

م ج �ِسمام  م���وم: احلارة املحرقة، ال�سُّ احليوية،الريح ال�سَّ
و�سم���وم:  الثق���ب ويف التنزي���ل )وال يدخل���ون اجلنة حتى 
يل���ج اجلمل يف �َسم اخلياط ( االأعراف 40 وم�سام اجللد 

وم�سام ورق النبات: ثقبه الذي يتعرق منه.
• �سم���ن- ال�سمن: مادة م�ستقة م���ن احلليب بعد خما�سه؛ 	

يوؤخذ منه الزبد ويف�سل عنه اللنب فيكون ال�سمن.
• �سمه���ر – ال�سمهرية: القناة ال�سلبة، وقيل: هي املن�سوبة 	

اإىل �سمه���ر، ا�س���م رج���ل كان يق���وم الرماح يق���ال: رمح 
�سمهري.

• �سم���ا- �سموت: ارتفعت، ال�سماء: ما عالك واأظلك، يذكر 	
ويوؤنث، و�سميت فالنًا، ويف التنزيل )واإين �سميتها مرمي( 

اآل عمران 36.
• �سن���ح – �سنح يل راأي يف ك���ذا، اأي: عر�س وبابه: خ�سع، 	

و�سنح اخلاطر: جاد.و�سنح الطائر: اجته يينًا.
• �سن���د – ال�سن���د ك املعتَم���د، االإ�سناد: رف���ع احلديث اإىل 	
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قائله، وال�سْندان: كر�سي احلديد الذي ي�سع عليه احلداد 
ق�سي���ب احلدي���د لتطريق���ه وهو جم���ر ليتكي���ف بال�سكل 
املراد. ال�سنديان: نوع من ال�سجر الواحدة: �سنديانة يثمر 

البلوط.
• �س���نن – ال�سنن: الطريقة ج �ُس���نن ويف التنزيل )يريد اهلل 	

ليب���ن لكم ويهديكم �سنن الذين م���ن قبلكم ( الن�ساء 26 
ال�سن���ان  حديدة تو�سع يف راأ�س الرمح للطعن بها ج اأ�سنة 
. وال�س���ن ج اأ�سنان وقد يعرب بال�سن عن العمر فيقال: كم 
�سن���ك؟ اأي: كم عمرك؟، و�س���ن القلم: مو�سع الربي منه 

اأو: مو�سع الكتابة فيه.
• �سن���ا- ال�سنا: ال�سوء ويف التنزيل )يكاد �سنا برقه يذهب 	

باالأب�سار( النور 43 وقال ال�ساعر: 
• يدع���و اإىل احل���ق ال يبغي به بداًل   يجلو ب�سوء �سناه داجي 	

الظلم 
• وال�سناء: الرفعة، وال�سانية: البئر التي ين�سح عليها.	
• �سهب- اأ�سهب يف الكالم: اأكرث منه.	
• �سهد – ال�سهاد: االأرق. 	
• �سه���ر- ال�سهر: اليقظة لياًل، ع���دم النوم يف الليل؛ كله اأو 	

بع�سه قال ال�ساعر:
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وك���ن���ت اأ����ش���ه���ر وح�����دي �����ش����ادراً ول��ه��اً  
وع���ن���دي ال��ب��ح��ر ةال���������األءة ال���زُه���ر 

• �سه���ل – ال�سهل: االأر�س املنب�سطة التي ال ارتفاع فيها وال 	
انخفا�س، والت�ساهل: الت�سامح.

• �سهم- ال�سهم ج �سهام، وال�سهم،الن�سيب.	
• ها: كوكب خفي �سووؤه قليل لبعده عن االأر�س  	 �سه���ا – ال�سُّ

ال�سهو: الغفلة.
• �س���واأ – �ساءه: كدر مزاجه، ال�سيئة: ما ي�سوء االإن�سان من 	

فعل خاطئ.
• �سوح – �ساحة الدار: باحتها ج �ساح و�سوح و�ساحات.	

�س���ود- �ساد قومه، فه���و �سيد ج �سادة. االأ�س���ودان: التمر 
واملاء  واالأ�سود: العظيم من احليات ج اأ�ساود، و�سواد النا�س: 

عامتهم.
• �سور – ال�سور: حائط املدينة ج اأ�سوار، ال�سوار: ما اأحاط 	

بالي���د ج اأ�س���ورة ويف التنزي���ل )يحل���ون فيها م���ن اأ�ساور 
من ذه���ب ولوؤلوؤًا ( فاط���ر 33 و�َسورة الغ�س���ب: �سيطرته 

وطغيانه.
• �سو�س- �سا�س الرعية: قام باأمرها ورعايتها قال زياد ابن 	

اأبي���ه يف خطبته البرتاء: اإن���ا اأ�سبحنا لكم �سا�سة، وعنكم 
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ذادة، ن�سو�سك���م ب�سلط���ان اهلل ال���ذي خولن���ا وال�سو����س: 
دود يق���ع يف االأ�سياء كالنخل وال�س���وف والقمح واخل�سب 

فيتلفه.
• �س���وط – �ساط���ه: �سرب���ه بال�س���وط ج �سي���اط، وال�سوط: 	

العذاب اأو �سدت���ه ويف التنزيل )ف�سب عليهم ربك �سوط 
عذاب ( الفجر 13 

• �س���وع – ال�ساع���ة: الوق���ت احلا�س���ر، وي���وم القيامة ويف 	
التنزيل:)وي���وم تق���وم ال�ساعة يق�سم املجرم���ون ما لبثوا 

غري �ساعة ( الروم 55 
• �سوغ - �ساغ ال�سراب: �سه���ل �سربه ويف التنزيل )ن�سقيكم 	

مم���ا يف بطون���ه من بن ف���رث ودم لبن���ًا خال�س���ًا �سائغًا 
لل�ساربن ( النحل 66.وقال ال�ساعر:

  ف�������ش���اغ يل ال�������ش���راب وك���ن���ت ق��ب��ًا   
اأك���������������اد اأغ�����������������ص ب��������امل��������اء ال������ف������رات

•   �سوغ عمله: عده جائزًا.	
• �س���وف - �سَوف: امل�ساف���ة ال�سم، �سم ال���رتاب لُيعلم االأثر  	

الت�سويف: املطل.
• �س���اق – ال�س���اق: �س���اق القدم ج �س���وق، �س���اق ال�سجرة: 	

جذعه���ا، و ال�ساق كناية عن ال�س���دة تقول: قامت احلرب 
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عل���ى �ساق وقوله تعاىل )يوم يك�سف عن �ساق( القلم 42، 
ال�سوق���ة: رعاع النا�س ي�ستوي فيه اجلمع والواحد واملذكر 

واملوؤنث، �ساق املا�سية: �سعى بها.
• �س���وم – ال�سومة: العالم���ة جتعل على ال�س���اة  املو�سومة: 	

املعلمة بعالمة، ال�سائمة: املا�سية يف املرعى. ويف التنزيل: 
)ومن���ه �سجر فيه ت�سيمون ( النحل 10 اأيك ترعونه. �سام 
اأب���و العرب اأحد اأبناء نوح عل���ى نبينا وعلى جميع االأنبياء 
واملر�سل���ن اأف�سل ال�سالة واأزكى ال�س���الم  �سامه خ�سفًا: 

اأذله 
• �س���وا – ال�سواء: العدل، و�سواء ال�س���يء: و�سطه، وق�سمت 	

امل���ال بينهما بال�سوية ويف التنزي���ل )�سواء بيننا وبينكم ( 
اآل عمران 64 وقال ال�ساعر:

ت�����اق�����ي�����ن�����ا ف�����ق�����ا������ش�����ي�����ن�����ا �������ش������واء 
ول��������ك��������ن ج���������ر ع���������ن ح������������ال حل������ال 

ورج���ل �سوي اخلل���ق اأي: م�ست���و من االعوج���اج، وا�ستوى 
الرجل: انتهى �سبابه.

• �سي���ب- ال�سائب���ة: املرتوك���ة، ويف التنزيل)م���ا جعل اهلل من 	
َبحرية وال �سائبة وال و�سيلة وال حام( املائدة 103.

• �سي���ح – �س���اح املاء: جرى عل���ى وجه االأر����س، وال�سائح: 	
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ال���ذي يطوف يف االأر�س ويف التنزيل )ف�سيحوا يف االأر�س 
اأربعة اأ�سهر(  التوبة 2.

• �س���ري – �س���ارت القافل���ة: انطلق���ت، ال�س���رية: الطريقة، 	
ال�سي���ارة  القافلة  ويف التنزيل )وج���اءت �سيارة فاأر�سلوا 
واردهم فاأدىل دلوه قال يا ب�سرى هذا غالم( يو�سف 19 

• �سي���ل- ال�سيل: امل���اء املتجمع م���ن االأمط���ار ج �سيول ويف 	
التنزي���ل )ف�سال���ت اأودي���ة بقدره���ا فاحتمل ال�سي���ل زبدًا 

رابيًا( الرعد 17.
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باب الشين

• �س���اأم – �س���اأم القوم، و�سئ���م عليهم: جر عليه���م ال�سوؤم، 	
وهو نكد العي�س ويف التنزيل )والذين كفروا هم اأ�سحاب 
امل�ساأم���ة( البل���د 19 اأ�ساأم الرجل: اأتى ال�س���ام مثل: اأتهم 
واأجند، اإذا اأتى تهامة وجندًا، ال�سيمة: اخللق والطبيعة.

• �س���اأن – �ساأن �ساأنًا: �سار له �س���اأن، يقال: فا�ست �سوؤونه، 	
اأي: ع���روق دموع���ه  ال�س���وؤون: احلوائ���ج، م���ا �ساأنك؟  ما 
خربك؟ ويف التنزيل )لكل امرئ منهم يومئذ �ساأن يغنيه( 

عب�س 37 .
• �ساأو – ال�ساأو: الغاية واالأمد.	
• �سب���ب - ال�سباب: احلداثة �سب الفر����س: رفع يديه. �سب 	

النار  اأوقدها.
• �سبث – الت�سبث بال�سيء: التعلق به.	
• �سبح – ال�سبح: ال�سخ�س دون تبن هيئته قال ال�ساعر:	

راأى �سبح���ًا و�سط الظالم فراع���ه   فلما بدا �سيفًا ت�سمر 
واهتما  و�سبحه: علقه بن خ�سبتن كامل�سلوب.

• �س���رب- ال�سرب: امل�ساف���ة ما بن طريف اخلن�س���ر واالإبهام 	
بالتفريج املعتاد ج اأ�سبار  �سرب الثوب: قا�سه بال�سرب.
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• �سبع – ال�سبع: امتالء البطن بالطعام وال�سراب.	
• �سب���ك – ال�سْب���ك: اخلل���ط والتداخ���ل، ومن���ه ت�سبي���ك 	

االأ�ساب���ع، وال�سبكة، خيطان حمبوك���ة متداخلة على نحو 
معن ي�سطاد بها: ج �سباك.

• �سبل – ال�سبل: ولد االأ�سد ج اأ�سبال.	
• �سبه – ال�سب���ه: املْثل، يقولون: ما اأ�سب���ه الليلة بالبارحة، 	

مثل ي�سرب يف ت�سابه الالح���ق بال�سابق. �سّبه عليه االأمر  
�سه وال�سبهة واال�ستباه: التبا�س االأمور ويف التنزيل )وما  لبَّ

قتلوه وما �سلبوه ولكن �سبه لهم( الن�ساء 157.
• �ست���ت- �ست االأمر: تفرق، و�ستان ما زيد وعمرو: اأي: َبُعد 	

ما بينهما قال االأ�سمعي: 
الندى يف  اليزيدين  ب��ن  م��ا  ل�شتان 

����ي����م والأغ�������������ر ب������ن ح����امت  ي�����زي�����د �����شُ
وقوله: ل�ست���ان ما بن.... لي�س بحجة؛ الأن���ه مولد، واإمنا 

احلجة قول االع�سى:
 �����ش����ت����ان م������ا ي�����وم�����ي ع����ل����ى ك����وره����ا   

وي�����������������وم ح���������ي���������ان اأخ�����������������ي ج������اب������ر 
هن���اك ثالث ح���االت؛ �ست���ان ما زي���د و عم���رو، هذا هو 
الف�سي���ح. واالأق���ل منه ف�ساح���ة: �ستان ما ب���ن زيد و عمرو. 
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واالأبعد عن ال�سواب: �ستان ما بن زيد وبن عمرو.
• �سرت- ال�سرت: انقالب جفن العن.	
• �ستم- ال�ستم: ال�سب.	
• �ست���ا – �ست���ا ي�ستو:دخ���ل يف ف�س���ل ال�ستاء ف�س���ل الربد 	

واملطر واجلوع قالت اخلن�ساء:
و����ش���ي���دن���ا  ل����وال����ي����ن����ا  �����ش����خ����راً  واإن 

ل��ن��ح��ار  ن�������ش���ت���وا  اإذا  �����ش����خ����راً  واإن 
• �سجب- امل�سجب: خ�سبات تتداخل مع بع�سها ين�سر عليها 	

الثياب.
• �سجج – ال�سجة: اجلراحة، ماأخوذة من: �سجت ال�سفينة 	

البح���ر، اإذا �سقت���ه، ورج���ل اأ�س���ج: اإذا كان يف جبينه اأثر 
ال�سجة. والعبارة: االأ�سج والناق�س اأعدال بني مروان.

•  �سجر – ال�سج���رة: ما كانت على �ساق من نبات االأر�س، 	
و�سجر ب���ن القوم اأي: اختل���ف االأمر بينه���م، امل�ساجرة: 

املنازعة 
• �سجع- ال�سجاعة: قوة القلب عند الباأ�س 	
• �سجن – ال�سجن:  احلزن ج اأ�سجان، وال�سْجن: ج �سجون 	

وه���ي ط���رق االأودي���ة، ويق���ال: احلدي���ث ذو �سج���ون قال 
ال�ساعر: 
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ت�����ذك�����َر جن��������داً واحل������دي������ث ���ش��ج��ون 
ف����ُج����ن ا����ش���ت���ي���اق���اً واجل�����ن�����ون ف��ن��ون 

ويف احلديث)الرحم �سجن���ة من اهلل تعاىل( اأي: الرحم 
م�ستقة من الرحمن.

• �سجو – ال�سجو: الهم واحلزن، وال�سجا ما ين�سب يف احللق 	
من عظم وح�سك وغريهما، ورجل �سجي اأي: حزين.

• �سح���ح – ال�سح:البخ���ل ويف التنزيل )ومن يوق �سح نف�سه 	
فاأولئك هم املفلحون ( احل�سر9، و�سح النهر: قل ماوؤه،ال 
م�ساح���ة يف االأم���ر اأي: اإن���ه بن ثابت ال اخت���الف فيه وال 

مناق�سة 
• �سح���ن – �سحن ال�سفينة: مالأه���ا ويف التنزيل )يف الفلك 	

امل�سحون( ال�سعراء 19 وقال عبيد بن االأبر�س:
    ���ش��ح��ن��ا اأر�����ش����ه����م ب���اخل���ي���ل ح��ت��ى 

ال���������ش����راط  م������ن  اأذل  ت����رك����ن����اه����م 
• ال�سحن���اء: الع���داوة، ال�ساحن���ة ج �ساحنات: قط���ار �سكة 	

احلديد والعربات الكبرية ت�سحن بالب�سائع.
• خري:رفع ال�سوت م���ن املنخر يكون يف اأثناء 	 �سخ���ر – ال�سَّ

تنف����س النائم املجهد؛ نتيج���ة ارتخاء اللهاة من التعب يف 
اأثن���اء م���رور هواء ال�سهي���ق والزفري، ويح���دث اأحيانًا مع 

ال�سخري اأنغام و�سفري 
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• �سخ����س – ال�سخ����س: �س���واد االإن�س���ان وغريه ت���راه من 	
بعي���د وال تتبن معامل���ه، و�سخ�س من بل���د اإىل بلد: ذهب 

اأ�سخ�سه: اأح�سره.
• �سدخ- �سدخ الق�سيب: ك�سره.	
• �سدد – �سد الع�سد: قواه، ويف التنزيل )حتى بلغ اأ�سده ( 	

يو�سف 22اأي: قوته وهو ما بن ثماين ع�سرة اإىل ثالثن 
• �سدق – ال�سدق: جانب الفم ج اأ�سداق.	
• �س���دن – �سدن الغزال فهو �س���ادن؛ اإذا بلغ قوته وا�ستغنى 	

ع���ن اأمه، �سدنية ج �سدنيات: ن���وق من�سوبة اإىل مو�سع يف 
اليمن.

• �سده – ال�سده: الده�سة والتحري.	
• �سدو – ال�سادي املغني، ومن�سد ال�سعر وحادي االإبل. 	
• �سذذ – �سذ عنه: انفرد عن غريه، فهو �ساذ.	
• �سذر- ال�سذر من الذهب: ما يلقط دون اإذابة.	
• �سذا- ال�سذا: حدة ذكاء الرائحة.	
• رب: ج �سارب ك�سحب و�ساحب، اأ�سرب يف 	 �س���رب – ال�سَّ

قلبه حب���ه اأي: خالطه ويف التنزي���ل )واأ�سربوا يف قلوبهم 
ب القربة: جعل  العج���ل ( البقرة 93 اأي: حب العج���ل �سرَّ
فيه���ا طينًا وماء وهي جدي���دة ليطيب طعم مائها. �سارب 
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الرجل  ما ينبت من ال�سعر على �سفته العليا، فهما �ساربان 
ويجمع باعتبار اأطراف���ه واأجزائه فيقال: �سوارب الرجل، 
و�سمي ال�سارب �ساربًا الأن هذا ال�سعر ي�سرب مع �ساحبه.

• �س���رح – ال�سرح: الك�سف والتف�سري تق���ول: �سرح الفكرة، 	
وف�س���ر كلماته���ا، وت�سريح اللحم، والقطع���ة منه �سريحة، 
و�س���رح اهلل �سدره: اأي اأزال عنه اله���م.ويف التنزيل )اأمل 

ن�سرح لك �سدرك( ال�سرح 1 
• �سرخ – �سرخ ال�سباب: اأوله.	
• �س���رد – �س���رد البعري: نفر، فه���و �سارد و�س���رود و�سريد، 	

والت�سري���د: الطرد. ويف التنزي���ل )ف�سرد بهم من خلفهم 
كرون( االأنفال 57. لعلهم يذَّ

• �س���رر- ال�س���ر: االأذى، وف���الن �س���ر النا����س ويف التنزيل 	
)ف�سيعلمون من هو �سر مكانًا واأ�سعف جندًا ( مرمي 75، 
وال يق���ال: اأ�سر اإال يف لغة رديئة، وال�سرارة: ما يتطاير من 

النار وقال ال�ساعر:
ق��ب��ي��ل��ة   ����ش���ر  ال���ن���ا����ص  ق�����ي�����ل:اأي  اإذا   

اأ������ش�����ارت: ك��ل��ي��ٍب ب����الأك����ف الأ����ش���اب���ع 
• �سر�س – رجل �سر�س اأي: �سيئ اخللق، كثري اخلالف.	
• �س���رط – ال�س���رط: االإل���زام بال�س���يء، �س���رط عليه كذا: 	
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األزمه به. امل�سرط: اأداة احلجام ي�سرط به اجللد.
• �سرع- ال�سريعة: املاء، وال�سريعة اأي�سًا ما �سرع اهلل لعباده 	

م���ن الدين ويف التنزيل )�سرع لكم من الدين ما و�سى به 
نوحًا والذي اأوحينا اإلي���ك ( ال�سورى 13.و�سرع يف االأمر: 
ب���داأ به، ال�س���راع لل�سفينه ت�سري به يف امل���اء، مثل اجلناح 
للطائر يطري به، هو القما�س الذي ت�سربه الريح لتحرك 

به ال�سفينة.
• �س���رف – ال�سرف: العلو وامل���كان العايل، ورجل �سريف ج 	

�سرفاء.
•  �سرفة الق�سر، هي الفر�سة يف الغرفة العليا ت�سرف على 	

الِفن���اء، اأ�سرف علي���ه: اطلع عليه من ف���وق، اأ�سرف على 
البح���ث: اطلع على �س���ريه، واأ�سرف عل���ى املع�سكر: اطلع 

على اأن�سطته.
• �س���رق – ال�سرق: اجلهة الت���ي تطلع منه���ا ال�سم�س، اأيام 	

الت�سري���ق: ثالث���ة اأيام بع���د يوم النحر يف احل���ج، �سميت 
�س  ق فيها اأي: تقدد وتعرَّ بذلك؛ الأن حلوم االأ�ساحي ت�سرَّ
لل�سم����س، و�س���رق بريقه، و�س���رق اجلرح بال���دم و�سرقت 

العن: امتالأت بالدمع.
• �سرك – ال�سَرك: �َسرْي النعل من اجللد على ظهر القدم، 	
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وهو كذلك حبائل ال�سي���اد، وال�ِسرك: الكفر، وامل�سرتك: 
ما كان لك ولغريك.

• �سرم – الت�سرمي: الت�سقق. االأ�سرم: املقطوع اأرنبة االأنف، 	
وال�س���رم: جل���ة البحر.و�س���رم ال�سيخ:كان م���كان اجتماع 

املوؤامرات على غزة قبل ثورة م�سر على الطغيان.
• �سره – ال�سَره: �سدة احلر�س.	
• �سري – ال�سراء م���ن االأ�سداد؛ تعني البيع وتعني ال�سراء 	

ويف التنزي���ل )و�سروه بثمن بخ����س دراهم معدودة وكانوا 
فيه م���ن الزاهدين ( يو�س���ف 20.اأي: باعوه بثمن بخ�س.
وامل�سرتي: جنم، وال�سريان وال�سراين: العروق الناب�سة، 
وفيه���ا الدم االأحم���ر الذي يحمل االأوك�سج���ن اإىل خاليا 

اجل�سم. 
• �سط���اأ – �سْط ء الزرع والنبات: فراخ���ه، و�ساطئ الوادي 	

والبح���ر  جانب���ه ويف التنزي���ل )ن���ودي من �ساط���ئ الواد 
االأين يف البقعة املباركة من ال�سجرة( الق�س�س 30.

• �سط���ر- ال�سط���ر: الن�س���ف، �سط���ر الرجل مال���ه: جعله 	
ن�سف���ن، ال�ساط���ر: ال���ذي اأعيا اأهل���ه خبث���ًا، وال�سطار: 

جماعة الل�سو�س 
• �سطط- �سطت الدار: بعدت، قال النابغة:	
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ن��������������اأت ب�����������ش�����ع�����اد ن�����������وى �����ش����ط����ون  
ف�����ب�����ان�����ت وال�����������ف�����������وؤاد ن�����ه�����ا ره�����ن 

• وال�سطط: جماوزة املقدار من كل �سيء ويف التنزيل )واأنه 	
كان يقول �سفيهنا على اهلل �سططًا( اجلن  4.

• �سطن- ال�سَطن: احلبل الطويل ج اأ�سطان قال عنرتة:	
ي�����دع�����ون ع����ن����ر وال�������رم�������اح ك���اأن���ه���ا  

َل������ب������ان الده�������م  ب����ئ����ر يف  اأ������ش�����ط�����ان 
• وال�سيطان: كل متمرد من االإن�س واجلن والطري والدواب.	
• �سظي- ال�سظية: الفلقة من الع�سا ونحوها ج ال�سظايا.	
• �سع���ب- ال�سع���ب: م���ا ت�سعب م���ن القبائل ج �سع���وب وهو 	

اأي�سًا القبيل���ة العظيمة؛ اأكربها ال�سع���ب، ثم القبيلة، ثم 
الف�سيل���ة ثم الِعمارة ثم البطن ثم الفخذ. �سَعب ال�سيء: 

َعب: االأغ�سان. فرقه، ال�سُّ
• �سعث- ال�سعث: االنت�سار، يقال: ملَّ اهلل �سعثك.	
• �سعر- ال�سعر: لالإن�سان وغريه، ورجل اأ�سعر: كثري ال�سعر، 	

وال�سعائ���ر: اأعم���ال احل���ج وكل ما ُجعل علم���ًا لطاعة اهلل 
تع���اىل، الواحدة �سع���رية ويف التنزيل)ذل���ك ومن يعظم 
�سعائ���ر اهلل فاإنها من تقوى القل���وب ( احلج 32.ال�سعار: 
م���ا ويل اجل�س���د م���ن الثي���اب.  �سع���ر بال�س���يء: فطن له 
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ومنه قولهم: ليت �سع���ري اأي: ليتني علمت قال االأخف�س: 
ال�ساع���ر، اأي: �ساح���ب �ِسع���ر و�سم���ي �ساع���رًا لفطنت���ه. 

وال�سعرى: كوكب، وهما �سعريان؛ الَعبور والُغمي�ساء.
• �سع���ع- �سع���اع ال�سم�س:م���ا يرى م���ن �سوئها وق���د اأ�سعت 	

ال�سم����س: ن�سرت �سعاعه���ا، ومنه حديث ليل���ة القدر )اإن 
ال�سم�س تطلع من غِد يومها ال �سعاع لها (.

• �سعف – �سعفه احلب ي�سَعفه: اأحرق قلبه.	
• �سعل – ال�سعلة من النار ج �ُسعل.امل�سعلة ج امل�ساعل.	
•  �سغب – ال�سغب: تهييج ال�سر.وامل�ساغب: ال�سرير.	
• �سغ���ر- �سغ���ر البل���د: خ���ال م���ن النا����س، ال�سغ���ار: نكاح 	

اجلاهلي���ة وهو اأن يقول الرج���ل الآخر: زوجني اأختك على 
اأن اأزوج���ك اأختي، عل���ى اأن �سداق كل واح���دة منهما قد 
�سقط، فكاأنهما رفعا امله���ر واأخليا ال�سداق ويف احلديث 

)ال �سغار يف االإ�سالم (.
• غاف: غالف القلب، �سغفه احلب: بلغ �سغافه 	 �سغف – ال�سَّ

ويف التنزيل )قد �سغفها حبًا يو�سف 30. وقال النابغة 
  ويف ال�����ش��در رح��ب دون ذل��ك داخ��ل 

دخ�����ول ال�����ش��غ��اف غ��ي��ب��ت��ه الأ����ش���اب���ع 
• �سف���ر- ال�سفرة: ال�سكن العظي���م وال�سفر حروف اأجفان 	
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العن التي ينبت عليها ال�سعر وهو الهدب، و�سفري الوادي: 
حرفه، وامل�سفر من البعري كاجلحفلة من الفر�س وال�سفة 

من االإن�سان.
• �سفع – ال�سف���ة العدد املزدوج، ال�سفيع: �ساحب ال�سفاعة 	

ويف التنزي���ل: )م���ن ي�سفع �سفاعة ح�سن���ة يكن له ن�سيب 
منه���ا الن�س���اء 85 ويف احلديث )ا�سفعوا توؤج���روا( وقال 

�سواد بن قارب ر�سي اهلل عنه:
ي��وم ل ذو �شفاعة       وك��ن يل �شفيعاً 

مب��غ��ن ف��ت��ي��ًا ع���ن ����ش���واد ب���ن ق���ارب
• �سفف- �سف الثوب اأي: رق عتى يرى ما حتته،�سفه الهم: 	

اأهزله.
• �سفق – ال�سفق: بقية �سوء ال�سم�س وحمرتها يف اأول الليل 	

اإىل قريب من العتمة، ال�سفقة: ا�سم من االإ�سفاق.
• �سف���ا- �سفى كل �س���يء: حرفه ويف التنزي���ل )وكنتم على 	

�سف���ى حفرة من الن���ار فاأنقذكم منه���ا ( اآل عمران 103 
و�سفاه اهلل: عافاه من مر�سه، اأ�سفى على ال�سيء: اأ�سرف 

عليه.ا�س�سفى: طلب ال�سفاء الت�سفي، ذهاب الغيظ.
• �سقر- ال�سقرة: حمرة مائلة اإىل البيا�س.	
• ق: 	 ق:)م�س(، وف���الن برجليه �سق���وق وال�سِّ  �سق���ق- ال�سُّ

ن�سف ال�س���يء، وامل�سقة اجلهد الكب���ري،ويف التنزيل )اإال 
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ب�سق االأنف�س ( النحل 7. وال�سقة: ال�سفر البعيد، ال�سقيق: 
االأخ من االأم واالأب الواح���د  ال�سقيقة: اأمل ي�سيب ن�سف 
الراأ����س والوجه.و�سق فالن الع�س���ا  اأي: فارق اجلماعة، 
ال�سق���اق: اخل���الف والع���داوة ويف التنزي���ل )واإن خفت���م 
�سق���اق بينهما فابعثوا حكمًا من اأهل���ه وحكمًا من اأهلها(  

الن�ساء 35 وال�سق�سقة: �سوت الع�سافري.
• �سقا – ال�سقاء وال�سقاوة ن�سب العي�س وكدره.	
• �سك�س – رجل �َسك�س بوزن َفل�س اأي: �سعب اخللق.	
• �س���كك – ال�سك:عدم التثبت، �سد اليق���ن،ويف التنزيل: 	

)بل هم يف �سك يلعبون( الدخان 9
• �سكل- ال�س���كل: املثل ج اأ�سكال و�سك���ول ويف التنزيل )قل 	

كلٌّ يعم���ل عل���ى �ساكلته ( االإ�س���راء 84 اأي: على طريقته، 
و�س���كل الكتاب  اإذا قيده باحلركات االإعرابية، وامل�ساكلة: 

املوافقة.
• ك���م: االأجر عل���ى عمل مع���ن ويف احلديث؛ 	 �سك���م – ال�سُّ

اأن���ه × احتجم ثم قال: )ا�سكم���وه ( اأي: اأعطوه اأجره، 
وال�سكيم���ة يف جل���ام اخلي���ل: احلدي���دة املعرت�سة يف فم 
الفر����س لي�سل�س قي���اده ج �سكائم، وف���الن وفالن تنق�سه 

ال�سكيمة اأي:اإنه مبنزلة البهيمة. 

 



281

معجم روضة اللغة

• �سل���ل- �سل الثوب: خاط���ه خياطة خفيف���ة  و�َسلت يينه، 	
بالبناء للمعلوم ال املجهول اأي: ارتخى ع�سبها فلم ي�ستطع 
�ساحبها اأن يرفعها، ومنه قول �سفية بنت عبد املطلب يف 

ابن جرموز الذي اغتال زوجها الزبري ر�سي اهلل:
مل�����ش��ل��م��اً   ق���ت���ل���ت  اإن  مي���ي���ن���ك  ���ل���ت  ����شَ

ح�����ل�����ت ع����ل����ي����ك ع�����ق�����وب�����ة امل���ت���ع���م���د 
• وال�سلو: الع�سو من اأع�ساء االإن�سان ج اأ�سالء.	
• �سمت- ال�سمات���ة: الفرح ببلية الع���دو، ت�سميت العاط�س: 	

الدعاء له.
• �سم���خ – ال�سم���وخ: االرتف���اع، �سمخ الرج���ل باأنفه: تكرب. 	

مو�س: الذي  �سم����س- �سمو�سًا: امتن���ع واأبى، الفر����س ال�سَّ
ياأبى اأن ينقاد.

• �سم���ط – ال�سمط بيا�س �سع���ر الراأ�س يخالط �سواده قال 	
ح�سان ر�سي اهلل عنه:

به  ال�شجود  ع��ن��وان  باأ�شمط  ��وا  ���ش��حَّ
���ع ال���ل���ي���ل ت�������ش���ب���ي���ح���اً وق�����راآن�����ا  ي���ق���طِّ

• �سمع – ال�سمع، مادة ي�ست�س���اء بها مع الفتيل، وال�سمعة: 	
اللهب.

• �سم���ل- �سمله���م: عمهم، وجم���ع اهلل �سمل���ه اأي: جمع ما 	
ت�ستت من اأمره، ال�سمول  اخلمر.
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• �سم���م- �س���م ال�س���يء ي�سم���ه، قربه م���ن اأنف���ه وا�ستن�سق 	
رائحته، ال�سمم: ارتفاع ق�سبة االأنف، وامل�سموم: امل�سك.

• �سن���اأ – ال�سان���ئ: املبغ����س. ويف التنزي���ل )اإن �سانئك هو 	
االأبرت( الكوثر 3.

• �سنب – ال�سنب: احلدة يف االأ�سنان، و بع�س العامة تطلقه 	
على ال�ساربن.

• �سرن – ال�سنار: العيب والعار.	
• �سنع – ال�سنيع: الفظيع جدًا.	
• ن  	 �سنن – �سن عليهم الغارة، اأي: فرقها من كل وجه، وال�سَّ

اجللد الياب�س ، وال�سن�سنة،اخلُلق.
• �سنف – �سنف ال�سمع: اأطربه، ال�سَنف: القرط.	
• �سهب - ال�سهاب: �سعل���ة نار �ساطعة ويف التنزيل )اإال من 	

ا�سرتق ال�سمع فاأتبعه �سهاب ثاقب ( احلجر 18.
• �سه���د – ال�سه���ادة اخلرب القاط���ع، امل�ساه���دة: املعاينة، 	

ال�سهيد:من قتل يف �سبيل اهلل تعاىل، الت�سهد يف ال�سالة: 
اجللو�س وقراءة التحيات اإىل ال�سهادتن.

• �سهق- ال�ساه���ق: اجلبل املرتفع، ال�سهي���ق: �سْحب الهواء 	
اإىل داخل الرئتن  والزفري: اإخراجه.

• �سهم- ال�سهامة: كرم الطبع.	
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• �س���وب- ال�س���وب: اخللط الواح���دة: �سائبة وه���ي الدن�س 	
والق���ذارة  ويف التنزي���ل )ث���م اإن له���م عليه���ا ل�سوب���ًا من 

حميم( ال�سافات 67 وقال اأمية بن اأبي ال�سلط:
ت���ل���ك امل������ك������ارم ل ق���ع���ب���ان م�����ن ل��ن 

����ش���ي���ب���ا مب������اء ف�����ع�����ادت ب����ع����ُد اأب��������وال 
• �س���ور – �س���ار الع�سل: جن���اه، ال�س���ارة: اللبا����س والهيئة، 	

وامل�سورة: اال�ست�سارة.
• �س���وظ – ال�سواظ: اللهب الذي ال دخان فيه ويف التنزيل: 	

)�سواظًا من نار ( الرحمن 35.وقال ال�ساعر:
األي�س اأبوك فينا كان قينًا  لدى القينات ف�ساًل يف احلفاظ؟ 

مي�������ان�������ي�������اً  ي������ظ������ل  ي�����������ش�����د  ك��������راً  
وي���ن���ف���خ دائ������ب������اً  ل���ه���ب ال���������ش����واظ ؟ 

• �سوف- �س���اف ال�سيء: جاله، ت�سوف���ت اجلارية: تزينت، 	
ت�سوف اإىل ال�سيء: تطلع اإليه.

• �س���وق – ال�سوق: انفعال عاطف���ي مبعثه احلب يدفعه اإىل 	
االجتماع مبن يحب.

• ال�س���وك - نبات ينتهي براأ�س مدبب كاالإبر، ويكنى به عن 	
ال�سالح، وحمة العقرب.

• �سوه- �ساهت  وجوه املف�سدين: قبحت.	
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• �سي���د – الت�سييد: البن���اء ويف التنزي���ل: )وق�سر م�سيد( 	
احلج 45 

وقال ال�ساعر:
�������ش������اده م�������رم�������راً وج����ل����ل����ه ك���ل���������������ش���اً 

وك������������ور  ذراه  يف  ف������ل������ل������ط������ر 
• �سيط – �ساط: احرتق.	
• �سيع- �ساع اخلرب:ذاع وانت�سر، �سيعه اإىل الباب: �سار معه 	

مودعًا. 
• �سن- ال�سن: القبيح.	
• �سي���اأ – �س���اء: اأراد: امل�سيئ���ة: االإرادة، ويف التنزي���ل )قل 	

اللهم مال���ك امللك توؤتي امللك من ت�ساء وتنزع امللك ممن 
ت�ساء ( اآل عمران26 

وقال جرير: 
دم�����ش��ق خليفة ع��م��ي يف  اب����ن  ه����ذا   

ق��ط��ي��ن��ا  اإيل  �����ش����اق����ك����ُم  ����ش���ئ���ت  ل������و 
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باب الصاد

• بابة: رقة ال�سوق وحرارته، 	 �سبب- �سب املاء: �سكبه، ال�سَّ
بابة: بقية املاء يف االإناء ج �سبابات.ال�سب: العا�سق  وال�سُّ

ذو الولع ال�سديد. 
• �سب���ح – ال�سبح: الفجر، ال�س���وء بعد الليل ويف التنزيل: 	

)األي�س ال�سبح بقري���ب ( هود 81، اأ�سبح فالن عاملًا اأي: 
�سار عاملًا، وهذه �سار الناق�سة، وتاأتي تامة اإذا دلت على 
االإ�سب���اح كقول���ك: اأ�سرع���وا فقد اأ�سبحن���ا  ويف التنزيل: 
)ف�سبح���ان اهلل حن مت�سون وح���ن ت�سبحون( الروم 17 
م���ن ال�سباح وامل�ساء، ويف الدعاء: اأ�سبحنا واأ�سبح امللك 
ب���وح: ال�س���رب �سباحًا �سد الغب���وق. وامل�سباح:  هلل، ال�سَّ

ال�سراج، وال�سباحة: اجلمال، فهو �سبيح وهي �سبيحة.
• �س���رب – ال�س���رب: حب�س النف����س على ما ال متي���ل النف�س 	

اإليه من جه���د اأو جزع ونحوه ويف التنزيل )فا�سرب �سربًا 
جمياًل (  املعارج 5  ويف حديث النبي × يف رجل اأم�سك 
رج���اًل وقتله اآخر قال )اقتل���وا القاتل وا�سربوا ال�سابر ( 

اأي: احب�سوا الذي حب�سه حتى يوت. 
• ت�سرب: تكلف ال�سرب، اأبو �سابر: امللح، اأم �سبار: الداهية  	
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ة: �سدة الربد ال�سبار: نبات �سوكي له ثمار مفيدة  ال�سبارَّ
• �سب���غ – ال�سبغ: م���ادة قلوية ي�سبغ به���ا الثياب ونحوها 	

بغ���ة اهلل ومن اأح�سن  �سبغ���ة اهلل: دينه، ويف التنزيل )�سِ
من اهلل �سبغة ونحن له عابدون ( البقرة 138

• �سب���ا – ال�سب���وة: احلن���ن وجهل���ة الفت���وة ، وال�سب���ي: 	
ال�سغري  وال�سبية ال�سغرية، و�سبا: مال اإىل اجلهل قال 

دريد بن ال�سمة 
  �شبا ما �شبا حتى عا ال�شيب راأ�شه 

ف���ل���م���ا ع������اه ق������ال ل���ل���ب���اط���ل:اب���ع���د 
• ال�سبا: ريح تهب من ال�سرق.	
• �سح���ب – �سحب���ة و�سحاب���ة: الزم���ه ورافق���ه؛ مل يجمع 	

�ساحب على �سحابة؛ فاعل: َفعالة، اإال هذا اجلمع فقط، 
وقوله���م يف النداء: ي���ا �ساِح،اأي: يا �ساحب���ي فهو منادى 
مرخم.و�ساح���ُب الرجل: رفيق حياته ودربه ويف التنزيل: 

)اإذ يقول ل�ساحبه ال حتزن اإن اهلل معنا(  التوبة 40
• �سح���ح- ال�سح���ة: ه���ي اخللو م���ن املر�س،ه���ذا تعريف 	

ال�سل���ب، اأما تعري���ف االإيجاب فهي: التمت���ع الكامل بقوة 
الب���دن و�سالمته و�سع���ادة نف�سه. وق���د ا�ستعريت ال�سحة 
ملع���ان اأخ���رى كقول���ك: �سح���ت ال�س���الة، و�س���ح القول، 
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و�سحت العقيدة. وال�سحيح: احلق، وهو خالف الباطل.
• �سح���ر- ال�سحراء: الربية ممنوع���ة من ال�سرف لوجود 	

األف  التاأنيث.
• �سح���ف – ال�سحف���ة كالق�سعة ج �سح���اف ويف التنزيل 	

)يطاف عليهم ب�سحاف من ذهب واأكواب( الزخرف 71 
وقال الك�سائي:  اأعظم الق�ساع: اجلفنة ثم الق�سعة تليها 
ت�سبع الع�سرة ثم ال�سحفة ت�سبع اخلم�سة ثم امل�سكلة ت�سبع 
الرجلن والثالثة ثم ال�سحفة ت�سبع الرجل. وال�سحيفة: 
الكت���اب ج �سح���ف و�سحائ���ف والن�سب���ة اإىل �سحيف���ة: 
حف���ي، ن�سبة اإىل املفرد لي����س غري.والت�سحيف: تغيري  �سَ
حافة مهنة كتابة ال�سحف. اللفظ حتى يتغري املعنى، ال�سِّ

• �سحن – �سحن الدار: و�سطها.	
• �سحو- �سحا من �سكره: زال �سكره، قال زهري:	
• �سحا القلب عن �سلمى واأق�سر باطله 	

ي اأفرا�س  ال�سبا  ورواحله           وُعرِّ
• و�سحا اليوم �سحوًا اأي: لي�س فيه غيم.	
• �سداأ – �سداأ احلديد: تاآكله بفعل االأك�سدة ب�سبب الرطوبة	
• �س���دد – �سد عنه �س���دودًا: اأعر����س ويف التنزيل )راأيت 	

املنافق���ن ي�سدون عن���ك �س���دودًا ( الن�س���اء 61 �سديد 

 



288

معجم روضة اللغة

اجلرح: الدم املختلط بالقيح وهو الكريات البي�ساء امليتة 
اء: ا�سم ماء عذب ي�سرب  دَّ التي تدافع ع���ن اجل�سم. و�سُ

املثل ب�سفائه، يقال: ماء وال ك�سداء.
• �س���در- ال�سدر ج �سدور، و�سدر كتاب���ه: جعل له �سدرًا، 	

و�سدر املجل�س: و�سطه. 
• �س���دع – ال�س���دع: ال�سق، �س���دع باحلق: تكل���م به جهارًا 	

دون خ���وف ويف التنزيل )فا�سدع مب���ا توؤمر واأعر�س عن 
امل�سركن (، ت�سدع: تفرق، ال�سداع: وجع يف الراأ�س.

• �سدف- �سدف عنه: اأعر�س ويف التنزيل )�سنجزي الذين 	
ي�سدفون ع���ن اآياتنا �سوء العذاب مب���ا كانوا ي�سدفون ( 

االأنعام 157 وقال اأبو �سفيان:
ع��ج��ب��ت ل�����ش��دف اهلل ع��ن��ا وق����د ب��دا 

ك  ل����ه ����ش���ْدف���ن���ا ع����ن ك����ل ح����ق م����رَّ
• �سدف الدر: غ�ساوؤه واحدته: �سدفة.	
• �سدق – ال�سدق:هو اأن تقول ما تعتقد  و ا�ستواء الظاهر 	

م���ع الباط���ن ويف التنزيل: )فل���و �سدقوا اهلل ل���كان خريًا 
دق: الكامل  لهم( حمم���د 21  �سدق ال���ود: اأخل�سه.ال�سَّ

من كل �سيء. قال عنرتة:
   ج�������ادت ل����ه ك���ف���ي ب���ع���اج���ل ط��ع��ن��ة 

م  �����دق ال����ك����ع����وب م����ق����وَّ مب���ث���ق���ف ������شَ
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• ال�سداق: مهر املراأة.	
• �س���دم – ال�سدم���ة: ال�سربة باجل�سد و�س���رف اإىل عدة 	

مع���ان ويف احلديث )اإمنا ال�سرب عن���د ال�سدمة االأوىل( 
ع���ر منح�سرًا عن  االأ�س���دم: االأنزع، وهو ال���ذي يكون ال�سَّ

جانبي جبهته.
• �س���دي- �سدي �سدًى: عط�س: ال�س���دى: ارتداد املوجات 	

ال�سوتية عندما ت�سطدم بحاجز كجبل اأو نحوه اأو جوانب 
الوادي  ت�سدى له: تعر�س.

• �س���رح- ال�س���رح: الق�س���ر وكل بناء ع���ال ج �سروح ويف 	
التنزيل:)قي���ل ادخل���ي ال�س���رح( النم���ل 44 ال�سري���ح  

اخلال�س من كل �سيء، و�سرح مبا يف نف�سه: اأظهر.
• �س���رخ – ال�سراخ: ال�سوت املرتف���ع باال�ستغاثة ونحوها، 	

ال�س���ارخ: الديك، ال�س���ّراخ: الطاوو�س، ال�س���اروخ: اآلة 
حربية تدمريية، وهو اأ�سطوانة ذات اأحجام خمتلفة تطلق 
م���ن و�سيلة كاملدفع ونوع منه يدار بو�ساطة الرادار اأحيانًا 

اإىل املكان الذي تر�سم له االإحداثيات اأن ت�سقط فيه.
• رار: كي�س ي�سد عل���ى �سرع ال�ساة 	 ���رة  وال�سِّ �س���رر- ال�سَّ

اأو الناق���ة حفظًا للبنها ك���ي ال ير�سعها وليدها يف املرعى 
وغ���ريه، ويفك يف الوق���ت املنا�سب، ويطل���ق ال�سرار على 
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القما����س ال���ذي يرب���ط على �س���يء بداخله، تق���ول: �سرة 
الدراه���م، ونحو ذلك، ورجل �سرورة: اإذا مل يحج، واأ�سر 
عل���ى راأيه: ثب���ت علي���ه، و�سرير القل���م: �سوت���ه يف اأثناء 

الكتابة حينما كانت الكتابة بالق�سب، 
• ر، وهو ال���ربد ويف التنزيل 	  ري���ح �سر�سر: ب���اردة و: ال�سِّ

)ريح فيها �سر ( اآل عمران 117 وقال النابغة:
جللها الأر������ص  م���ا  اإذا  لي���َرم���ون    

���ش��ر ال�����ش��ت��اء م���ن الإحم������ال ك����الأدم
• �س���رع- �سرعه: طرحه اأر�سًا وغلب���ه، وال�سَرع: ال�سداع 	

ال�سدي���د  وامل�س���روع: االأه���وج  وامل�س���ارع: الق���وي م���ن 
الرج���ال، وال�سريع يف ال�سعر تقفية امل�س���راع االأول وهو 
ماأخوذ من م�سراع الب���اب  وهما م�سراعان، والت�سريع 
يح�سن اأن يكون يف مفتتح الق�سيدة كقول ال�ساعرالنابغة:

ع���وج���وا ف��ح��ي��وا ل��ن��ع��م دم���ن���ة ال����دار 
م������اذا حت���ي���ون م����ن ن������وؤي واأح����ج����ار؟

• �سرف- ال�س���ْرف: احليلة، قال تع���اىل )فما ي�ستطيعون 	
�سرفًا وال ن�سرًا ( الفرقان 19 �سروف الدهر: م�سائبه، 

�سرف اهلل عنك االأذى: اأبعده. 
• �س���رم ال�سيء: قطعه ال�سرمي: اللي���ل املظلم ويف التنزيل 	

)فاأ�سبحت كال�سرمي( القلم 20 
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• �سع���د- ال�سعود: االرتفاع، ال�سعي���د: الرتاب، ال�سعدة: 	
القناة من الرماح امل�ستوية التي ال حتتاج اإىل تثقيف.

• �سع���ر- ال�سَعر: امليل يف اخلد خا�سة من الكرْب واخليالء 	
ويف التنزيل )وال ت�سعر خدك للنا�س( لقمان 18.

• �سعق- ال�ساعقة: ن���ار ت�سقط من ال�سماء يف رعد �سديد 	
ويف التنزي���ل )وير�سل ال�سواع���ق في�سيب بها من ي�ساء( 

الرعد 13 
• �سعل���ك – ال�سعلوك: الفقري: اخلارج على قانون القبيلة 	

يف اجلاهلية.
• ع���ده 	 ا�ست�سغ���ره:  القلي���ل،  احلج���م  ال�سغ���ر:  �سغ���ر- 

�سغ���ريًا: االأ�سغران: القلب والل�س���ان، ال�سغار: الذل ويف 
التنزيل:)�سي�سيب الذين اأجرموا �سغار عند اهلل وعذاب 

�سديد ( االأنعام 124.
• �سفح- �سْفح ال�سيء: جانبه، �سفح عنه: اأعر�س: ت�سفح 	

 الكت���اب: نظ���ر يف �سفحاته،امل�سافح���ة: االأخ���ذ بالي���د.
�سف���د – �سفده: �سده و اأوثقه، وال�سف���د: الغل ج اأ�سفاد 
ويف التنزيل )وترى املجرمن يومئذ مقرنن يف االأ�سفاد( 

اإبراهيم 49 
• �سفر- ال�سف���رة: لون االأ�سفر،اأهلك الن�ساء  االأ�سفران؛ 	
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الذه���ب والزعف���ران، البت ال�سف���ر: اخلايل م���ن املتاع 
واخل���ري، ورجل �سف���ر اليدين، ويف احلدي���ث )اإن اأ�سفر 

البيوت من اخلري البيت ال�سفر من كتاب اهلل تعاىل(.
• �سفف- �سف�سف: االأر�س امل�ستوية، ويف التنزيل )فنذرها 	

قاعًا �سف�سفًا ( طه 106 وقال ال�ساعر:
  مب��ل��م��وم��ة ���ش��ه��ب��اء ل���و ق���ذف���وا بها  

�شماريخ من ر�شوى اإذاً عاد �شف�شفا
• �سفع – ال�سفع: هو اأن يب�سط الرجل كفه في�سرب بها.	
• �سف���ق – ال�سف���ق: ال�سرب الذي ي�سمع ل���ه �سوت، ومنه 	

الت�سفي���ق، وال�سفق���ة: اإمت���ام البيع حينم���ا ت�سفق اليد 
بالي���د دلي���ل املوافق���ة على ال�سع���ر، وثوب �سفي���ق: كثيف 

الن�سج، ووجه �سفيق:  وقح ال حياء له.
• �سفن- ال�سافن من اخلي���ل: القائمات على ثالث قوائم 	

وق���د اق���ام الرابعة على ط���رف احلاف���ر ويف التنزيل )اإذ 
عر�س عليه بالع�سي ال�سافنات اجلياد( �س 31.

• �سف���ا- ال�سف���اء: �سد الك���در، و�سفوة ال�س���يء: خال�سه 	
ال�سف���وان: ال�سخر االأمل����س ويف التنزيل )كمثل �سفوان 

عليه تراب ( وقال اأو�س بن حجر: 
  ع���ل���ى ظ���ه���ر ����ش���ف���وان ك������اأن م��ت��ون��ه 

ل  ُع�����ل�����ل�����ن ب������ده������ن ُي�������زل�������ق امل�����ت�����ن�����زِّ
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• �سقل – �سقل ال�سيف و�سقله اأي�سًا: جدد لونه.	
• �س���كك- �سكه: �سرب���ه بقب�سة يده، �سك الب���اب: اأغلقه 	

باإحكام  ا�سطكت ركبتاه: ا�سطربتا، وكتب ال�سك، حرره 
ودونه.

• �سل���ح- ال�س���الح: اخل���ري، ويقال: ه���ذا ي�سلح ل���ك اأي: 	
يوافقك ويح�سن بك، اال�سطالح وامل�سطلح: االتفاق على 
�سيغة خم�سو�سة لكلمة ونحوها كالربمائيات: للتي تعي�س 
يف ال���رب واملاء كالتم�ساح وال�سف���دع ، ولالآالت امل�ستحدثة 

التي ت�سري على الرب واملاء، كنوع من ال�سيارات وغريها.
• �سل���ع- ال�سلع: انح�سار �سعر مقدم الراأ�س  تقول العرب:  	

)وكل كرمي ال اأبا لك اأ�سلع ( 
• �سلف-  �سلفت املراأة: تكربت.	
• ���ل: احلي���ة التي ال تنف���ع معها الرقي���ة ل�سدة 	 �سل���ل- ال�سِّ

�ُسميتها  ال�سل�سال: الطن خلط بالرمل فاإذا طبخ بالنار 
فه���و الفخ���ار ويف التنزيل )خل���ق االإن�سان م���ن �سل�سال 

كالفخار( الرحمن 14 �سل�سلة احللي: �سوته.
• �س���ال- ال�س���الة: الدع���اء، وال�سالة م���ن اهلل الرحمة، 	

ا�سطلى النار: اأ�سعلها، فالن ال ي�سطلى بناره،اأي: �سجاع 
ال يطاق االقرتاب منه يف القتال.
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• �سمت- ال�سمت: ال�سكوت، يقال: ما له �سامت وال ناطق؛ 	
ال�سامت: الذهب والف�سة، والناطق: االإبل والغنم.

• �سمخ- ال�سماخ: االأذن الداخلية.	
• �سمد- ال�سمد: الق�سد قال طرفة:	

ت��اق��ن��ي  ي��ل��ت��ق احل����ي اجل��م��ي��ع  واإن   
امل�شمد  ال�����ش��ري��ف  ال��ب��ي��ت  ذروة  اإىل 

 اأي: املق�سود )اهلل ال�سمد( اأي: املق�سود يف كل �سيء.
• اأ�س���م: 	 وحج���ر  �سداده���ا،  الق���ارورة:  �سم���ام  �سم���م- 

م�سمت، فتنة �سماء: �سديدة، و�سميم ال�سيء: خال�سه، 
ال�سم�سام: ال�سيف القاطع.

• �سند- ال�سنديد: ال�سجاع.	
• �سن���ع- ال�سناعة: احلرفة، ت�سنعت امل���راأة، اإذا تزينت، 	

امل�سانعة: املالينة  �سنعاء: عا�سمة اليمن، وكان ا�سمها: 
�سرواح.والن�سبة اإىل �سنعاء: �سنعاين، على غري قيا�س.

• �سن���ف - ال�سنف: الن���وع ج اأ�سناف و�سن���وف قال عبيد 	
اهلل بن قي�س الرقيات:

ال�����ك�����روم وم���ا  ���ش��ق��ي��ا حل����ل����وان ذي   
�����ش����ن����ف م�������ن ت����ي����ن����ه وم���������ن ع���ن���ب���ه

• �سهل- ال�سهيل: �سوت الفر�س.	
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• �س���وب- ال�سوب: املطر، وال�سيب: ال�سحاب ويف التنزيل 	
)اأو ك�سي���ب من ال�سماء فيه ظلمات ورعد وبرق ( البقرة 
19 وال�س���واب:  ال�س���ح، �سد اخلط���اأ، وال�ساب: ال�سجر 

املر.
• �سات- ال�سيت: الذكر اجلميل.	
• �سوخ- اأ�ساخ ال�سمع: ا�ستمع باهتمام.	
• �س���ور- ت�سور ال�س���يء: توهم���ه ن الت�ساوي���ر: التماثيل.	

ال�سري: �سق الباب، ويف احلديث )من نظر من �سري باب 
ففقئت عينه فهي هدر (.

• �س���وع – ال�ساع:الوع���اء الذي يكال ب���ه، وال�سواع لغة يف 	
ال�س���اع، وقيل: ه���و اإناء ي�س���رب به ويف التنزي���ل )�سواع 

امللك( يو�سف 72 وقال االأع�سى:
راأ��������ش�������ه وم���������ش����ارب      ل������ه درم���������ك يف 

وق����������در وط������ب������اخ و�������ش������اع ودي���������ش����ق 
• �سوغ- �ساغ ال�سيء فه���و �سائغ، جعل امل�سكوك على هيئة 	

خم�سو�سة.
• �سال- �سال: وثب، قالوا: رب قول اأنفذ من �سول.	
• �سان – �سان ال�سيء: حفظه.	
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باب الضاد

• �سب���ب - ال�سباب مفرده���ا: �سبابة وه���ي �سحابة تغ�سي 	
االأر�س كالدخان. وال�سب  دابة من اأنواع الزواحف.

• �سب���ح- ال�سبح: �س���وت اأنفا�س اخليل عن���د اجلري، ويف 	
التنزيل: )والعاديات �سبحًا( العاديات 1.

• �سبط – �سب���ط ال�سيء: حفظه باحل���زم، ورجل �سابط 	
اأي: حازم 

• بعي���ه، اأي: 	 �سب���ع – ال�سْب���ع: الع�س���د، تق���ول: اأخ���ذ ب�سَ
بع�سديه. ال�سُبع: مفرت�س ياأكل الرمم، قال ال�ساعر:

ن��ف��ر    اأن�������ت ذا  اأم�������ا  اأب�������ا خ����را�����ش����ة؛    
ف�������اإن ق����وم����ي مل ت���اأك���ل���ه���م ال�����ش��ُب��ع 

والذك���ر: �سبعان ج �سباعن مثل: �سرح���ان ج �سراحن، 
اال�سطب���اع: اأن يخرج املحرم للح���ج اأو العمرة يينه، ويكون 

طرف الرداء حتت اإْبطه يف االأ�سواط الثالثة من الطواف.
• �سجج – �سج القوم �سجيجًا: فزعوا.	
• �سجر- ال�سجر: القلق من الغم.	
• �سجع- �سجع الرجل وا�سطجع: و�سع جنبه على االأر�س.	
• : ال�سم�س 	 �سحح- ماء �سح�ساح اأي: قريب القعر، وال�سحُّ
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ويف احلدي���ث )ال يقع���دن اأحدكم بن ال�س���ح والظل فاإنه 
مقع���د ال�سيط���ان( . وج���اء يف املثل:راأي���ك يف الكنِّ  ال يف 
ال�س���ح، قاله جذي���ة الو�ساح لق�سري اب���ن �سعد اللخمي 

املحتال على الزباء  
• �سحك منه: �سخر.	
• �سحل- ا�سمحل ال�سيء: تال�سى.	
• �سح���ا – �سح���وة النه���ار، ارتف���اع ال�سم����س ويف التنزيل 	

)واأن���ك ال تظماأ فيها وال ت�سحى(ط���ه 111وقال عمر بن 
اأبي ربيعة: 

ال�شم�ص عار�شت   اإذا  اأم��ا  رج��ًا  راأت   
��ر ف��ي�����ش��ح��ى واأم������ا ب��ال��ع�����ش��ي ف��ي��خ�����شَ

• و�ساحي���ة كل �سيء: ناحيت���ه البارزة، يق���ال: هم ينزلون 	
ة  االأنعام  ذبيحة عيد االأ�سحى. ال�سواحي، واالأ�سحيَّ

• �سخم- ال�سخم: الغليظ من كل �سيء واالأنثى: �سْخمة ج 	
�سْخم���ات بالت�سكن الأنه �سفة، اإمنا يحرك اإذا كان ا�سمًا 

مثل: جَفنات ومَترات.
• �س���دد- ال�س���د: املخال���ف ويف التنزي���ل )كال �سيكفرون 	

بعبادتهم ويكونون عليهم �سدًا( مرمي 82.
• �سرب- �س���رب يف االأر�س: �سار البتغ���اء الرزق، و�سرب 	
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اهلل مث���اًل اأي: و�س���ف وب���ن، ويف التنزي���ل )اأم ت���ر كيف 
�س���رب اهلل مثاًل كلمة طيبة ك�سجرة طيبة( اإبراهيم 24. 
ا�سطرب املوج: �سرب بع�سه بع�سًا ا�سطرب اأمره: اأ�سكل 
عليه اال�سطراب: خوف �سديد مفاجئ ي�ساحبه �سعور يف 

تفكري امل�سطرب باأن �سرًا �سيحل به.
• �سرج- ت�سرج بالدم: تلطخ به، و�سرج اأنفه اأي: اأدماه.	
• �س���رح- ال�س���ْرح: االإبع���اد، ال�سري���ح: البعي���د، ال�سَرح: 	

الرجل الفا�سد، امل�سرح: الن�سر الطويل اجلناح، امل�سرح: 
: االأبي�س من كل �سيء. ال�سيد الكرمي  امل�سرحيُّ

• �سرر- ال�سر وال�سرر: االإيذاء ويف التنزيل )واإن ي�س�سك 	
اهلل ب�سر فال كا�سف له اإال هو( االأنعام 17، و�سرة املراأة، 

امراأة زوجها، ال�سرير: الذي ذهب ب�سره. 
• �سر����س – ال�سر�س: االأ�سن���ان الطواحن يف الفم، مذكر، 	

وال�سن موؤنثة.
• �سرط – �سرط،اأخرج ريحًا مع �سوت. م�سرط احلجارة، 	

لق���ب عمرو بن هند لهيبته، وكان ق�سريًا دميمًا يف وجهه 
بثور من اأثر اجلدري، وهو الذي قتله عمرو بن كلثوم.

• �س���رع- ال�س���رع: ل���كل ذات ظل���ف اأو خف مبثاب���ة الثدي 	
للمراأة، �سَرع ال�سعب �سراعة: خ�سع وذل للحاكم الظامل، 
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ت�س���رع اإىل اهلل: ابتهل.ويف املثل: احلمى اأ�سرعتني اإليك  
قال���ه عمرو ب���ن معد يكرب لعمر ب���ن اخلطاب ر�سي اهلل 

عنه.
• �س���رم- ال�س���رام: ا�ستعال الن���ار، و�سرم الرج���ل: ا�ستد 	

جوع���ه اأو غ�سب���ه، وه���و اال�ستعم���ال االأرج���ح ال�س���َرم: 
رم:  احلطب، ال�سْرم���ة: اجلمرة، ال�سرمي: احلريق، ال�سّ
رم: فرخ الُعق���اب. ال�سرامة:  �سجر طيب الرائح���ة، ال�سِّ

�سجر البطم.
• �سرى- �س���ّرى الكل���ب بال�سي���د اأي: ع���وده، وال�سراوة: 	

اجلراأة  و�سري عليه: بخل.
• �سع���ع- �سع�س���ع: خ�سع وذل ويف احلدي���ث )ما ت�سع�سع 	

امروؤ الآخر يريد به عر�س الدنيا اإال ذهب ثلثا دينه (.
• عف- �سعف ال�سيء: مثله،و�سعفاه  مثاله، قال اخلليل  	 �سِ

الت�سعيف؛ اأن يزاد على اأ�سل ال�سيء فيجعل مثليه واأكرث، 
عف يف كالم الع���رب: امِلْثل، هذا هو  وق���ال االأزهري: ال�سِّ
االأ�س���ل، فلو قال يف الو�سية: اأعطوه �سعف ن�سيب ولدي، 
اأعط���ي مثلي���ه، ول���و قال:�سعفي���ه: اأعطي ثالث���ة اأمثاله، 
عف:  وعلى هذا ج���رى عرف النا����س وا�سطالحهم.وال�سَّ
�س���د الق���وة  فهو �سعي���ف، وا�ست�سعفه: ع���ده �سعيفًا ويف 
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عف احلي���اة و�سعف املمات (  التنزي���ل )اإذًا الأذقن���اك �سِ
االإ�س���راء75.اأي: �سعف العذاب حيًا وميت���ًا، اأ�سعفنا لك 
ع ف���الن يف اأ�سعاف كتابه،  الع���ذاب يف الدنا واالآخرة. وقَّ

يراد التوقيع على ال�سطور اأو احلا�سية 
• �سغ���ث- ال�سغ���ث: قب�س���ة احل�سي����س خمتلط���ة الرط���ب 	

بالياب����س اأ�سغاث االأح���الم  الروؤيا الت���ي ال ي�سح تاأويلها 
الختالطه���ا ويف التنزيل )قال���وا اأ�سغاث اأحالم وما نحن 

بتاأويل االأحالم بعاملن( يو�سف 44 
• �سغ���ط - �سغط���ه: زحم���ه اإىل حائط  ونح���وه واملحدثون 	

يعدونه باحلرف )على( فيقولون: �سغط عليه وال�ساغط  
الرقي���ب واالأم���ن لت�سييقه عل���ى العام���ل وال�ساغط: هو 

احلاكم الظامل ي�سغط على �سعبه.
• �سغن- ال�سغن: احلقد.	
• ع���ر وغ���ريه، وال�سف���رية: 	 ف���ر: ن�س���ج ال�سَّ – ال�سَّ �سف���ر 

العقي�سة، ت�سافروا على ال�سيء: تعاونوا عليه.
• ل���ع  امَليل واجلنف 	 ل���ع: عْظم اجلنب���ن، وال�سَّ �سَل���ع- ال�سِّ

ين ( وت�سلع  والثقل، ويف احلديث )اأعوذ بك من �سَلع الدَّ
الرجل: اأي: امتالأ �سبعًا وريًا.

• لِّيل  بعيد عن الر�ساد 	 �سلل- �س���ل ال�سيء: �ساع،ورجل �سِ
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لق���ب امروؤ القي�س به، ملا ارحت���ل اإىل قي�سر  اإىل قي�سر، 
وكان معه  عمرو ب���ن قميئة  فلقب ب�)عمرو ال�سائع( ويف 
التنزي���ل )اإن املجرمن يف �سالل و�سع���ر( القمر 47 اأي: 

يف هالك 
• �سمخ – ت�سمخ بالطيب: ادهن به.	
• �سمد – �سمد اجلرح: �سده بالع�سابة.	
• مر: الهزال وخفة اللحم.والت�سمري: اأن تعلف 	 �سمر- ال�سُّ

الفر�س حتى ي�سمن  ثم تقلل ماءه وعلفه مدة، وترك�سه يف 
امليدان وت�سد يف و�سطه حزامًا حتى ي�سمر بطنه وي�سبح 
معدًا لل�سباقات، ومدة الت�سمري عند العرب اأربعون يومًا، 
وامل�سم���ار  املكان الذي ت�سمر فيه اخلي���ل. اأ�سمر االأمر: 
اأخفاه، ومنه ال�سمري. وهو املحكمة الداخلية يف االإن�سان، 
يكافئ باالرتي���اح النف�سي، ويعاقب بالتاأنيب. االإ�سمار يف 
ال�سعر هو: ت�سكن احلرف الثاين مثل: مَتفاعلن، ت�سبح: 

مْتفاعلن. 
• �سمم- �سم ال�سيء اإىل ال�سيء: اجتمع.	
• �سم���ن- �سمن ال�سيء: تكف���ل باأدائه والت���زم به. فالنون 	

اأ�سلي���ة  وال ي�س���ح اأن تقول: ال�سمان م���ن ال�سم؛ فال�سم 
لي�س فيه نون يف جذره الثالثي.
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• �سن���ك- ال�سن���ك: ال�س���دة وال�سي���ق ويف التنزي���ل )ومن 	
اأعر�س عن ذكري ف���اإن له معي�سة �سنكًا ( طه 124 وقال 

ال�ساعر: 
واخل����ي����ل ق����د حل���ق���ت ب���ه���ا يف م�����اأزق   

�����ش����ن����ك ن�����واح�����ي�����ه �����ش����دي����د امل����ق����دم 
• �س���نن – �س���ن بال�سيء: بخ���ل به فهو ب���ه �سنن.قال اهلل 	

تعاىل: )وما هو على الغيب ب�سنن ( التكوير 24.
• �سني- ال�سنى: املر�س، وال�سنى: االأوالد )عامية( تطلق 	

على املذكر واملوؤنث واجلمع بنوعيه. 
• �سه���ي- امل�ساه���اة: املناف�سه ويف احلدي���ث )اأ�سد النا�س 	

عذابًا يوم القيامة الذين ي�ساهون خلق اهلل ( اأي: الذين 
يعار�سون مبا يعملون، واملراد: امل�سورون.

• �س���واأ – ال�سوء: ال�سياء �س���وء ال�سم�س ويف التنزيل )هو 	
الذي جع���ل ال�سم�س �سي���اء ( يون�س 5، و�س���وء النار قال 

االأع�سى:
ل���ع���م���ري ل���ق���د لح�����ت ع���ي���ون ك��ث��رة   

ق حت�����رَّ ي�����ف�����اع   يف  ن�������ار  �����ش����وء  اإىل 
����ب  مل����ق����روري����ن   ي�����ش��ط��ل��ي��ان��ه��ا    ُت���������شَ

 وب�����ات ع��ل��ى ال���ن���ار ال���ن���دى وامل��ح��لَّ��ق 
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• �سور – الت�سور: ال�سياح من ال�سرب اأو اجلوع.	
• �سوع- �ساع امل�سك، ي�سوع: انت�سرت رائحته.	
• �س���وي- ال�س���وى: اله���زال ويف احلدي���ث )اغرتب���وا وال 	

ت�سووا( اأي: تزوجوا الغريبة، وال تتزوجوا يف العمومة.
• �سي���ز- ال�سيزى، الق�سمة اجلائرة ويف التنزيل )تلك اإذًا 	

ق�سمة �سيزى ( النجم 22 
• �سيع- �س���اع ي�سيع �سيعًا و�سياعًا: هل���ك، وال�سيء �سار 	

مهم���اًل ويف املثل: ال�سيَف �سيع���ِت اللنب.يروى على حاله 
للمذكر واملوؤنث واملثنى بنوعيه.واجلمع بنوعيه.

• �سي���ف- ال�سيف واح���د وجم���ع ويف التنزيل:)ه���ل اأتاك 	
حدي���ث �سي���ف اإبراهيم املكرم���ن ( الذاري���ات 24.وقد 
يجم���ع على اأ�سي���اف و�سي���وف و�سيفان، وامل���راأة �سيف 

و�سيفة، واأ�ساف ال�سيء اإىل ال�سيء: اأماله و�سمه اإليه.
• �سيق- �س���اق البيت: قل طوله وعر�سه، �ساق البيت مبن 	

فيه  ازدحم �ساق �سدري: �سجر. 
 ومثله���ا: �س���اق ذرع���ًا و�ساق���ت اأخالق���ه: اأ�سب���ح نكدًا 
يق  ْيق: خمففة من ال�سِّ و�ساقت يده: افتقر، وبخل اأي�سًا. ال�سَّ
يق مما يكرون ( النحل 127 اأي:  ويف التنزيل )وال تك يف �سَ

ال تكن يف �سيق كثري وال قليل.
• �سيم – ال�سيم: الظلم وامل�ست�سام: املظلوم. 	
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باب الطاء

• طاأطاأ – طاأطاأ راأ�سه: خف�سه.	
• طب���ب- الطب: املداواة، الطبيب: الع���امل بالطب ج اأطبة 	

للقلة واأطباء للكرثة. قال ال�ساعر:  
مري�شة  ال���ع���راق  يف  ي��ق��ول��ون:ل��ي��ل��ى 

ف��ي��ا ل��ي��ت��ن��ي ك��ن��ت ال��ط��ب��ي��ب امل���داوي���ا 
• طب���خ – طبخ اللح���م: اأن�سجه على الن���ار مبرق، املطبخ: 	

مكان الطبخ قال ال�ساعر: 
ب��ي�����ص امل���ط���اب���خ ل ت�����ش��ك��و اإم���ائ���ه���ُم 

امل���ن���ادي���ل  ال����ق����دور ول غ�����ش��ل  ط���ب���خ 
• طبع- الطبع: ال�سجية التي جب���ل عليها االإن�سان، والطبع 	

ه���و التاثري يف الطن، وطبع على الكتاب: ختمه، واملطبوع 
من ال�سعراء، من ياأتي بال�سعر دون تكلف، الطَبع: الدن�س 

والعيب.
• طب���ق- الطبق: الغطاء، طب���ق الق���ْدر: غطاوؤها، طبقات 	

املجتمع: مراتبهم، املطابقة: املوافقة، اأطبقوا على االأمر: 
اتفق���وا عليه، واأ�س���ل الطبق: ال�سيء على مق���دار ال�سيء 
مطبق���ًا له من جمي���ع جوانب���ه ويف التنزي���ل )الذي خلق 
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�سب���ع �سموات طباقًا( االن�سقاق 19 اأي: كل �سماء كالطبق 
لالأخرى. و قال امروؤ القي�س:

ف�����ي�����ه�����ا وط�����ف  ه�������ط�������اء    دمي����������ة 
ط������َب������ق الأر������������������ص حت����������رى وت����������ُدر 

•  الوطف: ال�سحاب امل�سرتخي اجلوانب لكرثة مائه، حترى 	
اأي  تتوخ���ى وتق�سد  وت���در: تغزر وتك���رث.ويف املثل: وافق 
�سنٌّ طبقه، لي�س كما ق���ال الو�ساعون:اأن �سنًا رجل طاف 
يف اأحياء العرب فالقى طبقة  وكان من اأمرهما ما كان..
واإمنا الرواية التي تعتمد هي التي رواها االأ�سمعي بقوله: 
وافق �سن طبقُه، وف�سره مبا يلي: كان لدى قوم جلد جعلوه 
على هيئة القدر فت�سنن اأي: يب�س وهو على هذه احلال، ثم 

التم�سوا له غطاء فوجدوه فقالوا: وافق �سن طبقُه. 
• ح���ل: املالآن، الطحلب: نب���ات ال �ساق له ينمو 	 طحل- الطِّ

على �سطح املاء، والطح���ال معروف، يقال لكل ذي كر�س 
طحال ع���دا الفر�س فال طحال له، وغب���ار طاحل: �سديد 
الك���درة، وككتاب: مو�سع لبني الغ���ربَّ ومنه املثل: �سبَّعت 
الب���كار على طحال، ي�سرب ملن طلب حاجة اإىل من اأ�ساء 

اإليه، الأن �سويد بن اأبي كاهل هجا بني غرّب بقوله:
 م�������ن �������ش������ره ال�����ن�����ي�����ك ب�����غ�����ر م�����ال  

ي���������ات ع������ل������ى ط������ح������اِل  ف���������ال���������ٌغ���������رَّ
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قاله )القامو�س املحيط (.
• طحن – طحنت الرُب بالرحى: فهو طحن.	

ويف االأمثال قولهم: )اأ�سمع جعجعة وال اأرى ِطحنًا (
• ح���ن ه���و الطح���ن، واملعنى: اأ�سم���ع اأق���وااًل وال اأرى 	  والطِّ

اأفعااًل.
• طحا- طحاه: ب�سطه. 	
• طبة: 	 ه وحت�سينه، والطرُّ طرب – التطريب يف ال�سوت: مدُّ

ذات  الثدي امل�سرتخي. 
• والطرب: خفة ت�سيب االإن�سان ل�سدة �سروره، ويف االأمثال:   	

)وكل كرمي ال اأباك طروب (
• طرد – الط���رد: االإبع���اد ويف التنزي���ل )وال تطرد الذين 	

يدعون ربهم بالغداة والع�سي( االأنعام 52.واطرد ال�سيء: 
تب���ع بع�سه بع�سًا، اطرد االأمر: ا�ستق���ام، واالأنهار تطرد، 

اأي: جتري.
• رة من طل �سيء: حرفه، طرة الوادي �سفريه، 	 ط���رر- الطُّ

طر �سارب الغالم: ظهر 
• ط���رز – الط���راز: الهيئة قال ح�سان ب���ن ثابت ر�سي اهلل 	

عن���ه:  بي����س الوجوه كري���ة اأح�سابهم   �س���م االأنوف من 
الطراز االأول 
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• ْرف: الع���ن، وال يجمع فيكون واحدًا وجمعًا  	 طرف – الطَّ
ويف التنزي���ل )ال يرتد اإليهم طرفه���م ( اإبراهيم 43 قال 
االأ�سمع���ي: الِطرف  الكرمي من اخليل، وقال اأبو زيد: هو 
للذكور خا�سة والط���َرف: الناحية، وفالن كرمي الطرفن  
ي���راد به ن�سب اأمه واأبيه، وق���ال �سيبويه: الطرفاء: واحدة 
وجمع، وبه���ا لقب طرفة بن العبد وا�سم���ه عمرو، اأو لقب 
رف���ًا   وال اأمرييكما  لقول���ه: ال ُتعج���ال بالب���كار الي���وم مطَّ

بالدار اإذ وقفا 
• واملط���رف: رداء م���ن حري���ر، وا�ستطرفه: ع���ده طريفًا، 	

والط���ارف  امل���ال اجلدي���د امل�ستح���دث، وهو �س���د التليد 
وطْرف���ة الع���ن  انطباق اجلفن���ن ثم انفتاحهم���ا. ويقال  

اأ�سرع من طرفة عن، داللة على ال�سرعة  
• طرق- الطريق: فعيل مبعن���ى مفعول؛ �سمي كذلك لكرثة 	

الطرق عليه باالأقدام، وهو ال�سبيل اأي: �سبيل املارة، يذكر 
ويوؤنث، ج طُرق.والطارق: هو النجم الذي يقال له: كوكب 
ال�سباح ويف التنزيل )وال�سم���اء والطارق، وما اأدراك ما 
الط���ارق النجم الثاقب( الط���ارق 3 والطارق: من جاءك 
لي���اًل  يطرق الباب واأطرق الرجل:�سك���ت منك�سًا راأ�سه ال 
يتكل���م، والطوارق  امل�سع���وذات املتكهنات اللواتي ي�سربن 

بالودع واحل�سى. 
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• ق اإىل الفكرة الفالنية: ما اإليها.	 تطرُّ
• ط���ري- ط���ري الغ�س���ن: الن، واأطري���ت فالن���ًا: مدحته 	

باأح�سن ما فيه قال احلطيئة: 
   ول تعتذر ب��ال��ُع��ْدم ع��ل ال���ذي طرا 

ي����ظ����ن ل����ن����ا م���������اًل ف���ي���و����ش���ع���ن���ا ذم����ا 
• طراوة العي�س: الرفاهية.	
• ع���م: مذاق الطع���ام من حلو 	 طع���م- الطع���ام: االأكل، الطَّ

اأوحام�س.. 
• طع���ن – طعن���ه بالرمح: نخ�سه، وطع���ن بال�سن: تقدم يف 	

العم���ر، وطعن في���ه: عابه  ويف احلدي���ث )ال يكون املوؤمن 
ان���ًا( يعني:  يف اأعرا����س النا�س.الطاعون مر�س معد  طعَّ

فتاك يقال باأنه الكولريا.
• طغم- الطغام: اأراذل النا�س واأوغادهم.	
• طغ���ا – طغ���ا يطغ���ى طغيان���ًا: ج���اوز احل���د يف ال�سرور، 	

اأطغ���اه املال: جعله طاغيًا، طغ���ى البحر: هاجت اأمواجه، 
الطاغ���وت: الكاهن وال�سطان واحلاكم الظامل، وكل راأ�س 
�س���الل  ويف التنزيل )فمن يكف���ر بالطاغوت ويوؤمن باهلل 

فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى ( البقرة 256.
• طفح – طفح االإناء: امتالأ حتى فا�س.	
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• طف���ر – الطف���رة: الوثبة والرخ���اء والنعيم، ف���كاأن هذا 	
النعيم وثب من فوق حاجز الدهر.

• طف���ف- الطفيف: القليل، والتطفي���ف: نق�س املكيال ويف 	
التنزي���ل )وي���ل للمطففن  الذين اإذا اكتال���وا على النا�س 
ي�ستوفون واإذا كالوهم اأو وزنوهم يخ�سرون( املطففن 3.

• ْف���ل: املول���ود، واأطفل���ت ال�سم����س: دخلت يف 	 طف���ل – الطِّ
الطَف���ل، اإذا دن���ت للغ���روب، والطفيلي: هو ال���ذي يدخل 
الوليمة دون اأن يدعى اإليها، قال االأزهري وابن ال�سكيت: 
ه���و ن�سبة اإىل طفيل من ولد عبد اهلل بن غطفان من اأهل 

الكوفة. 
• طل���ب- طلب ال�سيء: رغب باحل�س���ول عليه.، رغب عنه: 	

م���ال عنه كارهًا، ويف التنزيل )قال اأراغب اأنت عن اآلهتي 
يا اإبراهيم ( مرمي 46 .

• طل���ح- الطلح: �سجر عظام من �سجر الع�ساه، والواحدة: 	
طلحة ويف التنزي���ل: )وطلح من�سود ( الواقعة 29 وف�سره 

خمتار ال�سحاح باملوز 
• طل����س – طل�س الكتاب: حماه، واالأطل�س هو الذي يف لونه 	

غربة اإىل ال�سواد.
• واالأطل�س: كتاب خرائط. 	
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• طل���ع- طلعت ال�سم�س: اأطلت م���ن االأفق، الطلعة: الروؤية، 	
ومن���ه قوله���م: اأن���ا م�ست���اق اإىل طلعتك.والطل���ع: النخل 
اأخ���رج طلعه، وطلع���ت اجلبل: علوته، واأطلع���ت زيدًا على 

َلعة: الكثري التطلع. االأمر:اأخربته به، الطُّ
• طل���ق- طْل���ق الوج���ه: خلوق. طلي���ق اليدين: ك���رمي. طلق 	

الل�س���ان: ف�سي���ح، والطل���ق: اأمل ال���والدة، اأطل���ق االأ�سري: 
ف���ك قياده، طَلقت امراأته، فه���ي طالق وطالقة، وال يقال: 

طُلقت. اأطلقت له األف دينار: وهبته.
• طل���ل- الطل: اأ�سعف املط���ر ويف التنزيل )فاإن مل ي�سبها 	

وابل فطل( البقرة 265  والطلل والطلول: اآثار الديار قال 
امروؤ القي�س:

  اأال عم �سباحًا اأيها الطلل البايل  
   وهل يعمن من كان يف الع�سر اخلايل؟ 

• وُطل دمه: اأهدر.	
• ���ال: االأعناق. 	 ���ال: ول���د ذوات االأظالف، الطُّ ط���ال – الطَّ

الء: القطران وكل ما طليت به. الوة: احُل�سن الطِّ الطُّ
مح- طمح بب�سره اإىل �سيء: ارتفع.

• مر: الثوب البايل.	 طمر- الطِّ
• طم�س- طم�س ال�سطر: حماه.	
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• طمم- طم ال�سيل: عال وك���رث وارتفع وا�ستد والطامة من 	
اأ�سم���اء يوم القيام���ة، ويف التنزيل )فاإذا ج���اءت الطامة 
الكربى. يوم يتذكر االإن�سان ما �سعى( النازعات 34 طما 

اخلطب: كرث ال�سر.
• طمن- اطماأن، الطماأنينة: الراحة النف�سية.	
• عر، واالإطناب: هو 	 طنب – الطنب: حبل اخليمة وبيت ال�سَّ

زيادة اللفظ على املعنى لتو�سيح املراد.
• طنن- الطنن: �سوت الذباب.	
• طه���ر- الطه���ر: التنزه ع���ن الدن�س والطهر للم���راأة �سد 	

احلي����س ويف التنزي���ل )فاعتزلوا الن�س���اء يف املحي�س وال 
هور هو املاء  تقربوه���ن حتى يطهرن( البق���رة 222، والطَّ
ر، ويف احلديث )البحر ه���و الطهور ماوؤه،  الطاه���ر املطهِّ

احلل ميتته (.
• طهم- وجه مطهم: مدور، جواد مطهم: جميل، واملطهم: 	

احل�سن من كل �سيء.
• طها – الطهو: الطبخ، الطاهي: الطباخ 	
• طوح- طوح: هلك قال ال�ساعر:	

ل����ُي����ب����ك ي�����زي�����د ������ش�����ارع خل�������ش���وم���ة 
وخم���ت���ب���ط مم�����ا ت���ط���ي���ح ال���ط���وائ���ح 
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• ���ور امل���زاج، عدا ط���وره: خرج ع���ن طبيعته، 	 ط���ور – الطَّ
وجاوز حده.

• طوف- طاف حول ال�سيء: دار، كالكعبة. والطوف: كل ما 	
يطفو على وجه املاء.

• طوق- الطوق ج اأطواق ومن اأمثال العرب: �سب عمرو عن 	
الط���وق. والطاقة: القدرة، كالطاق���ة املائية و الكهربائية 

وغريها.
• َول: 	 طول- الطول: �سد العر�س، وطال ال�سيء: امتد والطِّ

احلبل قال طرفة:
الفتى  اأخ���ط���اأ  امل����وت م��ا  اإن  ل��ع��م��رك   

ل���ك���ال���ط���َول امل����رخ����ى وث���ن���ي���اه ب��ال��ي��د 
• ة.	 ول: املنَّ والطَّ
• طوى- الطوى: اجلوع. وطوى ك�سحه عنه: اأعر�س.	
• طي���ب- الطيب: اخلري، تقول: ما به من الطيب �سيء، وال 	

يقال: ما به من الطيبة.
• ���رَية: 	 ط���ري- الطائ���ر: ج ط���ري ك�ساح���ب و�سح���ب والطِّ

الت�ساوؤم، وال يقال للواحد طري  بل: طائر، وطائر االإن�سان: 
عمله ويف التنزي���ل )وكل اإن�سان األزمناه طائره يف عنقه( 

االإ�سراء 13، وا�ستطار ال�سر: انت�سر.
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• طي����س- الطي�س: النزق واخلفة، �سه���م طائ�س: مل ي�سب 	
الهدف.

• طيف- طيف اخليال: ما يراه النائم من النا�س. 	
• ط���ن- الط���ن: الرتاب املجب���ول بامل���اء. والطينة: اخللق 	

واجلبلَّ���ة والطبع.ويف التنزيل )ق���ال اأنا خري منه خلقتني 
من نار وخلقته من طن( االأعراف 12.
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باب الظاء

• ظ���اأر- الظئر: الناقة العاطفة على ولدها، واملراأة املر�سع 	
ولد غريها.

• ظب���ي- الظب���ي: الغزال ج ظب���اء وظبيات للغ���زال الذكر 	
واالأنثى والفتاة ال�سابة على الت�سبيه، قال ال�ساعر:

ب������اهلل ي����ا ظ���َب���ي���ات ال����ب����ان ق���ل���ن ل��ن��ا   
الب�شر  م���ن  ل��ي��ل��ى  اأم  م��ن��ك��ن  ل��ي��اي 

• رف: الوع���اء، و ظرف الزم���ان واملكان عند 	 ظ���رف- الظَّ
النحوين، والظرف: التلط���ف  ظُرف الرجل: غدا لطيفًا  

وتظارف الرجل، وتظارفت املراأة: تكلف الظرافة  
• ظعن – ظعن: رحل قال ال�ساعر:	

ن����ووا ظعناً  اأم  ���ش��ل��م��ى  ق���وم  اأق���اط���ٌن 
قطنا من  عي�ص  فعجيب  يظعنوا  اإن 

وال يقال ظع���ن اإال لالإبل عليها ه���وادج كان فيها ن�ساء اأو 
مل يكن ويف التنزيل )يوم ظعنكم ويوم اإقامتكم ( النحل 80 

قال زهري بن اأبي �سلمى: 
م��ن ظعائن   ت���رى  ه��ل  ت��اأم��ل خليلي 

حت��م��ل��ن ب��ال��ع��ل��ي��اء م��ن ف���وق ج��رث��م؟ 
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• فر: غ�س���روف يغطي نهاي���ات اأ�سابع اليدين 	 ظف���ر- الظٌّ
والقدمن قال ال�ساعر: 

انحدرت  اإذا  الأوىل  لقمتها  ب��ن  م��ا   
وب�����ن اأخ�������رى ت��ل��ي��ه��ا ِق���ي���د اأُظ����ف����ور 

• والظَفر: الفوز.	
• ظلف – الظلف: للبقرة وال�ساة والظبي.	
• ظل���ل- الظ���ل: ما حجب عن���ك اأ�سعة ال�سم����س، يكون من 	

�س���روق ال�سم����س اإىل منت�س���ف النه���ار، وهو الف���يء بعد 
الزوال حينما تزول ال�سم�س عن كبد ال�سماء يف منت�سف 
النهار مغ���ريًا اجتاهه.والظل يعرب عن���ه يف �سيغ خمتلفة 
يحدد معناها ال�سياق  كان تقول: فالن خفيف الظل اأي:ذو 
دعاب���ة ومرح، وعك�سه���ا: ثقيل الظل:ال تط���اق جمال�سته، 
يكدر مزاج اجلال�س اإليه باإلقاء همومه عليه وكرثة تربمه 
و�سك���واه. غاب عنا ظل���ه اأي: �سخ�سه.اجلنة حتت ظالل 

ال�سيوف اأي: يف اجلهاد يف �سبيل اهلل. 
• ظل���م – الظل���م: الت�سرف يف ال�س���يء دون وجه حق فيه، 	

ومن���ه ظل���م االإن�س���ان نف�س���ه ويف التنزيل )ق���ال رب اإين 
ظلم���ت نف�سي فاغف���ر يل فغفر له ( الق�س����س 16 ومنه 
ظلم االإن�سان لغ���ريه، واأعظم الظلم االإ�سراك باهلل تعاىل 
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والظ���الم: العتمة وفقدان ال�س���وء، ويف احلديث )الظلم 
ظلم���ات ي���وم القيام���ة ( ليل���ة ظلم���اء: �سدي���دة الظلمة. 
الظالمية: مذهب ال ي�ستح�سن تثقيف عامة ال�سعب ليبقى 
لم: بريق  جاهاًل ي�سهل انقياده.الظليم: ذكر النعام، والظَّ

االأ�سنان و ملعانها.
• ظما: الظماأ: العط�س ويف التنزيل )ك�سراب بقيعة يح�سبه 	

الظماآن ماء ( النور 39.
• ظ���نن- الظ���ن: التفكري ال���ذي فيه �سك، وق���د يتحول اإىل 	

اليقن بقرينة كما يف التنزيل )وظنوا اأال ملجاأ من اهلل اإال 
اإلي���ه( التوبة 118 اأي: تيقنوا.ومثل هذا املعنى يف التنزيل 
اأي�س���ًا )ق���ال الذين يظن���ون اأنهم مالق���و اهلل كم من فئة 

قليلة غلبت فئة كثرية باإذن اهلل  ( البقرة 219
• ظه���ر- ظه���ر ظه���ورًا: برز بع���د خف���اء، ظْه���ر االإن�سان: 	

اجله���ة اخللفي���ة من ج�س���ده  والظهر: الداب���ة، وهو نازل 
ب���ن ظهراَنْيهم، وال يقال: ظهراِنيه���م بك�سر النون، ظَهر 
البيت:عاله، والظهري: املعن، والظهرية: الهاجرة اأو: حر 
ال�سم����س بعد وقت الزوال.والظه���ور: ال�سهرة، ومنه: حب 
الظهور، والظهور: الغلب���ة ويف التنزيل )اإنهم اإن يظهروا 
عليك���م يرجموك���م( الكه���ف 20 والتظاه���ر واملظاه���رة: 
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جتم���ع فئة لالإعالن عن مطالبهم واإظهار راأيهم تاأييدًا اأو 
اعرتا�سًا.والظاهري: مذهب يقول باأن املعرفة حم�سورة 
يف الظواه���ر، راأ����س هذا املذه���ب داود الظاه���ري، وابن 
حزم االأندل�سي، ا�ستظهر الدر�س: حفظه وتاله بال كتاب، 
والظه���ر: امل���ال الكثري. و م���ا يف البيت من مت���اع وثياب.  

والظهرة: الرابية.
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باب العين

• عباأ – العبء: احلمل ج اأعباء، ما عباأ به: ما باىل به، عباأ  	
هي���اأ، العباءة، ك�ساء مفتوح من ق���دام، يلب�س فوق الثياب  
اأك���رث ما يلب�س للوجاهة، وقد يطوى ويحمل على اليد وهو 

للوجيه مبثابة احلقيبة للمثقف.
• : �سرب املاء من غري م����س ك�سرب احلمام  	 عب���ب- الع���بُّ

والدواب،عباب البحر: ارتفاع اأمواجه 
• عبث- العبث: اللهو واللعب.	
• عب���د – العب���د: اململ���وك، والتعب���د هلل: االإكث���ار من فعل 	

الطاع���ات ويف التنزيل )�سبحان ال���ذي اأ�سرى بعبده لياًل 
م���ن امل�سجد احل���رام اإىل امل�سجد االق�سل���ى( االإ�سراء 1 
طري���ق معب���د اأي: مذلل ممه���د ، العبادل���ة  اأ�سماء رجال 

كلهم ا�سم الواحد منهم عبد اهلل.
• ع���رب – الِعربة: اأخذ العظة ج ِع���رب، والعن العربى: التي 	

ج���رى دمعها حزن���ًا  وعرب النه���ر: اجتازه، ع���ربَّ الروؤيا: 
ف�سرها، العّب���ارة: ال�سفينة، عابر �سبيل، مار يف الطريق، 

والل�سان يعرب عما يف ال�سمري.
• عب�س- العبو�س: هو �سد ع�سالت الوجه الناجت عن انفعال 	
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نف�سي �سلبي نتيجة الغ�سب يجعل الوجه كاحلًا مقفرًا.
• عبط – العبيط: الدم اخلال�س الطري، والعبيط: الغبي	
• )عامية م�سرية ( وال اأدري لها وجه �سلة باجلذر اللغوي.	

عبط ال�ساة: ذبحها وهي فتية �سليمة من العلل.
• عب���ق – العَبق )م����س(، عبق الطي���ب: انت�سرت رائحته، 	

يقال  فالن عِبق لِبق اأي: معطار ظريف.
• عبق���ر – عبق���ر ال�سراب: ت���الأالأ وعبقر: ا�س���م واد كانت 	

الع���رب تزع���م اأن���ه كثري اجل���ن، العبق���ري: ال���ذي ياأتي 
بالروائ���ع من كل �س���يء.ويف التنزيل )وعبق���ري ح�سان( 
الرحمن 76 ويف احلديث عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل 

عنه )مل اأر عبقريًا يفري فريه ( 
• عبل – عْبل الذراعن: �سخم الذراعن، وامراأة عبلة اأي: 	

تامة اخللق.
• عتب- عتب عليه: المه يف ت�سخط، اأعتبه: اأزال العتب عنه 	

ور�س���ي عنه، عتب���ة الباب: املكان ال���ذي يدا�س يف مدخل 
الباب.

• عت���د – العتيد: احلا�س���ر املهياأ، ويف التنزي���ل )واأعتدت 	
له���ن متكاأ ( يو�سف 31 والعت���اد: ال�سالح ج اأعتدة واأعتاد 
ا خالد؛ فاإنكم تظلمون خالدًا وقد حب�س  ويف احلديث )اأمَّ
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اأدراعه واأعتاده يف �سبيل اهلل (. والعتيد: ال�سخم اجل�سم.
• عرت- الِعرت: نبت يتداوى به، وعرتة الرجل: ن�سله ورهطه 	

االأدنون.
• عرت����س- العرت�س���ة: الغ�س���ب واالأخ���ذ بال�س���دة والعنف، 	

والعرتي����س ب���وزن العفري���ت: اجلب���ار الغا�س���ب الهائج، 
وال�سك�س: الولد الذي ال يطاوع.

• عتق- العت���ق: الكرم، والوجه العتي���ق: اجلميل الأنه اأعتق 	
مم���ا ي�سوبه من دمامة ونحوها، وهو لقب ال�سديق ر�سي 
اهلل عن���ه جلمال���ه، وفر����س عتي���ق: رائع. وعت���اق الطري: 

اجلوارح منها.
• : الغليظ 	 عت���ل – عَتل الرجَل: جذب���ه جذبًا عنيفًا  العت���لُّ

اجلايف ويف التنزيل )عتل بعد ذلك زنيم( القلم 13.
• عت���م – العتَمة: وقت �سالة الع�ساء ق���ال اخلليل: العتمة: 	

الثلث االأول من الليل بعد غياب ال�سفق.
• عت���ه – املعت���وه: الناق�س العق���ل وقد َعِته وُعت���ه، والفتح 	

اأف�س���ح  والعتاهة: ال�سالل واحلمق والعتاهية: �سالل يف 
جمون يف ده�س يف جنون.

• عتا – عتا عتيًا فهو ع���اٍت: اجلبار امل�ستكرب الذي ال تنفع 	
فيه موعظة، ليل ع���ات: �سديد الظلمة ويف التنزيل )واأما 

عاد فاأهلكوا بريح �سر�سر عاتية( احلاقة 6 

 



322

معجم روضة اللغة

• ع���رث- عرث به فر�سه: كبا و�سق���ط فار�سه من على ظهره، 	
العث���رَي: الغب���ار. يق���ال للزل���ة:  ع���رثة، الأنه���ا �سقوط يف 
االإث���م. عرث علي���ه: اطلع عليه وعلم ب���ه ويف التنزيل )فاإن 
 عرث على اأنهما ا�ستحقا اإثم���ًا فاآخران يقومان مقامهما(

 املائدة 107.
والفا�سق حظه عاثر اأي: نكد 

• عث���ا – عثا:اأف�س���د ويف التنزي���ل )وال تعث���وا يف االأر����س 	
مف�سدين( البقرة 60

• عجب- اأعجبه: �سره، الُعج���ب: التكرب واخليالء والغرور 	
ويف احلديث )ثالث مهلكات؛ مطاع وهوى متَبع واإعجاب 

كل ذي راأي براأيه(.
• عج���ج- الع���ج: رفع ال�س���وت، وعجع���ج: �سوت م���رة بعد 	

اأخرى، العجاج: الغبار.
• عجر – امِلعجر: غطاء الرا�س،للمراأة والرجل.العجر من 	

الفاكهة: غري النا�سجة. )�سريانية(.
• عجرف – العجرفة، جفوة يف الكالم، وُخرق يف العمل.	
• عج���ز- العجز: ال�سع���ف، اأعجزه االأمر: غلب���ه، واأعجزه 	

ال�سي���د: فاته ويف احلديث)وال ُتِلثوا ب���دار َمعجزة ( اأي: 
ال تقيم���وا ببلدة تعج���زون فيها عن االكت�س���اب والتعي�س. 
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اأعج���از النخل: اأ�سولها. ويف التنزيل )كاأنهم اأعجاز نخل 
خاوية(احلاقة 7

• عجف- العَجف: الهزال.	
عج���ل- الِعج���ل: ول���د البق���رة، عِج���ل اإلي���ه: اأ�س���رع ويف 

التنزيل:)وعجلت اإليك رب لرت�سى( طه 84.
• عجم – العجم: الع�س تقول: عجم العود: اإذا ع�سه ليعلم 	

�سالبت���ه، والَعْجم: نقط احلروف. اأعج���م الكتاب:نقطه 
و�سكله و اأزال اإبهامه وغمو�سه واملعجم: هو الكتاب الذي 

يزيل الغمو�س عن معاين االألفاظ.
• عج���ن- العج���ن: الطحن الذي خلط بامل���اء وُدعك حتى 	

تعجن 
• عج���ا – العجوة: ن���وع من اأج���ود التمر باملدين���ة املنورة، 	

ونخلته���ا ت�سم���ى ِلين���ة ويف التنزيل )ما قطعت���م من لينة 
اأو تركتموه���ا قائمة على اأ�سوله���ا فباإذن اهلل ( احل�سر 5 

العجي: فاقد اأمه من االإبل والنا�س.
• : اأبو العرب 	 عدد- عده: اأح�ساه، اأعده الأمر: هياأه له، معدٌّ

هو معد بن عدنان.  هذا �ساأن ال ُيعتد به: لي�س بذي �ساأن.
• ع���دل- العدل: الق�سد يف االأمور ن اعتدل االأمر:ا�ستقام، 	

وعدل ع���ن الطريق: جار يف احلكم.ويف التنزيل )اإن اهلل 
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ياأمر بالعدل واالإح�سان واإيتاء ذي القربى ( النحل90.
• ع���دم – عِدمت ال�س���يء: فقدت���ه، العَدم والُع���ْدم: الفقر 	

والفقدان �سد الوجود قال احلطيئة: 
وال تعت���ذر بالُعدم عل الذي طرا  يظن لن���ا مااًل فيو�سعنا 

ذما 
• ع���دن – عدن���ت البلد: توطنت���ه، جنات ع���دن اأي: جنات 	

االإقام���ة ويف التنزي���ل )وم�ساك���ن طيب���ة يف جنات عدن( 
ال�سف 12 

• ع���دا- العدو: من يريد ل���ك االأذى ج االأعداء وهو جمع ال 	
نظ���ري له، وق���د عدا علي���ه اأي: ظلمع، وعدا ع���ْدوًا: جرى 
ورك����س، العادي���ات: اخليل.والُعدوة: جان���ب الوادي ويف 
التنزي���ل )اإذ اأنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الق�سوى( 

االأنفال42.
• عذب- الع���ذب: املاء الطيب، عّذب���ه: عاقبه.ويف التنزيل 	

)اإن تعذبهم فاإنهم عبادك( املائدة 118.
• عذر- اعتذر: تراجع عما بدر منه، العذراء: الفتاة البكر 	

ج عذارى قال امروؤ القي�س: 
وي�������وم ع����ق����رت ل����ل����ع����ذارى م��ط��ي��ت��ي   

��ل  ف���ي���ا ع���ج���ب���اً م����ن ك����وره����ا امل��ت��ح��مَّ
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• والِعذار: ال�سعر النابت على فكب الرجل، ويقال للمنهمك 	
يف الغي: خلع عذاره. واأعذر: �سار ذا عذر ويف املثل: اأعذر 
م���ن اأنذر.تع���ذر عليه االأمر: ع�س���ر، وتع���ذر اأي�سًا:اعتذر 
واحت���ج لنف�سه. والُعذرة: الغائط. بنو عذرة: قبيلة يانية 

عرفت باحلب العفيف يقال: حب عذري. 
• واالإعذار: هو طعام اخلت���ان. عذار الفر�س  اخليط الذي 	

يربط به جلام الفر�س وي�سد اإىل نا�سيته يف اأعلى الرا�س.
• عذق – الَعذق: النخلة بحملها.	
• عذل – العذل: املالمة.	
• ع���رب – العرب: جيل من النا����س والن�سبة اإليهم: عربي، 	

وهم اأه���ل احلوا�سر، واالأعراب: �س���كان البادية والن�سبة 
اإليه���م: اأعرابي.اأع���رب بحجت���ه  اأف�س���ح عنه���ا، اأعرب 
ال�سبح: ظهر وبان. اأعرب ال�سبي: �سار كالمه مفهومًا، 
الَع���روب من الن�س���اءك التحببة اإىل زوجه���ا ج عُرب ويف 

التنزيل:)عُربًا اأترابًا( الواقعة 37
• عربن – الُعربون: هو بع�س الثمن اأو االأجر يعطيه الرجل 	

مل���ن يتعام���ل معه ويق���ول ل���ه: اإن ت العق���د احت�سبناه من 
ب الكتاب: نقله  القيمة  واإال، فهو لك وال اأ�سرتده منك.عرَّ

اإىل العربية من اللغات االأخرى.
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• ع���رج- العروج: االرتقاء، والعرج اأي�سًا ميل يف القدم. وال 	
يتو�س���ل اإىل التف�سي���ل مبا�سرة مما كان عل���ى وزن اأفعل 
فعالء، وللتف�سي���ل يوؤتى بفعل م�ساع���د م�ستوف لل�سروط 
ج  كاأ�س���د اأو اأعظم تق���ول: زيد اأ�سد عرجًا م���ن عمرو.عرَّ

على احلديقة: ما اإليها 
• عرر- الُعر: القذر، و اجلرب واملعرت: ال�سائل ويف التنزيل 	

)فاأطعم���وا القانع واملعرت ( احل���ج 36 وقال زهري بن اأبي 
�سلمى:

 ع��ل��ى م��ك��ري��ه��م ح��ق م��ن يعريهُم  
وع���ن���د امل���ق���ل���ن ال�����ش��م��اح��ة وال���ب���ذل 

• العرار: البهار وهو نبت طيب الرائحة. 	
• عر�س – العرو�س: نعت ي�ستوي فيه املذكر واملوؤنث ما داما 	

يف اإعرا�سهم���ا، العُر�س: طعام وليمة العر�س، عر�س: نزل 
يف اآخر الليل،ي�سرتيح ثم يرحتل.

• عر����س- العر�س: �سرير امللك  ويف التنزيل )الرحمن على 	
العر����س ا�ستوى( ط���ه 5، وعر�س البيت: �سقف���ه وقولهم: 
ث���ل عر�سه اأي: وه���ى اأمره وذهب ع���زه، العري�س: عيدان 

من�سوبة يظلل حتتها 
• عر����س – عر����س ل���ه اأم���ر: ظه���ر، عر�س الظ���امل على 	
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ال�سيف: قتل.واالإعرا�س عن ال�سيء: ال�سد عنه. العار�س 
ال�سح���اب يعرت�س يف االأف���ق، والعرو�س: مي���زان ال�سعر، 
وراآه يف ُعر����س النا�س اأي: يف و�سطه���م ويف التنزيل )وال 
جتعل���وا اهلل عر�سة الأيانك���م( البق���رة 224 اأي: ن�سبًا. 
نق���ي الِعر�س: ب���ريء من اأن يع���اب ب�سيء.ي���وم الَعر�س: 
يوم القيامة، املعِر�س  م���كان العر�س  عر�س يعِر�س فهو 

معِر�س.
• ع���رف – املعرفة: العلم، والَع���رف: الريح؛ طيبة كانت اأو 	

منتنة. 
• واملعروف: اخلري.والُعرف: ه���و ال�سعر النابت يف حمدب 	

عنق اخليل قال ال�ساعر:
  مَن���������صُّ ب������اأع������راف اجل����ي����اد اأك���ف���ن���ا 

اأع�������راف�������ه�������ن لأي������دي������ن������ا م����ن����ادي����ل 
• االأع���راف: �سور بن اجلن���ة والنار.واالع���رتاف بالذنب: 	

االإقرار به)م�س( عرفان.
• ع���رق – الع���َرق: املاء ال���ذي ير�سح من اجلل���د، والِعرق: 	

ال�سج���رة ج عروق ويف احلديث)من اأحيا اأر�سًا ميتة فهي 
ل���ه  ولي�س لع���رق ظامل ح���ق ( والعرق الظ���امل: اأن يجيء 
الرج���ل اإىل اأر�س قد اأحياها غ���ريه فيغر�س فيها اأو يزرع 
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لي�ستوجب االأر�س. اأعرق الرجل: �سار عريقًا يف ال�سرف.
• عرك – ع���رك ال�سيء: دلكه، واملع���رتك: مو�سع احلرب 	

والعريكة: الطبيعة، فالن لن العريكة: �سل�س.
• ع���رم – الُعرام: احل���دة والن�ساط، ق���ال ر�سول اهلل × 	

)ُع���رام ال�سب���ي جناب���ة( والَع���ِرم: ال���ذي ال يط���اق ويف 
التنزي���ل )فاأر�سلنا عليهم �سيل العرم( �سباأ 16 العرمرم: 

اجلي�س الكثيف 
• م���اأوى 	 العري���ن:  االأن���ف،  اأول  الِعرن���ن:  ع���رن- 

 االأ�س���د، عران���ن ال���ذرة: ال�سنب���ل الت���ي عليه���ا احَل���ب.
 عرا – العراء: الف�ساء، واعرتاه: غ�سيه، وعري الفر�س: 
ة:  اأنزل عن ظه���ره ال�سرج،طفل عار: ال ثياب عليه.العاريَّ
م���ا متلك منفعت���ه بغري عو�س قبل اأن ت���رده اإىل �ساحبه.
واأب���و عروة رج���ل كان ي�سيح باالأ�سد فيم���وت قال النابغة 

اجلعدي:
اإذا  ال���������ش����ب����اع  ع���������روة  اأب���������ي  زج�������ر   

ب���ال���غ���ن���ِم ي���خ���ت���ل���ط���ن  اأن  اأ������ش�����ف�����ق 
• ع���زب – العَزب: الذي مل يتزوج وه���ي عزبة، عُزب: بُعد 	

وغاب.
• ع���زر- التعزير: التاديب وهو اأي�س���ًا التوقري  ُعزير: ا�سم 	
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ين�سرف خلفته واإن كان اأعجميًا، الأنه ت�سغري: عْزر.
• ع���زز- الع���ز الرفعة والق���وة واملنعة، ع���زت ال�سلعة: قلَّت 	

واأ�سبح���ت نادرة، عز علي���ه: كُرم.ويف التنزي���ل )فعززنا 
بثال���ث( ي����س 14 اأي: قوين���ا و�سددنا، ويف املث���ل: اإذا عز 

اأخوك فهن 
• ع���زف – عزفت نف�سه عن ال�س���يء: زهدت فيه،العزيف: 	

�سوت اجلن، املعازف: املالهي.
• عزل- اعتزله: تنحى عن���ه، االأعزل: الذي ال �سالح معه. 	

املعتزل���ة: ن�سبة اإىل وا�سل بن عط���اء كان يف حلقة احلن 
الب�س���ري ف�ساأل���ه م�سائل تتعل���ق بالق���در فتوقف احل�سن 
ع���ن االإجابة عماًل باحلديث ال�سري���ف)اإذا ذكر الق�ساء 
فاأم�سك���وا ( ف���رتك وا�س���ل حلقة احل�سن فق���ال اأ�سحاب 
احل�س���ن: اعتزلن���ا وا�سل.واأ�س����س جماع���ة مبتدعة تقول 

بالقوة املوَدعة، و�سميت هذه اجلماعة باملعتزلة.
• عزم- عزم على االأمر:�سمم على فعله العزية: )م�س( 	

ج عزائم وهي االإرادة ال�سادقة.
• عزز- عز الرجل: ارتفع �ساأنه و�سار قوبًا.	
• ع���زا- ع���زاه اإىل اأبيه: ن�سب���ه اإليه. ومن االأمان���ة اأن تعزو 	

القول اإىل قائله، والعزاء: ال�سرب.
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• عزي���ن- عزي���ن: جماع���ات متفرق���ة ويف التنزي���ل )عن 	
اليمن وعن ال�سمال عزين( املعارج 13 ويف احلديث )ما 

يل اأراكم عزين( قال ال�ساعر:
 ف�������ج�������اوؤوا ُي�����ه�����رع�����ون اإل�����ي�����ه ح��ت��ى  

ي������ك������ون������وا ح����������ول م������ن������ره ع����زي����ن����ا 
• ع�سر- الع�سر: ال�سعوبة، واالأع�سر: من يعمل بيده الي�سرى 	

واأع�سر ي�سر؛ من يعمل بكتا يديه، وكان عمر بن اخلطاب 
كذلك، ر�سي اهلل عنه.

• التنزي���ل: 	 ويف  ط���اف  باللي���ل:  ع����س   ع�س����س- 
)واللي���ل اإذا ع�سع����س ( التكوي���ر 17 ق���ال الف���راء: اأجمع 
معن���ى ع�سع�س:اأدبر.قال���ه خمت���ار  اأن  عل���ى  املف�س���رون 
ال�سح���اح: وع�سع����س اللي���ل: اأقب���ل بظالم���ه فه���و م���ن 
االأ�سداد، قال���ه امل�سباح املنري.وقال اب���ن �سعدي: اأقبل، 
وقيل: اأدبر.و�سياق االآيتن الكريتن يو�سح املعنى بجالء 
يبع���د االإ�س���كال، يف الق���راآن الكرمي  فن���ون بالغية رائعة 
منه���ا هاتان ال�سورتان: اللي���ل ع�سع�س، وال�سبح  تنف�س.
اللي���ل وال�سبح:  طب���اق. هذا يف املعنى، ف���اإذا اأدبر الليل 
تنف����س ال�سب���ح بع���د اأن كان الليل يحب�س���ه، فكيف ي�سوغ 
املعنى اإذا اأقبل اللي���ل واأقبل ال�سبح؟ ال بد اأن يدبر الليل 
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ليتنف�س ال�سبح . اإن لفظة)ع�سع�س( هنا يف هذا ال�سياق 
ال ي�ستقي���م معناه���ا اإال اأن يكون الليل مولي���ًا مدبرًا ليقبل 
ال�سب���ح،وال يقبل كال املعنين يف اآن مع���ًا؛ الطباق االأول: 
اللي���ل وال�سبح، والطباق الث���اين: ع�سع�س:اأدبر. وتنف�س: 
اأقبل،فهذا طباق ث���ان، وكال الطباقن قد �سكال املقابلة، 
ومث���ال املقابلة يف القراآن الك���رمي: فاأما من اأعطى واتقى 
و�س���دق باحل�سن���ى ف�سني�س���ره للي�س���رى، واأم���ا من بخل 
وا�ستغن وكذب باحل�سنى ف�سني�سره للع�سرى. فاإذا ف�سرنا 
ع�سع�س باأقبل بطلت املقابلة. وع�سع�س هنا تدل على معنى 

واحد، ال تف�سر هذه االآية ب�سواه وهو: االإدبار، لي�س غري.
• ع�سف- الع�سف: امليل عن جادة الطريق 	
• ع�سقل- ع�سقالن: مدينة وت�سمى: عرو�س ال�سام.	
• ع�س���ل- الع�سل: لعاب النحل، ع�س���ل الذئب: ا�سطرب يف 	

م�سيته يق���ال له: الع�سال، وكل مهتز مثل الرمح.والع�سيلة  
لذة الزواج.

• ع�سا- ع�سا ال�سيء: يب�س واأ�سبح �سلبًا.	
• ع�سب – الع�سب: الكالأ الرطب.	
• ع�س����س – الع�س: بيت الكائر ي�سنع���ه من دقائق العيدان 	

وغريها ج اأع�سا�س، فاإذا كان يف جبل فهو وكر و)ُوُكن (. 
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واإذا كان يف االأر����س فهو اأفحو����س وِمفح�س ويف احليث 
)م���ن بنى هلل م�سجدًا ولو كمفح�س قطاة بنى اهلل له بيتًا يف 

اجلنة( 
• ع�س���ا – الع�س���ي: من وقت غ���روب ال�سم����س اإىل العتمة، 	

ع�س���ا ب�سره: �سعف وع�سا عن االأمر: اأعر�س ويف التنزيل 
)ومن يع����س عن ذكر الرحمن نقي�س ل���ه �سيطانًا فهو له 

قرين( الزخرف 36.
• ربطه.ع�سب���ة 	 بالع�ساب���ة:  راأ�س���ه  ع�س���ب  ع�س���ب- 

الرجل:بن���وه وقرابت���ه الأبيه، ماب���ن ع�س���رة اإىل اأربعن، 
والِع�سابة: اجلماعة من النا�سقال ح�سان ر�سي اهلل عنه:

ن�����ادم�����ت�����ه�����م   ع�������������ش������اب������ة  در  هلل   
الأول  ال������زم������ان  يف  ب���ج���ل���ق  ي�����وم�����اً 

ومنه احلدي���ث قال ر�سول اهلل × يوم ب���در: )اللهم اإن 
تهل���ك ه���ذه الع�سابة فلن تعب���د يف االأر�س ( وي���وم ع�سيب: 

�سديد.
• ع�سر- الع�سر: الدهر ويف التنزيل)والع�سر اإن االإن�سان 	

لفي خ�سر. اإال الذين اآمن���وا وعملوا ال�ساحلات( الع�سر 
���ر، وع�س���ور، والع�سران: اللي���ل والنهار  ع�سر  2 ج ع�سُ

العنب: ا�ستخرج ماءه.
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• ع�س���ف- الع�س���ف: ال���زرع، ع�سف���ت الري���ح: ا�ست���دت 	
 ويف التنزي���ل: )ول�سليم���ان الريح عا�سفة جت���ري باأمره( 

االأنبياء 81 
• ع�سل – العن�سل: الب�سل الربي.	

ع�سم- الع�سمة: املنع: ع�سام القربة: رباطها ويف املثل: 
ك���ن ع�ساميًا وال تكن عظاميًا اأي: افتخ���ر بنف�سك ال باآبائك 

واأجدادك الذين �ساروا عظامًا قال ال�ساعر: 
ن����ف���������ص ع���������ش����ام �������ش������ودت ع�������ش���ام���ا 

وع�����ل�����م�����ت�����ه ال�������ك�������ر والإق������������دام������������ا 
     و�سريته بطاًل هماما  

• ع�س���ا – الع�سا: ا�س���م يطلق على العود ونح���وه واملثنى: 	
، وقولهم: األقى ع�س���اه، كناية عن اأنه  ع�س���وان ج ع�سيٌّ

اأقام وترك االأ�سفار. قال ال�ساعر:
النوى بها  وا�شتقر  ع�شاها  ف��األ��ق��ت 

ك���م���ا ق�����ر ع���ي���ن���اً ب������الإي������اب امل�������ش���اف���ر 
ويف التنزيل )وما تلك بيمينك يا مو�سى قال هي ع�ساي( 
ط���ه 18  ويق���ال يف اخلوارج: �سقوا ع�س���ا امل�سلمن، وقولهم: 
ال ترف���ع ع�ساك ع���ن اأهلك. يراد ب���ه: التاأدي���ب والتهيب، ال 

ال�سرب.
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• ع�سى-  الع�سيان:اخل���روج عن الطاعة والفعل: ع�سى، 	
ويف التنزي���ل )فع�س���ى فرعون الر�س���ول فاأخذن���اه اأخذًا 

وبياًل( املزمل 16
• ع�سب- ع�سب ع�سبًا: قط���ع، والع�سب: ال�سيف القاطع. 	

الع�سب���اء: الناقة امل�سقوق���ة االأذن، وهو اأي�س���ًا لقب ناقة 
الر�سول ×، ومل تكن م�سقوقة االأذن.

• ع�س�س – ع�س���ه: اأم�سكه باأ�سنانه، وع����س على ال�سيء: 	
لزم���ه وحر����س علي���ه ويف احلديث)عليك���م ب�سنتي و�سنة 
اخللف���اء الرا�سدي���ن املهدين م���ن بعدي، ع�س���وا عليها 

بالنواجذ ( اأي: الزموها ومت�سكوا بها.
• ع�سل – الع�سل: الع�سلة: اللحمة املجتمعة املكتنزة، وداء 	

ع�سال: اأي: �سدي���د اأعيا االأطباء، واملع�سلة: امل�سكلة التي 
ال يهتدى اإىل حلها، وع�سل الرجل بناته: منعهن التزويج. 
ويف التنزيل )فال تع�سلوهن اأن ينكحن اأزواجهن ( البقرة 

.232
• عطب- الَعَطب: الهالك،الُعْطب: القطن.	
• عطر- العطر: الطيب.	
• عط�س- العطا�س: اندفاع الهواء بقوة من االأنف مع �سوت 	

ي�سمع، �سببه انحبا�س الدم عن الدماغ، فبالعطا�س يتدفق 
الدم حاماًل االأك�سجن اإىل الراأ�س.
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• عط���ف- عط���ف: مال، عطف الع���ود: ثناه، عط���ف عليه: 	
اأ�سف���ق. عطفا كل �سيء: جانباه، ثن���ى عطفه اأي: اأعر�س 

عنه، عطفت الناقة على ولدها: حنت ودر لبنها.
• عط���ل- عطلت امل���راأة وهي عُط���ل: اإذا خ���ال جيدها من 	

احللي، والرجل ُعْطل: اإذا بقي ال عمل له واال�سم: العطلة، 
وتعطل���ت احل���دود اأي: مل تقم ومل تنف���ذ يف حق مرتكبي 

اجلرائر.
• عطا – اأعطاه مااًل: دفعه اإليه، عطا عطوًا: اأخذ اأو تناول 	

قال ال�ساعر النابغة:
اأع������ط������ى ل�����ف�����اره�����ة ح����ل����و ت���واب���ع���ه���ا 

غ��د  دون  ال����ي����وم  ع���ط���اء  ي���ح���ول  ول 
• اأعط���ى: هنا ا�س���م تف�سيل من الرباع���ي اأي: اأكرث عطاء. 	

فهذا يحفظ  وال يقا�س عليه.
• عظ���م – عظم ال�س���يء: اأي: كرب فهو عظي���م، والتعظيم: 	

التبجيل واالح���رتام والتقدير، وتعظم: تك���رب، والعظمة: 
الًكرب وهي هلل وحده جل جالله.

• عفر – العَفر: الرتاب، والتعفري: التبيي�س، ويف احلديث؛ 	
اأن ام���راأة �سك���ت اإلي���ه × اأن ماله���ا ال يزك���و  فقال: ما 
األوانه���ا؟ فقالت: �س���واد فق���ال عليه ال�س���الة وال�سالم: 
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عف���ري.اأي: ا�ستب���ديل اأغنام���ًا بي�س���ًا بها،)ف���اإن الربكة 
فيها(.

ومن اأمثال العرب: به ال بظبي اأعفر اأي: اأبي�س.
• عفف- عف عن احل���رام: كف عنه: العفة )م�س(: ترك 	

ال�سهوات املحرمة وترك ه���وى النف�س ارتفاعًا بها حفظًا 
ملاء الوج���ه ويف التنزي���ل )يح�سبهم اجلاه���ل اأغنياء من 

التعفف( البقرة 273 .
• عفا – العفاء: ال���رتاب، اأعفني من اخلروج معك: دعني 	

منه عافاك اهلل: رزق���ك العافية. عفا ر�سم الديار: در�س 
وامنح���ى وعفا عن هفوته: �ساحم���ه، عفا اهلل عنك: غفر 

لك، الُعفاة: طالب املعروف قال زهري بن اأبي �سلمى:
  اأغ������ر اأب���ي�������ص ف���ي���ا����ص ي��ف��ك��ك ع��ن 

اأي����دي ال��ع��ف��اة وع���ن اأع��ن��اق��ه��ا الربقا 
• عق���ب- عاقب���ة كل �س���يء: اآخ���ره، وعقب الرج���ل: ن�سله. 	

العقب���ى: ج���زاء االأمور.والعقاب: املعاقب���ة على اخلطاأ اأو 
الذْن���ب ويف التنزي���ل )واتقوا اهلل واعلم���وا اأن اهلل �سديد 

العقاب ( البقرة 196.
• عقد- عقد احلبل:جعل فيه عقدة، واليمن: اأكده، الِعقد: 	

القالدة، واأ�سلوب معقد: اأي: غام�س املعنى.
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• عق���ر – عقره: جرح���ه، وعقرت البعري: نحرت���ه، وامراأة 	
عاقر: ال تنجب والرجل كذلك، العقاقري: االأدوية واحدها: 

ار  والَعقار: االأر�س والبناء. والُعقار: اخلمرة  ُعقَّ
• عق���ق – العقيق: والعقيقة: ال�س���اة التي تذبح عن املولود. 	

العقي���ق: حج���ر كرمي، ع���ق وال���ده: ع�ساه فه���و عاق ويف 
ه اإليك���م الكف���ر والف�س���وق: والع�سيان (  التنزي���ل )وك���رَّ

احلجرات 7.
• عق���ل- عقل البع���ري: �سد ذراعه بالعق���ال. العقل: غريزة 	

يتهياأ بها االإن�سان اإىل فهم اخلطاب،، والعقل: ملكة ييز 
بها االإن�سان املدركات.

• عكف – عكفه: حب�سه ووقفه، واالعتكاف: يف امل�سجد؛ اأن 	
يجب����س امل�سلم نف�سه على الطاع���ة، وكان الكفار كما ذكر 
اهلل تب���ارك وتعاىل يف كتابه الكرمي )يعكفون على اأ�سنام 
له���م( االأع���راف  138 فالعك���وف على ال�س���يء: املواظبة 

عليه.
• علج- العلج: الواحد من كفار العجم ج علوج.	
• علل- العل: ال�سرب الثاين يقال:علٌّ  بعد نَهل.وبنو الَعالت: 	

اأوالد الرج���ل من ن�سوة �ستى، والعل���ة: املر�س، فالن يعلل 
نف�س���ه: اأي: يلهي نف�س���ه ن العلِّية:الغرف���ة املرتفعة يرقى 

 



338

معجم روضة اللغة

اإليه���ا ب�سل���م اأو درج.والعلة واملعل���ول اأي: ال�سبب وامل�سبَّب 
عنه.

• علق- الَعالقة: احلب. 	
• والعل���ق: واحدته���ا: علقة، وه���ي دويبة تك���ون يف الغدران 	

وم�سادر املياه.الِعلق: ال�سيء النفي�س.
• مة 	 عل���م- الَعَلم: العالمة، وهو اأي�سًا اجلبل  والرجل: عالَّ

اأي: ع���امل جدًا، والهاء للمبالغة. االأي���ام املعلومات: ع�سر 
ذي احلجة، العامَل: اخللق. العلم: اليقن  قال زهري: 

واأع����ل����م ع��ل��م ال���ي���وم والأم���������ص قبله 
ول��ك��ن��ن��ي ع���ن ع��ل��م م���ا يف غ����ٍد عمي 

• واالأعلم: امل�سقوق ال�سفة العليا.واالأنثى: علماء. العلماين: 	
امللح���د ال���ذي ال يوؤم���ن بوج���ود اهلل تع���اىل، ال يوؤم���ن اإال 

باملح�سو�س العمي واآثاره يف املخترب.
• عم���د- العم���ود ج قلة  لالأعم���دة ج الكرثة: عُم���د وعَمد، 	

وعَم���د لل�سيء: ق�سد، عمود القوم: �سيدهم والعمدة: من 
يعتمد عليه  اعتمد عليه يف االأمر: اتكل.

• عمر- عِمر الرجل: عا�س عمرًا طوياًل ومنه قولهم: اأطال 	
اهلل عم���رك، وتقول: لَعمرو اهلل؛ فالالم للتوكيد، وعمرو: 
مبت���داأ  اهلل: لفظ اجلاللة م�ساف اإليه، واخلرب حمذوف 
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وجوب���ًا تقديره  ق�سمي. وقوله تعاىل )وا�ستعمركم فيها ( 
ه���ود 61 اأي: جعلكم عمارها، فاال�ستعم���ار م�سطلح من 

تدلي�س اإبلي�س ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب.
• عم���ه- العمه: التحري والرتدد ما�سيه: َعِمَه والعمه: عمى 	

الب�سرية.
• عمى – العمى: ذهاب الب�سر.	
• عنت- العنت: االإثم والوقوع يف االأمر ال�ساق ويف التنزيل: 	

)ذلك ملن خ�سي العنت منكم( الن�ساء 25.
• عند – عَند: خالف ورف�س احلق وهو يعرفه، فهو عنيد	
• عندل- العندل: البلبل. 	
• عن�س0 عن�ست اجلارية، فهي عان�س، اإذا طال مكثها عند 	

اأهلها بعد البلوغ.
• عنف- العن���ف: ال�سدة، عنف���وان ال�س���يء: اأوله.والعنفة: 	

مروح���ة �سخم���ة تدور على حم���ور بقوة دفع امل���اء لتوليد 
الطاقة 

• عن���ق – العنق؛ يذكر ويوؤن���ث ج اأعناق، الَعناق: ولد املعز، 	
العنق���اء: طائ���ر خرايف مع���روف اال�سم جمه���ول اجل�سم 
يقال باأنه كان اإذا طار فوق قرية غطاها ظله، وكان يحمل 

الفيل كما حتمل القطة الفاأر. والعنقاء: الداهية.
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• ع���نن- عن ل���ه ك���ذا، اأي: عر�س و�سن���ح، الِعن���ان للفر�س 	
واملق���ود للجمل والر�س���ن للبغل واحلمار. عن���وان الكتاب 

ا�سم الكتاب.
• عنا- عنا: خ�س���ع وذل.ويف التنزيل )وعنت الوجوه للحي 	

القيوم( طه 111 العاين: االأ�سري ج عناة. وعني عناء اأي: 
تعب، وه���ذا يعنيك،اأي: يهم���ك.ويف احلديث )من ح�سن 
اإ�س���الم املرء تركه ما ال يعنيه ( اأي: ما ال يهمه.واملعاناة: 

املقا�ساة واملكابدة، وفتحت البلد َعنوة اأي: قهرًا.
• عهد- العه���د: االأمان. ويف احلدي���ث )اإن كرم العهد من 	

االإي���ان(  اأي: رعاي���ة املودة، واملعاَه���د: الذمي. قال ابن 
فار����س: تعهدته: حفظته، وال يقال: تعاهدته. العهاد: اأول 

مطر الربيع. 
• ع���ود – عاد اإلي���ه: رجع ويف املث���ل: الَعود اأحم���د، وعدت 	

املري�س عيادة، اإذا زرته.والعادة: تكون بتكرار ال�سيء مع 
ميل النف�س اإليها. 

• ع���وذ – عاذ به وا�ستعاذ: جل���اأ اإليه، ومعاذ اهلل اأي: اأعوذ 	
باهلل معاذًا.

• ع���ور- عورت عن املاء: نق�ست اأو غ���ار ماوؤها، ومنه قيل 	
للكلمة ع���وراء اإذا كانت قبيحة وم���ن اأحكم اأمثال العرب 
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ه���ذا املثل: دع العوراء تخطاأك.ومن اأمثالهم اأي�سًا: دمعة 
من ع���وراء  غنيم���ة باردة. ي�س���رب للبخي���ل ي�سلك منه 
القلي���ل، وكل �سيء ي�سرته االإن�س���ان اأنفة وحياء فهو عورة، 
والثغ���ر على حدود الدولة عورة يخاف من دخول االأعداء 

من ناحيتها. وقال ب�سر بن اأبي خازم:
ب�����ن�����ي مت���ي���م     ك�������ت�������اب  يف  وج��������دن��������ا 

اأح����������ق اخل�����ي�����ل ب����ال����رك���������ص امل����ع����ار 
• عو����س – العوي�س من املعاين: م���ا ي�سعب على الدار�س 	

فهمه ب�سهولة.
• ع���وق- عاقه عن كذا: حب�سه عنه و�سرفه.ويف التنزيل: )قد 	

يعلم اهلل املعوقن منكم ( االأحزاب 18 
• عول- العويل: رفع ال�سوت بالبكاء، وقولهم: عيل �سربي 	

اأي: ُغل���ب، والع���ول: امَلي���ل ويف التنزي���ل )ذل���ك اأدنى اأال 
تعول���وا(  الن�س���اء3 وق���ال ال�ساعر عبد اهلل ب���ن احلارث 

ر�سي اهلل عنه:
ت��ب��ع��ن��ا ر�����ش����ول اهلل واط����رح����وا    اإن�������ا 

ق������ول ال���ن���ب���ي وع�����ال�����وا يف امل����وازي����ن 
• عوم – العوم: ال�سباحة.	
• ���ف يف �سنها من كل �س���يء  ج عون، 	 ع���ون- العوان: الن�سَ

 



342

معجم روضة اللغة

واحلرب العوان: ال�سديدة، واملعون���ة: امل�ساعدة. والعانة: 
قطيع خم���ر الوح�س. والعان���ة اأي�سًا: ال�سع���ر النابت فوق 

القُبل.
• ع���ري- الَع���ري: احلمار.والتعي���ري: التوبيخ.والعامة تقول: 	

عريه بكذا، والف�سيح ترك الباء،تقول: عريه البخل.
• عي���ل-  العيل���ة والعال���ة: الفاق���ة والفق���ر فه���و عائل.ويف 	

التنزيل: )واإن خفتم َعيلة ف�سوف يغنيكم اهلل من ف�سله( 
التوبة 28.

• ع���ن- العن: حا�س���ة الروؤية ج اأعن وعي���ون، ت�سغريها: 	
عيين���ة، باإدخال ت���اء التاأنيث على امل�سغ���ر، اأذن: اأذينة. 
والع���ن: اجلا�سو����س، واالإن�س���ان تقول: هو بعين���ه اأي: هو 
بنف�س���ه. واأعيان الق���وم: اأ�سرافه���م ويف احلديث )اأعيان 
بني االأم يتوارثون دون بني العالت( وامراأة عيناء: وا�سعة 

العينن ج ِعن قال زهري:
بها الِع���ِن واالآرام ي�سن ِخلف���ة   واأطالوؤها ينه�سن من 

كل جمثم 
• والع���ن من األف���اظ التوكيد، تق���ول: جاء الطال���ب عينه، 	

د. د بعد املوؤكَّ ويجب اأن يكون املوؤكِّ
• : حب�س النطق لعلة، اأعي���اه االأمر: اأتعبه، داء 	 عي���ا – الِعيُّ

عياء: �سعب ال دواء له كاأنه اأعيا االأطباء. 
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باب الغين

• غب���ب- الغياب،ومنه احلدي���ث ال�سري���ف: )زر غبًا تزدد 	
حب���ًا(  والغب���ب: اللح���م الت���ديل من حتت حن���ك الديك 
والبق���ر. وتاأتي مبعنى: َبْعد، على الظرفية الزمانية تقول: 

جئتك غب املطر اأي: بعد املطر قال النابغة: 
ك�������الأق�������ح�������وان غ����������داة غ������ب ل���ث���ات���ه 

ج�����ف�����ت اع�����ال�����ي�����ه واأ������ش�����ف�����ل�����ه ن�����دي 
• ة: �سهادة الزور.	 والتغبَّ
• غ���رب- الغبار: ما دق وتطاير م���ن الرتاب، الزمن الغابر: 	

املا�سي والباقي من االأ�سداد ق���ال اهلل تعاىل)اإال عجوزًا 
يف الغابرين ( ال�سعراء 171 وقال عبيد بن االبر�س:

 ذه�����ب�����وا وخ���ل���ف���ن���ي امل���خ���ل���ف ف��ي��ه��م 
غ���ري���ب  ال�����غ�����اب�����ري�����ن  يف  ف����ك����اأن����ن����ي 

• غب�س- غِب�س الليل: خالط البيا�س ظلمته يف اآخره.	
• غب���ط – الغبطة: متني مثل حال املغب���وط من غري اإرادة 	

زوالها عنه: وهذا لي�س بح�سد. والغبيط: الرحل قال امروؤ 
القي�س:

  ت��ق��ول وق���د م���ال الغبيط ب��ن��ا م��ع��اً:  
القي�ص فانزل  ام��راأ  يا  عقرت بعري 
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• غبق – الَغبوق: ال�سرب بالع�سي.	
• غ���نب- غبنه يف البيع: خدع���ه بنق�س الثمن، فهو مغبون، 	

غنب الثةب: ثناه ثم خاطه ليعدل طوله اأو عر�سه.
• غبي – الغبي: قليل الفطنة.	
• غ���در – الغدر: ترك الوفاء، والوقيعة عن غفلة. والغدير: 	

بركة املاء يغادرها ال�سيل، الغديرة ج غدائر امل�سفور من 
�سعر الن�ساء واأعراف اخليل.

• غدق- امل���اء الكثري ويف التنزي���ل)واأْن ل���و ا�ستقاموا على 	
الطريقة الأ�سقيناهم ماء غدقًا( اجلن 16. 

• غ���دا- غدا يغدو: ذهب ُغدوة، وهي ما بن �سالة ال�سبح 	
وطل���وع ال�سم�س،ويق���ال: اآتي���ك غ���داة غ���د ج الَغ���َدوات، 

الغادية: ال�سحابة.
• غ���رب- الغرب���ة: االغرتاب، غ���َرب: بُعد  والغ���ْرب: الدلو 	

العظيمة.
• غرد- الغرد: الغناء. 	
• غرر- الغ���رة: البيا�س يف جبهة الفر����س، وغرة كل �سيء 	

اأوله واأكرمه، والغرور: الباطل ويف التنزيل )اإِن الكافرون 
اإال يف غرور( امللك20 وقال ح�سان ر�سي اهلل عنه:

مت�����ن�����ي�����ت الأم�������������������اين م���������ن ب���ع���ي���د 
ي�����رج�����ع يف غ������رور  ال����ك����ف����ر  وق���������ول 
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ورجل ِغ���رٌّ وغرير: غري جمرب، اغ���رت بال�سيء: ُخدع به 
والَغ���رور: ال�سيطان، والِغرارة ج غرائ���ر وهي الكي�س الكبري، 

ارة: الدنيا. والغرَّ
• غ���رز- غ���رزه باالإب���رة: نخ�سه، ورجل���ه يف الَغ���رزاأي: يف 	

الركاب 
• غر�س- غر�س ال�سجر: اأثبته يف االأر�س.	
• غرم- الغرام: ال�سر الدائم ورجل غارم، من الديون التي 	

عليه، ويف التنزي���ل )اإن عذابها كان غرامًا( الفرقان 65 
مالزمًا دائمًا، وقال ب�سر بن اأبي خازم:
  وي���������وم ال����ن���������ش����ار وي���������وم اجل����ف����ار  

ك�������ان�������ا ع����������ذاب����������اً وك��������ان��������ا غ������رام������ا 
والغرام من اأ�سماء احلب.

• : جن�س من 	 غ���ز- اأغ���زت ال�سجرة: ك���رث �سوكه���ا، والُغ���زُّ
الرتك. غ���زة بفل�سطن، وقطاع غ���زة: منطقة قامت بها 
احلرك���ة الت�سحيحي���ة للمقاوم���ة الفل�سطيني���ة متابع���ن 
اجلهاد، راف�سن االعرتاف بالكيان ال�سهوين والتطبيع، 
جرت جمزرة غزة وقد ك�س���رت غزة االإرادة ال�سهيونية، 
مل حتق���ق ال�سهيوني���ة هدفه���ا ومل حترر االأ�س���ري. كانت 
حرب���ًا عقائدية، وهذا اأول ن�سر ل���الإرادة االإ�سالمية على 
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الع���دو ال�سهيوين وهو اإرها����س للمعارك املقبل يف ظالل 
ال�سح���وة االإ�سالمي���ة قيل فيها ملحم���ة �سعرية من اآالف 
االأبي���ات. ولد بغزة االإم���ام ال�سافعي يرحمه اهلل ومات به 

ها�سم ابن عبد مناف قال مطرود بن كعب:
ب��ل��ق��ع��ة   وه����ا�����ش����م يف ����ش���ري���ح ع���ن���د 

ت�����ش��ف��ي ال����ري����اح ع��ل��ي��ه و����ش���ط غ���زات 
• غزل – الغزال: ال�س���ادن حن يتحرك، وغزالة ال�سحى، 	

اأوله، اأغزلت املراأة: اأدارت املغزل، و�سمي الغزل حمادثة 
الن�س���اء؛ الأن احلدي���ث ي���دور ثم يع���ود ويرجع كم���ا بداأ، 

ت�سبيهًا بحركة املغزل.
• غ�سق- الغ�س���ق: اأول الظلمة، والغا�س���ق: الليل، والغ�ساق: 	

املننت البارد ويف التنزيل )اإال حميمًا وغ�ساقًا ( النباأ 25.
• غ�سم- الغ�ْسم: الظلم.	
• غ�سب- الغ�سب: اأخذ ال�سيء ظلمًا بالقوة.	
• غ�س���ن- الغ�سن: الفرع الدقيق م���ن ال�سجرة ج اأغ�سان 	

وغ�سون، وابو الغ�سن: كنية جحا.
• غ�س�س- غ�س طرفه: خف�سه ويف التنزيل: )قل للموؤمنن 	

يغ�سوا من اأب�سارهم ويحفظوا فروجهم( النور 30 غ�س 
م���ن ق���دره: احتق���ره، الغ�سا�س���ة: الذل���ة واملنق�سة.قال 

الفرزدق:
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    ف��غ�����ص ال���ط���رف اإن�����ك م���ن منر 
ك����اب����ا ول  ب�����ل�����غ�����ت  ك������ع������ب������اً  ف��������ا 

• غف���ر: الَغْفر: التغطي���ة، املغفر: غط���اء الراأ�س من حديد 	
يلب�س للحرب.

• غف����س- غاف�س���ه: اأخ���ذه فج���اءة عل���ى ِغ���رة  غاف����س 	
الفر�سة: اغتنمها .

• غف���ل – غف���ل ال�سيء: غاب ع���ن البال، واأغفلت���ه: تركته 	
عمدًا.

• غف���ا – اأغف���ى: نام قال اب���ن ال�سليت: ال تق���ل: غفا وقال 	
غ���ريه: وال يقال: غف���وت  وقال االأزه���ري: وكالم العرب: 

اأغفيت وقلما يقال: غفوت.
• غلب- غلب: قهر والغلبة اأي�سًا ومنه بنو تغلب من ن�سارى 	

الع���رب طلبه���م عم���ر باجلزية فاأب���وا اأن يعطوه���ا با�سم 
اجلزبة و�ساحل���وا على ا�سم ال�سدق���ة م�ساعفة، ويروى 

اأنه قال: هاتوها و�سموها ما �سئتم  ر�سي اهلل عنه.
• غل�س- الغل�س: ظلمة اآخر الليل.	
•  غلط – غِلط غَلطًا: مل يعرف وجه ال�سواب فيه.	
• غل���ظ- غُلظ ال�س���يء: زاد قطره، �سار غليظ���ًا وِغالظة، 	

غّل���ظ اليمن: اأكده���ا ويف التنزيل )قاتل���وا الذين يلونكم 
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة( التوبة 123.
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• غلف – الغ���الف: غّلف ال�سيء: غط���اه، االأغلف ج ُغْلف: 	
ال���ذي ال يع���ي �سيئ���ًا ويف التنزيل )وقال���وا قلوبنا غلف بل 
لعنهم اهلل بكفرهم ( البق���رة 88.االأغلف:االإن�سان الذي 

مل ُيخنَت.
• غلق- اأغلق الباب �سكه.ا�ستغلق عليه الكالم: امتنع.	
• غل���ل – الغلة ج غالت، والغالل �سع���ار يلب�س حتت الثوب 	

وحتت الدرع، والغل  احلق���د، والُغلُّ ج االأغالل وهي قيود 
احلدي���د، واأغل الرجل: خ���ان،ويف احلديث )ال اإغالل وال 

اإ�سالل ( اأي: ال خيانة وال �سرقة وقيل: ال ر�سوة. 
• غل���ي – غل���ت الق���در: و�سلت احل���رارة فيه���ا اإىل درجة 	

الغليان، غ���ال ال�سعر: ارتفع وزاد عما طان عليه. الغالية: 
الطي���ب قيل: واأول من �سماها بذل���ك هو �سليمان بن عبد 

امللك، والُغَلواء هو اأول ال�سباب والن�سارة اأي�سًا.
• غم���د – غمد: �س���رت، غامد: لقب، وا�سم���ه: عمرو، واإمنا 	

�سم���ي غامدًا الأنه كان ب���ن قومه حقد ف�س���رته واأ�سلحه.
وتغمده اهلل برحته: غمره بها.

• غم���ر- الغمر: الكثري، الغمرة: ال�سدة، الغامر من االأر�س 	
ال���ذي ال عم���ران في���ه وال م�سالح م���ن زراع���ة وغريها، 

االنغمار: االنغما�س يف املاء.
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• غم���ز – غم���ز ال�سيء بي���ده: ج�سه ومل�سه، وغم���زه بعينه: 	
ا�ستهزاء اأو ريبة، لي�س بفالن غميزة: اأي: مطعن.

• غم�س – الغام�س م���ن الكالم: املعمى فال يعرف معناه، 	
وغم����س عينه عن���ه: ت�ساه���ل مع���ه يف البيع وال�س���راء اأو 
احلدي���ث في���ه م�سائل خالفي���ة حتى ال يدخ���ل يف اجلدل 

واملراء 
• غم���ط – غمط النعم���ة: مل ي�سكرها، والغم���ط: االزدراء 	

واالحتقار.
• غم���م – غم: غط���ى. الغيم غ���م القمر: غط���اه اأو حب�س 	

روؤيته. والغم���ة: ال�سيق واحل���زن، ويف التنزيل )فاأثابكم 
غمًا بغم( اآل عمران 153.والغمام: ال�سحاب.ويف التنزيل 

)وظللنا عليكم الغمام ( البقرة 57 
• غن���م – الغنمة: ال�س���اة، غنم���ت ال�سيء: اأخذت���ه غنيمة 	

ومغنمًا ج غنائ���م ومغامن،  غنائم احلرب: ما يوؤخذ عنوة 
ويف التنزي���ل( )وعدك���م اهلل مغ���امن كث���رية تاأخذونها ( 

الفتح 20 
• ة:�سوت يف اخلي�سوم، واالأغ���ن: الذي يتطلم 	 نَّ غ���نن – الغُّ

م���ن ِقَبل خيا�سيمه، يقل: طري اأغ���ن، جميل ال�سوت. واد 
اأغن كثري الع�سب، وحديقة غناء. والغانية  املراأة ت�ستغني 
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بجماله���ا ع���ن التزي���ن باحلل���ي  واملْغنى: املن���زل. وحمل 
االإقام���ة.ويف التنزي���ل )كاأن مل يغَن���وا فيه���ا ( االأع���راف 

92.وقال لبيد:
وغ��ِن��ي��ت ���ش��ب��ت��اً ق��ب��ل جم���رى داح�����ص

ل�����و ك������ان ل���ل���ن���ف�������ص ال����ل����ج����وج خ���ل���ود 
• غهب- الغيهب: الظلمة ج غياهب.	
• غ���وث- الغ���وث واال�ستغاث���ة: ال�سي���اح للمعون���ة واالإنقاذ 	

والنجدة.قال جرير:
اأغ�����ث�����ن�����ي ي������ا ف����������داك اأب����������ي واأم��������ي 

ام����ت����ي����اح ذو  اإن����������ك  م����ن����ك  ب�������ش���ي���ب 
• غ���ور – غور كل �سيء: قعره، يق���ال: فالن بعيد الغور اأي:  	

حق���ود، والغ���ور: املنخف�س من االأر�س، واملغ���ارة: الكهف 
يف اجلب���ل، وغارت الع���ن: ذهب ماوؤه���ا. والغار: نوع من 
ال�سجر. والغ���ارة على العدو: الهج���وم، واملغوار: ال�سجاع 

الكثري الغارات.
• غو����س- الغو����س: النزول حت���ت املاء، ويق���ال: غا�س يف 	

املع���اين  كاأنه بل���غ اأق�ساها حتى ا�ستخرج م���ا بُعد منها. 
الغوا�س���ة: موؤنث الغوا����س، وهي �سفين���ة حربية حمكمة 

االإغالق تغو�س يف املاء لرتمي القذائف على العدو.
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• غ���وط – الغائ���ط يف اأ�سل املعن���ى: املطمئن م���ن االأر�س 	
والغوط���ة كذل���ك، وكان الرجل قب���ل اأن تتخ���ذ الكُنف اأو 
املراحي����س، اإذا اأراد اأن يق�س���ي حاجته ليدفه عنه االأذى 
ياأت���ي الغائط، ف���رُتك اأ�سل املعن���ى الغائط وه���و االأر�س 

و�سار يدل على التغوط والتبول.
• غ���ول- الغول: م���ا يغتال العقل وهي اخلم���رة ويف التنزيل 	

)ال فيها َغول ( ال�سافات 47.وقال ال�ساعر:
ف��ي��ه��ا  غ������ول  ل  ����ش���رب���ت  ك����اأ�����ص  رب   

و����ش���ق���ي���ت ال������ن������دي م���ن���ه���ا م����زاج����ا
 وكاأن ه���ذا ال�سع���ر م�سن���وع للداللة على األف���اظ القراآن 

واهلل اأعلم.
• غ���وي – الغي ال�س���الل ويف التنزي���ل: )وال�سعراء يتَّبعهم 	

الغاوون( ال�سعراء 224.
• الغيب- الغيب: ما غاب عنك ويف التنزيل)الذين يوؤمنون 	

بالغيب ( البقرة 3  
• غيابة اجلب: قعره، الغيبة: اأن تتكلم عن اإن�سان غائب مبا 	

يغمه لو �سمعه، والغابةج غاب وقال ال�ساعر: 
 دع���������ي م������������اذا ع����ل����م����ت �����ش����اأت����ق����ي����ه 

��������ب ن����ب����ئ����ي����ن����ي ول���������ك���������ن ب��������امل��������غ��������يَّ
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• غي���ث- الغي���ث: املط���ر ويف التنزي���ل )اإن اهلل عن���ده علم 	
ال�ساعة وينزل الغيث( لقمان 34.

• غيد- الغَيد: النعومة، وهي غادة و غيداء.	
• غري – الَغرية: نخوة الرج���ل وحميته على اأهله من فالن 	

اأو م���ن الرجال، وهي كذلك عليه من فالنة اأو من الن�ساء 
وقولهم: ال غري. حلن اأخذ من قول ال�ساعر: 

ج�����واب�����اً ب����ه ت���ن���ج���و اع���ت���م���د ف���ورب���ن���ا  
ل���ع���ْن ع��م��ل اأ���ش��ل��ف��ت ل غ���ر ُت�����ش��األ 

وه���ذا ال�سع���ر الركيك �سبب للغ���ة هذه اللوث���ة يف البيان 
الف�سيح.

يق���ال: قب�ست ع�س���رة لي�س غ���ري، بالرفع: لي����س غرُيها 
مقبو�س���ًا  وبالن�س���ب: لي�س غرَيها قب�س���ت.و ال تدخل عليها 

)ال ( ل�سدة اإبهامها.
• غي����س- غي�س امل���اء: قل ون�س���ب، غا�س الك���رام: قلوا، 	

الغي�سة: االأجمة.
• غي���ظ- الغيظ: اأ�س���د احلن���ق ويف التنزي���ل )والكاظمن 	

الغيظ والعافن عن النا�س ( اآل عمران 124.وقالت ُقَتيلة 
اأخت الن�سر ابن احلارث وقد اأ�سر يوم بدر ثم قتل:
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م�����ا ك������ان �����ش����رك ل�����و م���ن���ن���ت ورمب�����ا 
م������نَّ ال���ف���ت���ى وه������و امل���غ���ي���ظ امل��ح��ن��ق 

• غي���ل- الغي���ل: االأجمة، ومن���ه: القتل غيل���ة، والَغيل: املاء 	
اجلاري على �سطح االأر�س. الغوائل: الدواهي. اأم َغيالن: 

�سجر ال�سمر.
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باب الفاء

• فاأت – افتاأت الباطل: اختلقه.	
• ف���اأد 0 الف���وؤاد: القلب ج اأفئ���دة ويف التنزي���ل )اإن ال�سمع 	

والب�سر والفوؤاد كل اأولئك كان عنه م�سوؤواًل( االإ�سراء 36. 
• ���ه: ك�سره وبال���غ يف تك�سريه وزحن���ه حتى اأ�سبح 	 فتت- فتَّ

فتاتًا فت يف �ساعده: اأ�سعفه.
• فتح- الفت���ح: الفوز والن�س���ر والتاأيي���د ويف التنزيل )اإنا 	

فتحن���ا لك فتح���ًا مبينا( لفت���ح 1.فتحت القن���اة: اأزحت 
العائ���ق اأم���ام امل���اء ليج���ري ويروي ال���زرع. وقول���ه عليه 
هور(  ال�س���الة وال�س���الم ع���ن ال�س���الة  )مفتاحه���ا الطَّ
ا�ستع���ارة لطيفة، وذلك اأن احلدث مل���ا منع من ال�سالة، 
�سبهه بالغل���ق املانع اإىل دخول ال���دار ونحوها، والطهور، 
مل���ا رفع احل���دث املانع وطان �سبب االإق���دام على ال�سالة 

�سبهه باملفتاح.
• فرت- الف���رتة والفتور: ال�سعف، واأه���ل الفرتة هم ما بن 	

عي�س���ى وحممد �سلوات اهلل و�سالم���ه عليهما وعلى جميع 
االأنبي���اء واملر�سل���ن. والَفرْت: القيا�س بالِف���رْت وهو ما بن 
طرف االإبه���ام وطرف ال�سبابة بالتفري���ج املعتاد.وطْرف 
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فاتر اأي: ذابل، وت�ستح�سن هذه ال�سفة يف الن�ساء.
• فت���ق فتق ال�سيء: �سقه ويف التنزي���ل )اأمل تر اأن ال�سموات 	

واالأر�س كانتا رتقًا ففتقناهما ( االأنبياء 30.
• فت���ك – الفاتك: اجلريء، والفت���ك: القتل على غرة ويف 	

احلديث )قيد االإيان الفتك، ال يفتك موؤمن (.
• فتل- الفتيل ما يكون يف �سق نواة التمر مثل العنكبوت،ويف 	

التنزي���ل )وال تظلمون فتياًل( الن�ساء 77 وفتل احلبل لواه 
ليقوى وفتل وجهه عنها: �سرفه.

• ف���نت – الفتنة: االختبار واالبت���الء ويف التنزيل)قال فاإنا قد 	
فتنا قومك من بعدك واأ�سلهم ال�سامري( طه 85. 

وقاالل�ساعر:  
اهلل م�شطهد    ع��ب��اد  م���ن  ام����رئ  ك���ل 

ب����ب����ط����ن م����ك����ة م����ق����ه����ور وم����ف����ت����ون 
وهذا البيت ال ي�ساكل �سعر امرئ القي�س واأظن اأنه منحول 

عليه. 
• الفات���ن: امل�سل عن احلق اأي �سيء كان؛ اخلمرة واملراأة و 	

رفيق ال�سوء.
• فت���ي- الفتي: ال�س���اب، ويف التنزي���ل )قال���وا �سمعنا فتى 	

يذكرهم يقال له اإبراهيم ( االأنبياء 60، والفتوة: الكرم.
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• فجاأ – الفجاءة واملفاجاأة: املعاجلة بغتة 	
• فج���ج- الف���ج: الطريق الوا�س���ع بن جبل���ن ج فجاج ويف 	

التنزيل)وعل���ى كل �سامر ياأتن من كل فج عميق ( احلج 
 27
• والف���ج: كل فاكهة مل تن�سج وعقل فج اأي: غري جمرب وال 	

راجح.
• فجر – فج���ر املاء: اأجراه، وفَجر:ف�س���ق من الفجور وهو 	

اخلروج عن اال�ستقام���ة. ويف التنزيل )ونف�س وما �سواها 
فاألهمها فجورها وتقواها ( ال�سم�س8.

• فجع – الفجيعة: امل�سيبة.	
• فح�س- كل �سيء جاوز حده فهو فاح�س قال امروؤ القي�س:	

وجيد كجيد الرئم لي�س بفاح�س  اإذا هي ن�سته وال مبعطل 
وتفح�س يف كالمه: اأتى بكالم بذيء.

• فح����س – الفح�س؛ اأن يحف���ر الطائر برجليه يف االأر�س 	
مو�سع���ًا ي�سم���ى مفح�س���ًا، وفح�س���ت ع���ن ال�س���يء: اإذا 

ا�ستق�سيت يف البحث عنه. 
• ال النخل ويف احلديث 	 فحل- الفحل: ح�سري يتخذ من فحَّ

اأنه × دخ���ل على رجل من االأن�س���ار ويف ناحيتة البيت 
فحل من تلك الفح���ول فاأمر بناحية منه فر�ست ثم �سلى 
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عليه. وا�ستفحل االأمر: تفاقم وا�ستد وات�سع
•  فح���م- الفح���م: اأغ�سان ال�سجر تقط���ع وحترق احرتاقًا 	

ناق�س���ًا وتغطى بال���رتاب حتى تتفحم، ث���م يرفع الرتاب 
عنه���ا وي�ستعم���ل وق���ودًا ويف ال�سناعة. وفحم���ة الدجى: 

ظلمته، و�سعر فاحم: �سديد ال�سواد.واأفحمه: اأ�سكته.
• فحا – فحوى العبارة: معناها.	
• فخ���ذ- الفخذ: م���ن الركبة اإىل عظم احلو����س اأو الورك 	

والكلمة موؤنثة.
• فخ���ر – الفخ���ر: م���دح الذات وم���ا كان مت�س���اًل بها من 	

ح�سب ون�سب كما قال الزبرقان بن بدر:  نحن الكرام فال 
ح���ي يفاخرنا   من���ا امللوك وفينا تن�س���ب البيع  وكما قال 

عمرو بن كلثوم:
ف���ط���ام���اً    ل����ن����ا  ال����ر�����ش����ي����ع  ب����ل����غ  اإذا 

ت�����خ�����ر ل�������ه اجل�����ب�����اب�����ر ����ش���اج���دي���ن���ا 
ومو�س���وع الفخر اأو�سع املو�سوع���ات ال�سعرية عند العرب 
يف الع�س���ر القدمي، وقد ذبل هذا الل���ون االأدبي لدى ال�ساعر 

املعا�سر.
• الفاخورة:مكان �سنع الفخار وهو الطن امل�سوي.الفخار: 	

ج فخارة و هي القارورة من الفخار، والفخار اأي�سًا �سيغة 
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مبالغة من الفخر والفخ اإما �سخ�سي واإما مو�سوعي، كاأن 
يفخ���ر االإن�سان بانت�سابه اإىل اأمت���ه وما فيها من قيم، اأما 
الفخر ال�سخ�سي فم�ستكره، ويف التنزيل )اإن اهلل ال يحب 
كل خمت���ال فخور ( لقم���ان 18 وا�ستعم���ال لفظة الفخار 

يكون على �سبيل التورية. 
• الفخاري: �سانع الفخار.	
• فخ���م – رجل فخ���م اأي: عظيم الق���ْدر، وتفخيم احلرف 	

)يف التجوي���د ( ت�سخيم���ه  �سد ترقيقه. مث���ال التفخيم: 
خال���د، نطق اخل���اء يالأ الف���م، مثال الرتقي���ق: ب�سري، 
فال���راء تنط���ق بو�سع الل�س���ان فوق االأ�سن���ان لرتقيق هذا 

احلرف.
• ين: اأثقله ويف احلديث )وعلى امل�سامن 	 فدح – فدحه الدَّ

اأال يرتكوا مفدوحًا من فداء اأو عقل ( العقل: الدية.
• : �س���اح يف بيعه و�سرائه 	 ف���دد – الفديد:رفع ال�سوت.فدَّ

ادة: ال�سفدع، الفدفد: الفالة. مناديًا على �سلعته، الفدَّ
•  فدم- الِف���دام: القما�س اأو الليف يو�سع على فم الدلة اأو 	

االإبريق لي�سفو ما به من �سراب، ورجل فْدم: االأحمق.
• ف���دن – اآل���ة الثوري���ن للح���رث ج فدادي���ن والعامة تطلق 	

الف���دان عل���ى م�ساح���ة م���ن االأر����س بح���وايل: األف مرت 
مربع)�سريانية(.
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• االأ�س���ري 	 لف���ك  يعط���ى  ال���ذي  امل���ال  – الف���داء:  ف���دي 
ونحوه،افت���دت امل���راأة نف�سها من زوجه���ا اأي: اأعطته مااًل 
حتى تخل�ست منه بالطالق. فداه: قال له: جعلت فداءك.

• فذذ – ف���ذه: طرده، اأفذت الغزالة: ول���دت واحدًا، وهذا 	
اأقوى من اأن يكون تواأمًا.

• فراأ – الف���َرُا بوزن: الكالأ: احلمار الوح�سي ويف املثل: كل 	
ال�سيد يف ج���وف الفرا.مثل ي�سرب مل���ن كان له حاجات 

فيق�سى العظيم منها.
•  فَرت - الفرت:الفجور، فرتنى: املراأة ال�سيئة اخللق.	
• ف���رث- الف���رث ج ف���روث: م���ا يف الكر�س م���ن طعام ويف 	

التنزي���ل: )ن�سقيكم مما يف بطونه من بن فرث ودم لبنًا 
خال�سًا ( النحل 66 

• ف���رج- الفْرج واالنفراج: ال�سق بن جبلن اأو جدارين ويف 	
التنزيل )كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج( ق 6،و 
يطل���ق عل���ى قُبل االأنثى ج ُقب���ول: ويطلق عل���ى قُبل الذكر 
اأي�س���ًا ويف التنزيل )قل للموؤمنن يغ�س���وا من اأب�سارهم 

ويحفظوا فروجهم ( النور 30 
• ف���رح- الف���رح طاقة �سعوري���ة تتولد من ال�س���رور تنب�سط 	

النف����س ويف  وارتياح���ًا يف  وتول���د خف���ة  االأ�ساري���ر  له���ا 
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التنزيل)يومئ���ذ يف���رح املوؤمن���ون بن�س���ر اهلل ( الروم 5 
والفرح  البطر.

• فرخ- الفرخ: ولد الطائر، اأفرخ َروعك: انك�سف رعبك.	
• ف���رر- فر ف���رارًا: ه���رب ويف التنزيل )فف���روا اإىل اهلل ( 	

الذاريات 50 افرتَّ �ساحكًا: اأبدى اأ�سنانه، فرَّ ال�ساة:ك�سف 
عن اأ�سنانها ليعرف عمرها.

• فرز – فرز ال�سيء: عزله عن غريه وميزه 	
• فرزدق – الفرزدقة: القطعة من العجن ج فرزدق.	
• فر����س- الفر�س: يطلق على الذكر واالأنثى  وراكبه: فار�س  	

واأب���و فرا�س: كني���ة االأ�سد. وتفر�ست فيه خ���ريًا اأي: راأيت 
في���ه خريًا ويف احلديث )اتقوا فرا�س���ة املوؤمن فاإنه ينظر 

بنور اهلل (.
• فر�س- الفرا�س: ما يكون على االأر�س من ب�ساط للجلو�س 	

عليه اأو للنوم عليه ج فُر�س  وقد يكنى به عن املراأة.
• فر����س – الفر�س���ة: النُّه���زة يق���ال: وج���د ف���الن فر�سة 	

فانتهزها.
• فر����س – الفر�س: احلز يف ال�س���يء، والفر�س ما اأوجبه 	

اهلل تع���اىل، �سمي بذل���ك الأن له معامل وح���دودًا، وفر�سة 
النهر: ثلمته التي ي�ستق���ى منها، وفر�سة البحر: اخلليج، 
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وفر�س له يف العطاء اأي:اأعطاه.والفرائ�س: علم املواريث.
• ط يف االأمر: ق�سر فيه و�سيعه حتى فاته.	 فرط – فرَّ
• ف���رع- فرع كل �س���يء: اأعاله ةتفرع���ت اأغ�سان ال�سجرة: 	

كرثت.
• فرع���ن – فرعون: لق���ب الوليد بن م�سع���ب ملك م�سر، 	

وكل حاك���م ظامل فرع���ون، وكل عات فرعون ويف احلديث 
)اأخذنا فرعون هذه االأمة( اأي: اأبا جهل.

• ف���رغ – فرغ املاء من االإناء: ان�س���ب، وتفرغ لكذا: ا�ستعد 	
لتفريغ جهده له.

• فرق – الفرقان: القراآن وكل ما فرق بن احلق والباطل، 	
والف���اروق �سم���ي ب���ه عمر ب���ن اخلطاب ر�س���ي اهلل عنه، 
وامِلفرق: و�سط الراأ�س، والفَرق: اخلوف. الفرقة: الطائفة 

من النا�س 
• فرقد – الفرقد: ولد البقرة، والفرقدان  جنمان قريبان 	

من القطب. 
• فرقع – الفرقعة: �سوت االأ�سابع.	
• ف���رك – فرك ال�سنب���ل بيده: �سار فري���كًا، وفرك الثوب: 	

تق�س���ر ما كان لزق به، فِرك: اأبغ����س، وهو خا�س ببغ�سة 
الزوجن  امراأة فارك ج فوارك: تبغ�س زوجها.
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• فره- الفارُه: احلاذق بال�سيء، الن�سيط.	
• ف���را- الفرو: جل���د اخلروف، وفروة الراأ����س  ال�سعر، فرا 	

ال�سيء: قطعه الإ�سالحه، افرتى احلديث: اختلقه واال�سم: 
الفرية. ويف التنزيل )وقد خاب من افرتى( طه 61 

• فزع- الفزع: اخل���وف، واالإغاثة قال النبي × لالأن�سار 	
)اإنكم لتكرثون عند الفزع وتقلون عند الطمع(

• ف�سيل���ة 	 م���ن  حرج���ي  مثم���ر  الف�ستق:�سج���ر  ف�س���ت- 
البطمي���ات، ثماره لذي���ذة، يقال باأن مه���ده االأ�سلي بالد 
ترك�ستان.وف�ست���ق العبي���د: نبات من ف�سيل���ة القرنيات، 
مهده االأ�سلي الربازيل يزرع االآن بكرثة يف اأفريقيا، ثماره 
غني���ة بالف�سفور الذي ي�ساعد على حدة الذكاء.الف�ستان: 

ج ف�ساتن، هو للن�ساء مبنزلة القباء للرجال )فار�سية( 
• ف�سح – الف�سحة: ال�سعة، انف�سح �سدره: ان�سرح.	
• ف�سخ- الف�سخ:ف�سخ العقد:نق�سه واألغاه.	
• ع���ر، اأو: بي���ت القما����س.	 ف�س���ط- الف�سط���اط: بي���ت ال�سَّ

الف�سيطة: قالمة الظفر.
• ف�س���ق- ف�سقت الرطب���ة: خرجت من ق�سره���ا. ف�سق عن 	

اأم���ر ربه: خرج ويف التنزيل )واأما الذين ف�سقوا فماأواهم 
النار( ال�سجدة 20  
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• ف�سل – الف�سل: ال�سعف، والف�سل اأي�سًا ااجلنب.	
• ف�سا اخلرب: �ساع، والفا�سية: الغنم واالإبل وكل �سائمة.	
• ف�س���ح – الف�ساح���ة: طالق���ة الل�سان.ويق���ال: كل ناطق 	

ف�سيح، وما ال ينطق، اأعجم  واملوؤنث عجماء ج عجماوات 
قال حميد ابن ثور يف حمامة: 

ع���ج���ب���ت ل���ه���ا اأن�������ى ي����ك����ون غ���ن���اوؤه���ا   
ت��ف��غ��ر مب��ن��ط��ق��ه��ا فما  ف�����ش��ي��ح��اً ومل 

• اأف�سح العجمي: اإذا تكلم بالعربية.	
• ف�س���ل – ف�سل ال�س���يء: اإذا قطع���ه، املف�س���ل: الل�سان، 	

ف�سيل���ة الرجل: رهط���ه االأدن���ون، والتف�سي���ل: التبين، 
الفي�س���ل  ال�سي���ف، واملف�س���ل يف اأع�س���اء  االإن�س���ان: كل 

عظمن ات�سال يكون بينهما مف�سل.
• ف�سح – الف�سيحة: ك�سف امل�ساوئ علنًا 	
• ف�س����س- انف�س ال�سيء: انك�سر، انف����س القوم: تفرقوا، 	

جام مف�س����س: اأي: مر�سع بالف�سة، ف����س ختم الكتاب: 
�سقه.

• االإح�س���ان، 	 واالإف�س���ال:  الزي���ادة،  الف�س���ل:   – ف�س���ل 
واملفا�سلة: تعين االأف�سل.

• ف�س���ا- الف�ساء: ال�ساح���ة وما ات�سع م���ن االأر�س، اأف�سى 	
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اإليه ب�سره: اأطلعه عليه على وجل من الرقيب.
• فطر- الُفطر والِفط���رة: اخللق، والَفطر: ال�سق، تفطرت 	

الق���دم: ت�سققت ق���ال ابن عبا�س ر�س���ي اهلل عنهما:كنت 
ال اأدري م���ا )فاط���ر ال�سم���وات(  حت���ى اأت���اين اأعرابيان 
يخت�سم���ان يف بئ���ر فق���ال اأحدهم���ا: اأن���ا فطرته���ا اأي: 
ابت���داأت حفرها.والفطري: العجن ال���ذي مل يختمر، وكل 
�س���يء اأعجلته فهو فطري ويق���ال: اإياك وال���راي الفطري.
والفطرة: زكاة البدن ومنه: عيد الفطر ويف احلديث)كل 
مول���ود يولد على الفطرة ( قيل معناه: الفطرة االإ�سالمية 
والدين احلق. فطرت ال�سائم: اأعطيته فطورًا تناوله بعد 

املغرب.
• فطم – فطام ال�سبي: ف�ساله عن اأمه اأن ير�سع احلليب.	

ويف التنزيل )وف�ساله يف عامن ( لقمان 14. 
• فطن- الفطنة: الفه���م والذكاء والنباهة والبداهة وحدة 	

العقل 
• فظظ- الفظ من الرجال: الغليظ ال�سيء اخللق، وحيوان 	

مائي له نابان طويالن يف فكه االأعلى قبيح املنظر.
• فظع – االأمر الفظيع: ال�سنيع.	
• فعل – فع���ل ال�سيء: اأجنزه ويف التنزيل)فعال ملا يريد(، 	
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واالنفعال: حركة معين���ة داخل االإن�سان ج�سدية اأو نف�سية 
ال تخ�سع لرقابة العقل.

• فقد- الفق���د: العدم، وتفقد ال�س���يء: طلبه يف غيبته ويف 	
التنزيل: )وتفقد الطري فقال مايل ال اأرى الهدهد( النمل 

20
• فق���ر- ذو الفقار: ا�سم �سيف عي بن اأبي طالب ر�سي اهلل 	

عن���ه  الفقرة: اإحدى خ���رزات العمود الِفْق���ري، الفاقرة: 
الداهي���ة ويف التنزيل)ووجوه يومئذ با�سرة  تظن اأن ُيفَعل 

بها فاقرة ( القيامة 25 
• فق���ه  - الفق���ه: الفهم،ث���م خ����س ب���ه عل���م ال�سريعة يف 	

العب���ادات، والعل���م ب���ه فقي���ه ويف التنزيل )له���م قلوب ال 
يفقهون بها( االأعراف 179.

• فك���ر- التفكر: التاأم���ل، والتفكري هو: الطريق���ة التي بها 	
نف�س���ر املعلوم���ات التي نتلقاه���ا عن طري���ق حوا�سنا ويف 
التنزي���ل )كذلك يب���ن اهلل لكم االآي���ات لعلكم تتفكرون( 

البقرة219.
• فكك- ف���ك ال�سيء من ال�سيء: خل�س���ه ويف التنزيل )مل 	

يك���ن الذي���ن كفروا من اأه���ل الكت���اب وامل�سركن منفكن 
حت���ى تاأتيهم البين���ة( البينة 1، ومنه: ف���ك االرتباط بن 

جي�سن متحاربن  و:احل�سار عن البلد.
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• فكه- الفاكهة: الثمرة ج فواكه ويف التنزيل )وفاكهة مما 	
يتخ���ريون( الواقعة20، فك���ه الرجل: �سار طي���ب النْف�س 

واملزاج ومنه: الفكاهة: النكتة الظريفة. 
• فل���ج – الفْلج: اال�ستعالء والظفر، واأفلج اهلل احلق: ظهر 	

وعال. والفَلج: تباعد االأ�سنان عن بع�سها.
• فل���ح- الف���الح: الف���وز، ويف التنزيل)قد اأفل���ح املوؤمنون( 	

املوؤمنون 1 وقال ال�ساعر:
ت��ع��ق��ل��ي مل������ا  ك����ن����ت  اإن  ف����اع����ق����ل����ي   

ول�������ق�������د اأف��������ل��������ح م��������ن ك����������ان ع����َق����ل 
• فلح االأر�س: �سقها ويف املثل: احلديد باحلديد ُيفلح.	

واالأفلح: امل�سقوق ال�سفة العليا.
• فلق- فلق ال�سيء: �سقه، الفل���ق: ال�سبح ويف التنزيل)قل 	

اأعوذ برب الفلق ( الفلق 1 وقال زهري بن اأبي �سلمى:
 ال����ف����ارج ال���ه���م م�������ش���دول ع�����ش��اك��ره

ك����م����ا ي�����ف�����رج غ�����م ال���ظ���ل���م���ة ال���ف���ل���ق 
و�ساعر مفّلق: اأي: مبدع.

• الُفْل���ك: 	 نف�س���ه،  ح���ول  دار  اإذا  املغ���زل:  فلك���ة  فل���ك- 
ال�سفين���ة،ويف التنزي���ل )وعليه���ا وعلى الفل���ك حتملون( 

املوؤمنون 12 الفَلك ج اأفالك: الكواكب.
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• فلل- فل اجلي�س: هزمه.	
• ق���ال- الف���الة- املف���ازة والبادي���ة وال�سح���راء ج فلوات، 	

�سميت مفازة تفاوؤاًل اأن من اجتازها فاز.الفلوُّ: املهر.
فن���د – الفند: الك���ذب، و�سع���ف الراأي م���ن الهرم.ويف 

التنزيل:)اإين الأجد ريح يو�سف لوال اأن تفندون( يو�سف 94 
• ف���نن- الف���نن: الغ�س���ن ج اأفن���ان، الفن: ج الفن���ون وهي 	

االأنواع واأ�ساليب الكالم وطرقه، والفنون اجلميلة؛ االأدب 
وال�سعر والر�سم واملو�سيقا..ورجل متفنن: اأي: ذو فنون.

• فني- فني ال�سيء: فناء: نفد، تفانوا: اأفنى بع�سهم بع�سًا 	
يف احلرب، ِفناء الدار: �ساحتها ج اأفنية.ويف التنزيل )كل 

من عليها فان ( الرحمن 26 
• فه���م – فه���م ال�س���يء: علم���ه.ويف التنزي���ل )ففهمناه���ا 	

�سليمان( االأنبياء 79 
• فوج – الف���وج: اجلماعة من النا����س، ويف التنزيل )كلما 	

األقي فيها فوج �ساألهم خزنتها اأمل ياأتكم نذير( امللك 8
• فوح – فاحت ريح امل�س���ك: انت�سرت وال يقال: فاحت ريح 	

خبيثة، بل يقال: هبت ريح خبيثة.
• فوز- الف���وز: النجاة والظفر،ويف التنزيل )ومن يطع اهلل 	

ور�سوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ( االأحزاب 71. 
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• فو�س – فو�س اإليه االأمر: رده اإليه، ويف التنزيل )واأفو�س 	
اأمري اإىل اهلل ( غافر 44.

• فوق- الفاقة: الفقر.	
• في���اأ – ف���اء: رج���ع ويف التنزيل )فقاتلوا الت���ي تبغي حتى 	

تف���يء اإىل اأم���ر اهلل ( احلج���رات 9، والف���يء: اخل���راج 
والغنيم���ة  ويف التنزيل)وما اأفاء اهلل على ر�سوله من اهل 
الق���رى فلله والر�سول ( احل�سر 7  والفيء: ما بعد الزوال 
م���ن الظل �سم���ي فيئًا لرجوعه من جان���ب اإىل جانب قال 
اب���ن ال�سكيت: الظل ما ن�سخته ال�سم����س، والفْي: ما ن�سخ 
ال�سم����س، ج اأفياء، وتفياأِت الظ���الل: تقلبت، ويف التنزيل 
)يتفي���وؤ ا ظالله ع���ن اليمن وعن ال�سمائ���ل �سجدًا هلل ( 

النحل 48.
• فيد- الفائدة: ما ا�ستفدته من علم اأو مال 	
• في����س – فا�س اخل���رب يفي�س: �ساع، حدي���ث م�ستفي�س: 	

منت�سر.فا�س النهر: كرث ماوؤه، ورجل فيا�س: معطاء.
• فَن – الفينة: الربهة الزمنية، تقول: بن الفينة والفينة،، 	

عر. الفينات: ال�ساعات، ورجل فينان: ح�سن ال�سَّ
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باب القاف

• قبب- قب اجللد: يب�س، والقبة: البناء املدور القبقب:	
•  البطن، القبقبة: �سوت جوف الفر�س.والقابة: القنطرة.	
• قبح – القبح:ال�سيء املنفر ح�سًا ومعنى، قبحه اهلل: نحاه 	

عن اخلري.
• ة  �سرب من الطري 	 ق���رب – القرب: مكان دفن امليت، الُقربَّ

قال طرفة: 
ي�����������ا ل�����������ك م�����������ن ق��������������رة مب����ع����م����ر   

خ���ا ل���ك اجل����و ف��ب��ي�����ش��ي وا���ش��ف��ري 
ري  ري ما �سئت اأن تنقِّ       ونقِّ

• قب�س – القب����س: ال�سعلة من النار، اقتب�س: اأخذ منه نارًا 	
ويف التنزيل)لعل���ي اآتيك���م منها بقب�س اأو اج���د على النار 

هدى( طه 10  وقال ال�ساعر:
اأدف��������ع��������ه   ه�������������مٌّ ع����������������راين ف�������ب�������ت 

ال���ق���ب�������ص  ك�������ش���ع���ل���ة  ������ش�����ه�����ادي  دون 
• قب�س- القب�س: التناول باأطراف االأ�سابع 	
• قب�س- قب�س ال�سيء: اأخذه بقب�سته ويف التنزيل )فقب�ست 	

قب�سة من اأث���ر الر�سول ( طه 96، وقب�سة ال�سيف: املكان 
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الذي ي�سك به بجمع الكف. تقب�س عنه: ا�سماأز منه.
• قبط – القبط: �سعب م�سر يف زمن عمرو بن العا�س.	
• قبل- القُبل ج ُقبول، الُقبلة: هي البو�سة )فار�سي معرب( 	

الِقبل���ة: امل�سل���ى، تقب���ل ال�س���يء: ر�سي ب���ه ويف التنزيل 
)فتقبله���ا ربه���ا بقبول ح�س���ن( اآل عم���ران 37، ال قَبل له 
بال�سيء: ال طاقة له به، القابلة:هي التي تتلقى الولد عند 

الوالدة.
• قبا- الَقباء: الثوب.	
• : نقل احلديث على وجه االإ�ساءة ويف احلديث: 	 قتت- القتُّ

)ال يدخل اجلنة قتات (.
• قتد- القتد: خ�سب الرحل ج اأقتاد وقتود قال النابغة:	

ل��ه  ارجت��������اع  ل  اإذ  ت�����رى  ع���م���ا  ف���ع���د 
اأُُج�������ِد  ع����ران����ة  ع���ل���ى  ال���ق���ت���ود  وامِن 

• والقت���اد: �سج���ر �سلب جدًا ي�سرب املث���ل ب�سالبته يقال: 	
دونه خرط القتاد .

• قرت- القرتة: الغبار ويف التنزيل )ترهقها قرتة( والقرتة 	
بخ���ار الطعام ويف احلديث:)وال ت���وؤذه بقتار قدرك اإال اأن 

تغرف له منها( الُقتار: ريح اللحم امل�سوي.
• قت���ل- قتل���ه: �سف���ك دم���ه ويف التنزيل)اقتلوه���م حي���ث 	
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ثقفتموهم( البقرة 191 قل���ت اأر�سًا عاملها، وقتلت اأر�س 
جاهلها، من باب املعرفة بال�سيء ا�ستقتل:ا�ستمات، اأو مل 
يب���ال باملوت ل�سجاعته،  وامراأة قت���ول اأي: قاتلة بنظرتها 

الفاتنة اأو بجمالها 
• قتم – القتام:الغبار، والكتمة: اللون الداكن.	
• قحح – الُقح: اخلال�س لوؤمًا اأو كرمًا	
• قح���ط – القح���ط: اجل���دب، و�سم���ي اأبو ع���رب اجلنوب  	

قحط���ان  الأن���ه كان يف نعيم يف بالد اليم���ن، بالد العرب 
ال�سعي���دة، كما �سماه���ا املوؤرخ اليوناين ه���ريودوت، وهذا 
اال�س���م، م���ن ب���اب العك�س لرد الع���ن  وعدن���ان يف عرب 
ال�سم���ال كان يف قح���ط وج���دب، ف�سمي عدن���ان من باب 
التف���اوؤل كم���ا تقول العرب للدي���غ: ال�سلي���م، اأي: الب�سارة 

بال�سالمة.
• قحل – القاحل: الياب�س الذي ال نبات فيه.	
• قحم – رمى نف�سه باالأمر، واأقحم فر�سه يف النهر: دخله 	

عنوة عن الفر�س.
• قح���ا – االأقحوان: نبات طيب الرائحة ي�سبه البابوجن، اإال 	

اأن ورقه اأكرب،اأوراقه بي�ساء حول زهر اأ�سفر ج:اأقاٍح 
• ق���دح – القَدح: الكاأ�س الفارغ���ة، والِقدح:ال�سهم قبل اأن 	
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يركب له الن�سل، واملقدحة والقداحة: اأداة القدح الإ�سعال 
النار، قدح به: تنق�سه، وقدح يف حكمه اأو عدالته.

• ق���دد- الَق���د: ال�سق طواًل ويف التنزيل )ف���اإن كان قمي�سه 	
ق���د م���ن دبر فكذب���ت وهو م���ن ال�سادق���ن( يو�سف 27، 
: �س���ري م���ن اجلل���د، القدي���د: اللح���م املجف���ف،  والِق���دُّ
ق���ددًا(   طرائ���ق  )كن���ا  التنزي���ل:  ويف  طرائ���ق   ق���ددًا  

اجلن 11.
• ق���در – ق���ْدر ال�سيء: مبلغ���ه، املقدرة: الق���درة والقدير: 	

�سيغة قوة الفعل ويف التنزيل )اإن اهلل على كل �سيء قدير( 
البقرة 20، ومن اأقوالهم: املقدرة تذهب احلفيظة، ورجل 
ذو مقدرة اأي: ي�سار وا�ستقدر اهلل خريًا: طلب منه واملعونة 

ال�ساعر:
ب��ه  وار������ش�����نَّ  ا����ش���ت���ق���در اهلل خ������راً 

م��ي��ا���ش��ر  دارت  اإذ  ال��ع�����ش��ر  ف��ب��ي��ن��م��ا 
• والقَدر: الق�ساء الذي يقدره اهلل تعاىل، القدرية: خالف 	

اجلربي���ة، ليلة الق���در: اإحدى الليايل الع�س���ر االأخري من 
رم�س���ان تكون وترًا ال �سفعًا ن���زل فها اللقراآن الكرمي من 
الل���وح املحف���وظ اإىل ال�سم���اء الدنيا، ثم ن���زل منجمًا اأي 

مفرقًا.
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• قد����س – االأر�س املقد�سة: املبارك���ة املطهرة ويف التنزيل 	
)اإذ ناداه ربه بالوادي املقد�س طوى( النازعات 16.

• ق���دم – قدم م���ن �سفره:و�سل، وق���ُدم يق���ُدم: تقدم ويف 	
التزيل)يق���ُدم قومه ي���وم القيامة ( هود 98 ق���ِدم ِقَدمًا: 
�ساب���ق زمان���ه، ول���ه يف العل���م َق���َدم: اأي: �سبق.ومقدم���ة 

اجلي�س: اأوله. الَقُدوم: املطرقة.
•  ق���دا – الق���دوة: االأ�س���وة ويف التنزيل )لق���د كان لكم يف 	

ر�س���ول اهلل اأ�سوة ح�سنة ملن كان يرج���و اهلل واليوم االآخر 
وذكر اهلل كثريًا( االأحزاب 21.

•  قذر- القذر: الو�سخ، 	
• ق���ذع – قذعه واأقذعه: رماه بالفح����س ويف احلديث)من 	

قال يف االإ�سالم �سعرًا مقذعًا فل�سانه هَدر(.
• قذف – قذف باحلجارة: رمى بها ويف التنزيل )بل نقذف 	

باحل���ق على الباطل فيدمغه فاإذا هو زاهق ( االأنبياء 18، 
وقذف املح�سن���ة: رماه���ا بالفاح�سة.والقاذفة: الطائرة 

احلربية تقذف ال�سواريخ.
• قذى – القذى: ما يدخل يف العن من و�سخ كهباءة الغبار 	

والق�سة وال�سعرة والرملة قالت اخلن�ساء ر�سي اهلل عنها: 
ع�����وار  ب����ال����ع����ن  اأم  ب���ع���ي���ن���ك  ق�������ذى 

ال���دار؟  اأه��ل��ه��ا  اإذ خلت م��ن  ف���ت  اأم ذرَّ
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• ق���راأ- الَقْرء: احلي�س ج اأقراء وث���روء وهو من االأ�سداد.	
ويف التنزيل )واملطلقات يرتب�سن باأنف�سهن ثالثة قروء ( 

البقرة 228 وقراأ الكتاب: در�سه.
• قرب- القرب: الدنو، والُقربان: ما تقربت به اإىل اهلل عز 	

وجل، القرابة: الرحم.
• ق���رح – القرح���ة: واحدة الق���ْرح، وهو اجل���راح، قرحه: 	

جرح���ه ويف التنزيل )الذين ا�ستجاب���وا هلل والر�سول من 
بع���د ما اأ�سابهم الق���رح( اآل عمران  172.والقريحة  اأول 
ما ي�ستنبط من م���اء البئر، وهو ماء َقراح اأي: بارد عذب 
طيب الذي ال ت�سوبه �سائبة، والقريحة: الطبع، واالقرتاح: 

ارجتال الراأي 
• ق���رد- التقريد: اخل���داع، والقراد: ما يتعل���ق بالبعري من 	

طفيليات مفردها قرادة.
• ة: الربد، يقال: اأقر 	 قرر- القرار: امل�ستقر من االأر�س.الِقرَّ

اهلل عينه اأي: اأعطاه عطية نفي�سة ويف التنزيل:)فرجعناك 
اإىل اأمك كي تق���ر عينها وال حتزن ( طه 40، اأقر باحلق: 
اعرتف.الق���ارورة: اإناء من زجاج ج قوارير والعرب تكني 
ع���ن املراأة بالق���ارورة ويف احلدي���ث )رفق���ًا بالقوارير يا 

اأجن�سة( 
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• قر�س- قر�س املاء:جمد فهو قار�س.	
• قر�س- الَقر�س: الك�سب، وبه �سميت قري�س.	
• قر����س – القر����س: القطع���ة م���ن العج���ن.ج اأقرا����س، 	

والَقر����س: االأخذ باأط���راف االأ�سابع.وقر����س الرباغيث: 
ل�سعه���ا، وُقر�س ال�سم����س: عينها وقر�س���ه بكالمه: اآذاه، 
القرا����س: الباب���وجن. القر�س���ان ك ل�سو����س البح���ر ج 

قرا�سنة
• قر�س- قر�س ال�سيء: قطعه، قر�س الفاأر الثوب: قطعه، 	

وقر�س ال�سعر: قاله. القر�ساب: ال�سيف. 
•  قرط – الُقرط: احللية تعلق يف �سحمة االأذن. 	
• قرط�س – القرطا�س: الورق الذي يكتب فيه، والقرطا�س: 	

قطعة االدمي تن�سب للتدريب على ت�سديد ال�سهام.
• قرظ- القَرظ: ورق ال�سَل���م يدبغ به، وقيل: ق�سر البلوط، 	

واحلبة: قرظة وت�سغري الواحدة: قريظة وبنو قريظة هم 
اإخوة بني الن�سري وهم حيان من اليهود وكانوا باملدينة،بنو 
الن�سري اأُجلوا اإىل ال�سام ويقال: اإنهم دخلوا يف العرب مع 
بقائه���م على اأن�سابهم، واأما بن���و قريظة فقتلت مقاتلتهم 

و�سبيت ذراريهم لنق�سهم العهد.
قرع – قرع: طرق. 
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• الق���رع: اليقطن، واملقرعة: ما تق���رع به الدابة من ع�سا 	
ونحوها، القارعة: من اأ�سماء يوم القيامة كما يف التنزيل: 
)القارعة م���ا القارعة؟ وما اأدراك ما القارعة. يوم يكون 
النا�س كالفرا�س املبثوث وتكون اجلبال كالعهن املنفو�س( 
القارعة     1والقارعة: الداهية ال�سديدة  وقارعة الطريق: 
اأعاله، واملقارعة: امل�ساهمة، والقَرع: مر�س جلدي ي�سقط 
من���ه �سعر الراأ�س، االأقرع م���ن الغنم ما �سقط منه قرناه، 
جب���ل اأقرع: ال نبات فيه، فالن قريع دهره اأي:املختار من 

اأهل ع�سره.
• ق���رف – التقريف: اخلل���ط بن ال�سيئ���ن، الِقرفة: حلاء 	

�سجر القرفة يتداوى به، واملُقِرف: الذي اأمه عريقة واأبوه 
اأعجمي  اأما من كان اأبوه عربيًا واأمه اأعجمية فهو هجن.
واق���رتاف الذْنب: فعل���ه ويف التنزي���ل )وليقرتفوا ما هم 
مقرتفون( االأنعام113. ويف احلديث )اأن قومًا �سكوا اإليه 
وباء اأر�سهم فقال: حتولوا فاإن من القَرف التلف (  وقال 

لبيد:
واإن�����ن�����ي   اأت�����ي�����ت  م�����ا  لآت���������ي  واإين    

مل����ا اق����رف����ت ن��ف�����ش��ي ع���ل���ي ل���راه���ب  
• القَرف: التقزز من �سيء قبيح.	

 



379

معجم روضة اللغة

• ق���رم – القْرم: ال�سيد، القَرم: �س���دة ال�سهوة اإىل اللحم، 	
عر.القرامة: ما  الِق���رام  ال�سرت ج �ستائر تكون يف بيت ال�سَّ

الت�سق من اخلبز بالتنور.والِقرمة: اأ�سل ال�سجرة 
• ق���رن- الق���رن للث���ور وغ���ريه، واخل�سلة م���ن ال�سع���ر اأو 	

ال�سف���رية، والقرن: ثمانون �سنة وقي���ل ثالثون ويف عرف 
املوؤرخن مئة �سنة  واجليل من النا�س قال ال�ساعر:

اأن����ت فيهم  ال����ذي  ال���َق���رن  اإذا ذه���ب    
وُخ�����لِّ�����ف�����ت يف ق�������رن ف�����اأن�����ت غ���ري���ب 

• وق���رن ال�سم�س: اأعاله���ا واأول ما يبدو منه���ا يف االإ�سراق 	
وقرن املنازل: ميقات اأهل جند قال ال�ساعر:

ي��ن��ط��ق��ا   اأن  ال�����رب�����ع  ت���������ش����األ  اأمل   
ب��������ق��������رن امل�����������ن�����������ازل ق���������د اأخ�����ل�����ق�����ا

والرج���ل االقرن هو املقرون احلاجبن ن والِقرن: الكفء 
يف ال�سجاع���ة ويف كل �سيء.ويف التنزيل )�سبحان الذي �سخر 
لن���ا ه���ذا وما كنا ل���ه مقرن���ن( الزخ���رف 13 اأي: مطيقن.
القري���ن: امل�ساحب من االإن�س اأو اجلن، القران: احلبل الذي 

واج. يجمع بن البعريين  والقران: الزِّ
• ق���را- القرا: الظهر، القري���ة: جمموعة بيوت يف االأرياف 	

والن�سبة َق���روي، ج ُقرى.والِقرى: طعام ال�سيف.ا�ستقرى 
االأمر: تتبعه م�س: اال�ستقراء.
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• قزع – القزع: ال�سحاب الرقيق، الواحدة قزعة.وكل �سيء 	
يك���ون قطعًا كتفرقة فهو قزع، وقد نهي عن القزع وهو اأن 
يحل���ق بع�س الرا�س دون بع����س و القزعة ولد الزنى، عن 

القامو�س املحيط.
• ق�سر- ق�س���ره عل���ى االأمر:اأكرهه عليه وقه���ره  الق�سورة: 	

االأ�سد ويف التنزيل )فرت من ق�سورة ( املدثر 51 الق�سورة  
الغالم القوي ال�سجاع.

• ق�سط- الق�سوط: اجلور والظلم وا�سم الفاعل: قا�سط ويف 	
التنزيل )واأما القا�سطون فكانوا جلهنم حطبًا( اجلن 15  
واأما الِق�سط فهو العدل وا�سم الفاعل مق�سط ويف التنزيل 

)اإن اهلل يحب املق�سطن ( املائد42.
• ق�س���م- الق�س���م م����س ق�س���م ال�س���يء فانق�س���م، واق�سم: 	

حلف،  والق�َسم: اليمن.ويف التنزيل )واأق�سموا باهلل جهد 
اأيانهم(  االأنعام 109  

• ق�س���ا – ق�سا قلب���ه: غلظ ويف التنزيل )ث���م ق�ست قلوبكم 	
م���ن بعد ذلك فهي كاحلجارة اأو ا�سد ق�سوة ( البقرة 74، 

قا�سى االأمر: كابده.
• ق�سف – التق�سف: العي�س اخل�سن.	
• ب نبات 	 ب: القطع، ومنه الق�ساب  والق�سَ ق�سب- الق�سْ
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جم���وف عل���ى �س���كل اأنابيب،واأح���رز ق�سب ال�سب���ق: فاز 
بالرك���ز االأول واأ�سله اأنه كانت ترك���ز ق�سبة عليها راية، 

فمن �سبق حازها.ثوب مق�سب: مطرز بخيوط الذهب.
• ق�س���د – الق�سد: التعمد، والق�سد العدل  وق�سد نحوه: 	

اجته والق�سيد: ج ق�سيدة من ال�سعر والق�سد: االعتدال 
ب���ن االإ�سراف والتقتري.ويف التنزي���ل )واق�سد يف م�سيك 

واغ�س�س من �سوتك( لقمان 19 
• ق�س���ر- الق�سر ج ق�سور وهو البناء ال�سامخ، وق�ساراك 	

اأن تفع���ل ك���ذا اأي: غايت���ك واآخر اأمرك، وام���راأة قا�سرة 
الطرف: ال متده اإىل غ���ري زوجها ويف التنزيل )وعندهم 
قا�س���رات الط���رف ع���ن( ال�ساف���ات 48 والتق�سري يف 

االأمر: التواين، واالقت�سار على ال�سيء: االكتفاء به.
• ق�س�س0 ق�س االأث���ر: تبعه،وق�س اخلرب رواه على وجهه 	

ويف التنزيل )نحن نق�س عليك اأح�سن الق�س�س( يو�سف 
3  والِق�س����س: ج ق�سة وهي التي تكتب الِق�سا�س: القتل 
القَود، املق�س: املقرا�س واملقا�سة: قا�سَّ كل واحد منهما 

�ساحبه من ح�ساب اأو غريه.
• ق�س���ع- الق�سعة:ال�سحفة للطعام ج ق�س���اع، والق�سع: 	

اجرتار الطعام لذوات الكر�س.
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• ق�سف- الق�سف: الك�سرن ريح قا�سف: �سديدة ال�سوت 	
ويف التنزيل)فري�س���ل عليك���م قا�سفًا م���ن الريح االإ�سراء 
���د قال ابن  69.والق�س���ف: الله���و واللعب ويق���ال: اإنه مولَّ
دريد: ال اأح�سبه عربيًا  وق�سفه مبدافعه: رماه بقذائفها.

• ق�س���ل- الق�س���ل: القطع،واملق�سل: ال�سي���ف، واملق�سلة: 	
اآل���ة فرن�سي���ة لالإعدام ت�سق���ط على العن���ق فتقطعه، وقد 
ا�ستقدم���ت فرن�سا املق�سلة اإىل اجلزائ���ر يف اأثناء الثورة 
اجلزائرية وقطعت بها روؤو�س املجاهدين الذين اأ�سرتهم.

•  ق�س���م- ق�س���م ال�س���يء: ك�س���ره، القي�سوم نب���ات طيب 	
الرائح���ة، ق�س���م اهلل الظ���امل: اأذل���ه.ويف التنزيل )وكم 

ق�سمنا من قرية كانت ظاملة ( االأنبياء 11.
• ق�سا – ق�سا املكان: بعد،فهو قا�س.	
• ق�س���ب- الق�سب: القطع، اقت�سب���ه: اقتطعه، والق�سيب: 	

الغ�سن.
• ق�س�س- انق�س الطائر: هوى يف طريانه، انق�س اجلدار: 	

�سقط.واأق����س اهلل م�سجع الظامل: جعله خ�سنًا ال راحة ال 
فيه.

• ق�سم – الق�سم: الق�سم لل�سيء الياب�س واخل�سم لل�سيء 	
الط���ري كالفاكه���ة، وقولهم: ق���د يبلغ الق�س���م باخل�سم 

يعني: قد تدرك الغاية البعيدة بالرفق.
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• ق�س���ي- الق�ساء: احلك���م ج اأق�سية. ق�س���ى نحبه: مات، 	
وق�سى لبانته: فرغ منها 

• قط���ب- قطب الرحى: العمود الذي تدور حوله، والقطب: 	
كوك���ب ي���دور عليه الفل���ك، وقطب الق���وم: �سيدهم الذي 

يدور عليه اأمرهم وقطب بن عينيه: عب�س.
• قطر – القطر: املطر، والقط���ران: من م�ستقات النفط، 	

والُقط���ر: الناحي���ة، والِقط���ر: النحا�س والقط���ار: االإبل، 
والتقط���ري: جري���ان ال�سائ���ل قط���رة قط���رة، القنط���رة: 

اجل�سر، القنطار وزن األف كغ 
• : معناها: الزمان 	 قطط- قط ال�س���يء: قطعه عر�سًا، قطُّ

املا�سي تقول: ما راأيت���ه قط، القط: الهر والَقط: اجلزاء 
ويف التنزيل: )ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم احل�ساب ( �س 

16 وقال ال�ساعر:
ل��ق��ي��ت��ه  ي�����وم  ال���ن���ع���م���ان  امل����ل����ك    ول 

ب��ن��ع��م��ت��ه ي��ع��ط��ي ال���ق���ط���وط وي��ط��ل��ق 
• قطع – قط���ع ال�س���يء: جتاوزه.وقطع رحم���ه قطيعة فهو 	

رجل ُقَطع ب���وزن عمر.والِقطع: ظلمة اآخر الليل والقطيع: 
عم ج قطع���ان، وتقطع���وا اأمرهم بينهم:  الطائف���ة من النَّ
تق�سم���وه ويف التنزيل: )وتقطعوا اأمرهم بينهم ( االأنبياء 

93.وتقطيع ال�سعر: وزنه.
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• قط���ف- قطف العنب: جناه، الِقط���ف: العنقود.ج قطوف 	
ويف التنزي���ل )قطوفه���ا داني���ة( احلاق���ة 23  والقطاف: 
وقت القطف مثل: احل�س���اد، القطيفة: دثار من خممل، 

والقطائف: حلوى لذيذة.
• قطم – القَط���م: �سهوة اللحم، القطي���م: ال�سهوان للحم 	

قطام  ا�سم امراأة قال  ال�ساعر:
اب��������ن  ًح�����������ْج�����������ر  ع��������ل��������ى  ه���������������ّا    

ع���ل���ي���ن���ا  ل  ت�����ب�����ك�����ي  ق��������ط��������ام  اأم 
     وقال النابغة الذبياين:

ق������ط������ام    ت�������دل�������ل�������ه�������ا  اأت��������������ارك��������������ة   
������ن������اً ب����ال����ت����ح����ي����ة وال�����������ش�����ام؟  و�������شِ

• قطام: ا�سم مبني على الك�سر دائمًا، على وزن َفعال.	
• قطم���ر – القطم���ري: الفوقة التي يف الن���واة وهي الق�سرة 	

الرقيقة.وقي���ل: هي النكتة البي�ساء الت���ي يف ظهر النواة 
تنبت منها النخل���ة وهي مبثابة الر�سيم ل���ذات الفلقتن. 
ويف التنزي���ل: )والذي���ن تدعون من دونه م���ا يلكون من 

قطمري( فاطر 13.
• قطن- قطن باملكان: اأقام به وتوطنه فهو قاطن.	
• والقطن���ك نب���ات �سناع���ي تن�س���ج م���ن خيوط���ه املالب�س 	
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القطني���ة، ي�ستخرج من نواه زي���ت القطن.واليقطن ما ال 
�ساق له من النبات كالقرع والقثاء والبطيخ.

• قطا – ج قطاة وهو �سرب من احلمام.	
• قع���د- قعد:جل�س، من باب دخل، والقواع���د من الن�ساء: 	

التي جتاوزت �سن ال�سباب،وقواعد البيت:اأ�سا�سه،القعود 
البعري الذي له �سنت���ان وهو الَبكر، فاإذا زاد �سمي جماًل، 

وال تكون البكرة قعودًا بل قلو�سًا.
• قعر- قعر البئ���ر: عمقها ن وقعرت ال�سجرة: اقتلعتها من 	

اأ�سله���ا .ويف التنزي���ل )تن���زع النا�س كاأنه���م اأعجاز نخل 
منقعر( القمر20  

• قع�س- القع�س: املوت ال�سريع.	
• قعط���ل – قعطل���ه: �سرع���ه، و�سي���ق علي���ه يف التقا�سي، 	

وجوا����س ابن القعطل �ساعر ا�سم���ه ثابت، ولقب بالقعطل 
لقول رجل من بني زبن بن ثمامة:

ف����ظ����ل مي���ن���ي���ن���ي الأم�������������اينَّ خ���ال���ي���اً 
وق���ع���ط���ل ح���ت���ى ق����د ���ش��ئ��م��ت م��ك��ان��ي��ا 

• قعع- القعقعة: �سوت ال�سالح ونحوه.	
• قع���ا- اأقعى الكلب: جل�س على ذيله نا�سبُا يديه، وقد جاء 	

النهي عن االإقعاء يف ال�سالة.

 



386

معجم روضة اللغة

• قفر- القفر: مف���ازة ال نبات فيها وال ماء ج قفار، اأقفرت 	
الدار  خلت من اأهلها.

• قف���ز – قفز: وث���ب، القفيز: املكيال، القف���از: جلد تدخل 	
في���ه الك���ف �سيانة من الربد والقفيز م���ن اخليل: ما كان 
بيا����س حتجيل���ه يف يدي���ه اإىل املرفق���ن دون رجليه  كاأنه 

األب�س قفازين.
• قف���ف- قف �سع���ره يقف: انت�س���ب من الرع���ب، والقفة: 	

ما ارتفع م���ن منت االأر�س، والفي�سل���ة ال�سخمة، والكمرة 
العظيم���ة، وكان لهم���ام ب���ن م���رة ث���الث بنات فاأب���ى اأن 
يزوجهن فلما عن�سن واغتلمن قالت اإحداهن ت�سمع اأباها 

متجاهلة: 
ه���م���ي  اإن  م�����������رة  ب��������ن  اأه����������م����������ام   

ل���ف���ي ال����ائ����ي ي����ك����ون م����ع ال����رج����ال 
• فاأعطاه���ا �سيف���ًا فق���ال: هذا يك���ون مع الرج���ال، فقالت 	

االأخرى:
ه���م���ي  اإن  م����������رة  ب��������ن  اأه���������م���������ام    

ل����ف����ي ق����ن����ف����اء م���������ش����رف����ة ال�����ق�����ذال 
• فقال: وما قنفاء ؟ تريدين معزى؟ فقالت ال�سغرى:	

ه���م���ي  اإن  م����������رة  ب��������ن  اأه���������م���������ام    
ل������ف������ي ع�����������رد اأ����������ش���������د ب���������ه م�����ب�����ايل
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• فقال: اأخزاكن اهلل. فزوجهن.	
• قف���ل- القفل: غل���ق الب���اب ويف التنزيل )اأف���ال يتدبرون 	

الق���راآن  اأم على قلوب اأقفاها( حممد 24، قفل القوم من 
ال�سفر: رجعوا ومنه القافلة.

• قفا – القف���ا: موؤخر العنق.قفا اأث���ره واقتفى وقفى: تبعه 	
ويف التنزيل )ثم قفينا على اآثارهم بر�سلنا ( احلديد 27. 
وال���كالم املقفى وق���وايف ال�سعر والقافي���ة الأن بع�سه يتبع 
بع�س���ًا، والقفو: وهج يث���ور عند املطر، وعوي���ف القوايف: 

�ساعر �سمي كذلك لقوله 
����ش���اأُك���ذب م���ن ق���د ق����ال ي���زع���م اأن��ن��ي  

ال��ق��واف��ي��ا اأج���ي���د  ل  ق�����وًل  ق��ل��ت  اإذا   
• قل���ب- القل���ب: الف���وؤاد ويعرب به ع���ن العق���ل ويف التنزيل 	

ٌل  )وم���ن يوؤم���ن باهلل يهد قلب���ه ( التغابن 11.وف���الن ُحوَّ
ُقلَّ���ٌب اأي:ب�سري بتقلي���ب االأمور، ورمبا �سم���ي القلب قلبًا 
لكرثة تقلبه، القليب: البئر قبل اأن تبنى باحلجارة؛ يذكر 

ويوؤنث، قلب االأمر ظهرًا لبطن: اختربه.
• قلح- القَلح: �سف���رة االأ�سنان فهو اأقل���ح.ويف احلديث)ال 	

تدخلوا علي قلحًا(.
• قل���د – الق���الدة: الط���وق يف العن���ق، قلده العم���ل: كلفه، 	

والتقليد:  املحاكاة.
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• قل�س- قل�س ال�س���يء: ارتفع، تقل�س الثوب بعد الغ�سيل: 	
نق�س طوله، انكم�س  والعامة تقول: )َك�س(.قل�س الظل: 
انح�سر  القلو�س: الناقة الفتية الطويلة االأرجل، والفر�س 

الطويلة القوائم.
• قلع- قلع ال�س���يء من مو�سعه: نزعه، واأقلع عن التدخن:  	

ترك���ه، القلعة: احل�سن يف اجلبل ج ق���الع وقَلع على زنة: 
ق�سب. قال ال�ساعر:

ل ي��ح��م��ل ال��ع��ب��د ف��ي��ن��ا غ���ر ط��اق��ت��ه 
ون���ح���ن ن��ح��م��ل م���ا ل ي��ح��م��ل ال��ق��ل��ع

• والقالع: �سراع ال�سفينة، والقالعة: ما تقتلعه من االأر�س 	
تق���ول: رماه بقالعة من ط���ن ونحوه، والِقل���ع: هم من ال 
يثبت على ظهر اخليل، واملقالع اأداة لرمي احلجارة على 
الع���دو كانت ت�ستعمل قدي���ًا يف احلروب، وق���د ا�ستعمله 
الفل�سطيني���ون يف انتفا�ساتهم عل���ى العدو ال�سهيوين يف 

الزمن املعا�سر.
• قلق – القلق: اال�سطراب.	
• قلل- قلل ال�سيء: جعله قلياًل، والُقلة  اأعلى اجلبل،والقلة 	

اأي�س���ًا، وعاء كاجل���رة الكبرية يو�سع فيه���ا املاء.وا�ستقل 
القطر: طرد منه اال�ستعمار.
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• قل���م- القل���م: اأداة الكتاب���ة ويف التنزي���ل )ن والقل���م وما 	
ي�سطرون( القلم 1 قلم ظفره: ق�س الزائد منه.

• ق���ال – قلى اللح���م: اأن�سجه يف املقلى وق���د يلحقها الهاء 	
املعجمة املقالة.والِقلى: م�س قال يقلو وهو البغ�س.

• قمح – القمح: الرُب وهو احلنطة.	
• قم���ر- قمر ال�سماء، �سمي قمرًا لبيا�سه، والُقمري طائر، 	

واالأنثى قْمرية، وليلة قمراء: م�سيئة.
• قم�س- القامو�س: البحر؛ و�سطه اأو معظمه.	
• قم�س- القْم�س: جمع ال�سيء من هنا وهناك.	
• قم����س- القمي����س: قما�س يلب�س على اجلل���د اإىل ن�سف 	

اجل�س���م، يذك���ر ويوؤن���ث والتذك���ري اأف�س���ح ويف التنزي���ل 
)اذهبوا بقمي�سي هذا فاألقوه على وجه اأبي ياأت ب�سريًا( 
يو�س���ف 93.املمثل تقم�س �سخ�سي���ة البطل: اتخذ هيئته 

وحاله.
• قمط- القماط: حبل ي�سد به ال�سبي يف املهد.	
• قمط���ر- القمطر ب���وزن الهزبر: ما ي�سان ب���ه الكتب من 	

جلد اأو قما�س. القمطرير: ال�سدي���د ويف التنزيل)عبو�سًا 
قمطريرًا( االإن�سان 10 وقال اأمية بن ابي ال�سلت:    

ي����وم����اً  وك���������ان  احل���������ش����اب  ي���������وُم  ول 
ال�������ش���دائ���د ق��م��ط��ري��را ع���ب���و����ش���اً يف 
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• قم���ع – املقمعة: ج املقامع، املقرعة من حديد ذات راأ�س، 	
ت�سم���ى يف العامية)الكلن���ك( ويف التنزي���ل )ولهم مقامع 
من حدي���د( احلج 21.، الِقمع: ما يغط���ي الرطبة والبلح 
والتم���ر، والُقم���ع: اأداة خمروطية ال�س���كل وا�سعة الفوهة 
�سيق���ة من اأح���د طرفيها ي�س���ب فيها ال�سوائ���ل لتمالأ به 

االأواين ج اأقماع.
• قمم- القمة: اأعلى كل �سيء، القمامة: الكنا�سة، القمقم: 	

القارورة.
• قمن- القمن بال�سيء:اجلدير به.	
• قن���ت- القن���وت: الطاع���ة هلل تعاىل ويف التنزي���ل )كل له 	

قانتون( البق���رة 116 ويف احلديث )اأف�سل ال�سالة طول 
القنوت( وقال عدي بن زيد:

ع�����ف�����وه  ي��������رج��������و  هلل  ق��������ان��������ت��������اً    
ُي�����ك�����َف�����ر ع�����ب�����د م�������ا ادخ�������ر ي���������وم ل 

• قن�س- القان����س: ال�سياد.قال عنرتة:  يا �ساَة ما قن�س 	
ملن حلت له  َحُرمت علي وليتها مل حترم 

• قن���ط – القنوط اأ�سد الياأ����س ويف التنزيل )ال تقنطوا من 	
رحمة اهلل اإن اهلل يغفر الذنوب جميعًا الزمر 53.

• قنع- اخل�سوع، القانع: الذي ي�ساأل فما اأعطيته قبله.ويف 	
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التنزي���ل )فكلوا منها و اأطعم���وا القانع واملعرت( احلج 36 
القناعة: الر�سا قال لبيد:

ف���م���ن���ه���م ����ش���ع���ي���د اآخ����������ذ ب��ن�����ش��ي��ب
وم����ن����ه����م ����ش���ق���ي ب���امل���ع���ي�������ش���ة ق���ان���ع 

• والقناع: ما يغطى به الراأ�س.	
• قنن- القن: العبد، والقنة: اأعلى اجلبل ج قنان، والِقنينة  	

زجاجة يجعل فيها ال�سراب ج قناين.
القوانن: االأ�سول الواحد قانون )يونانية( 

• قنا- قن���وت الغنم واقتنيتها: لنف�س���ك ال للتجارة، اأعطاه 	
اهلل واأقن���اه: اأي: اأعطاه ما ي�سكن اإليه. ويف التنزيل )واإنه 
ه���و اأغنى واأقن���ى( النجم 48، القنو: الع���ذق من النخل، 

القناة: الرمح 
• والقن���اة الت���ي يج���ري فيه���ا امل���اء، واأحم���ر ق���ان: �سديد 	

احلم���رة، واالأنف االأقنى: املحدودب، وه���ي هيئة جمالية 
واملراأة قنواء 

• قهر- القهر: الغلبة ويف التنزيل )فاأمى اليتيم فال تقهر( 	
ال�سحى 9، القهقرى: الرجوع اإىل خلف.

• قهقه- القهقهة: ارتفاع ال�سوت يف ال�سحك.	
• قها- القهوة: اخلمر،قيل: �سمي���ت كذلك الأنها تقهي اأي: 	
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تذه���ب �سهية الطع���ام، اأقهى: داوم علال �س���رب القهوة، 
املقهى ا�سم مكان للقهوة.

• قوب – قاب قو�س: اأي قدر قو�س، والقاب؛ ما بن املقب�س 	
وراأ����س القو�س، ولكل قو�س قابان ويف التنزيل )فكان قاب 

قو�سن اأو اأدنى( النجم 9.
• قوت- القوت: الطعام ج اأقوات.	
• وق: اأن 	 قود – قاد الفر����س: اأخذ بلجامها و�سار بها، وال�سَّ

يك���ون خلف الدابة، املق���ود: احلبل الذي تقاد به الدابة ج 
مقاود، وي�ستعمل مبعنى الطاعة واالإذعان قال ال�ساعر:

ذل���������������������وا  ف�����������اأع�����������ط�����������وك  ال�����ق�����ي�����ا
اخل����زام����ه ذو  الأ�����ش����ي����ه����ب  ك����م����ا  د 

• والق���واد: الذي ي�س���ي يف الفاح�سة والق���ود: الق�سا�س، 	
وق���اد االأمري اجلي����س فهو قائد  وال�سي���اق هو الذي يحدد 

املعنى املراد.
• قو�س- القو�س يذكر ويوؤنث وتاأنيثها اأغلب يف اال�ستعمال ج 	

ق�سي واأقوا�س، قا�س ال�سيء على مثاله: قدره.
•  قو�س- قو�س البناء تقوي�سًا نق�سه. والبئر:  انهارت.	
• ق���وع – القاع: امل�ستوي من االأر�س، قاعة الدار: �ساحتها، 	

وردهة اال�ستقبال 

 



393

معجم روضة اللغة

• قوف- قاف االأثر: تبعه وقد ا�ستهرت قبيلة لهب بالقيافة 	
اأي: بتتبع االأثر ومعرفة �ساحبه قال ال�ساعر:

  خ���ب���ٌر ب��ن��و ِل���ه���ب ف���ا ت���ك م��ل��غ��ي��اً 
ِت ك������رَّ اخل����ي����ل  اإذا  ِل����ه����ب����يٍّ  م���ق���ال���ة 

• ق���ول- قال يق���ول ق���واًل ومقالة وقال���ة: حت���دث، واملقول: 	
الل�سان  تقول عليه: كذب، واملقاولة: التفاو�س.

• قوم – القوم: الرجال دون الن�ساء ال واح له من لفظه،ويف 	
التنزيل )ال ي�سخر قوم من قوم ع�سى اأن يكونوا خريًا منهم 
وال ن�س���اء من ن�ساء ع�سى اأن يكن خريًا منهن( احلجرات 

11 وقال زهري بن ابي �سلمى:
اأدري  اإخ��������ال  و�����ش����وف  اأدري  وم�����ا   

ن���������ش����اء اأم  ح�����������ش�����ن  اآل  اأق���������������وم 
• واملقامة: ج مقامات: املجل����س واجلماعة من النا�س، ويف 	

امل�سطل���ح االأدب���ي: املقامة قطع���ة ادبية تعال���ج مو�سوعًا 
اجتماعي���ًا باأ�سل���وب ن���رثي يعتم���د على ال�سج���ع، خمرتع 
ه���ذا اللون االدبي بديع الزمان الهمذاين.والقيمة:اأ�سلها 

قومة، وهو التقومي، وال تقل: التقييم.
• ق���وى – القوة: الطاقة ج ُق���وى ويف التنزيل )علمه �سديد 	

الُق���وى( النج���م 5، والَق���وى والقواء:م���ن ال زاد معه ويف 
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التنزيل )نحن جعلناها تذكرة  ومتاعًا للمقوين( الواقعة 
73 واملقوي: امل�سافر والغني والفقري، من االأ�سداد.

• قي���د – القيد ج القيود، قيد الكت���اب: �سكله،وبينهما ِقيد 	
رمح اأي: قدر رمح.

• قي�س- قي�س اهلل من ي�ساعده: اأي: اأتاح له.	
• ة ال�سيف.	 قيظ- القيظ: احلر ال�سديد، وهو حمارَّ
• قي���ل- القائلة: الظهرية وه���ي القيلولة ويف التنزيل )وكم 	

من قري���ة اأهلكناها فجاءها باأ�سنا بيات���ًا اأو هم قائلون ( 
االأعراف 4 

وا�سم امل���كان: املقيل ويف التنزيل )اأ�سحاب اجلنة يومئذ 
خري م�ستقرًا واأح�سن مقياًل ( الفرقان 24.
– ال����ق����ن: احل�������داد ج ق���ي���ون.  ق����ن 

والقينة: الأَمة؛ مغنية اأو غر مغنية.
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       باب الكاف

• كاأب – الكاآبة: الغم واحلزن.	
• كاأد – الكوؤود: ال�ساق، عقبة كوؤود: �سعبة املرتقى.	
• كاأ�س- الكاأ�س: موؤنث���ة ويف التنزيل )يطاف عليهم بكاأ�س 	

م���ن معن بي�ساء لذة لل�سارب���ن( ال�سافات 45.ال ت�سمى 
كاأ�سًا اإال وفيها �سراب، واإال فهو قدح. قال عنرتة:

ب���ذل���ة   ل ت�������ش���ق���ن���ي ك�����اأ������ص احل�����ي�����اة 
 ب��ل ف��ا���ش��ق��ن��ي ب��ال��ع��ز ك��اأ���ص احلنظل 

• كب���ب- كبه لوجهه: �سرع���ه، كب املاء: �سفح���ه، الكباب: 	
اللح���م امل���روم املع���وك بالي���د املنع���م بال�سك���ن امل�س���وي 

بال�سفافيد على النار.
• كبت- الكب���ت: االإذالل.ويف التنزي���ل )اإن الذين يحادون 	

اهلل ور�سوله كبتوا( املجادلة 5 
• كب���ح – الكب���ح: اجل���ذب بقوة، كب���ح الدابة: ج���ذب اإليه 	

جلامه���ا بق���وة ك���ي تق���ف اأو تخفف م���ن �سرع���ة جريها، 
واملكابح: اآلة تخفيف �سرعة االآلة كال�سيارة والقطار.

• كب���د – الكب���د تذكر وتوؤن���ث وهي قطعة ال���دم اجلامدة، 	
والكَب���د  املقا�س���اة ويف التنزي���ل )لقد خلقن���ا االإن�سان يف 
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كبد( البلد 4 وقال ال�ساعر:
اإذ  اأرب�����������د  ب����ك����ي����ت  ه������ا  ع������ن  ي������ا    

ك���ب���د  وق�����������ام اخل�����������ش�����وم يف  ق����م����ن����ا 
غلي���ظ الكب���د: كناية ع���ن الق�سوة وفق���دان الرحمة.كبد 
ال�سم���اء: و�سطه���ا، الأن الكب���د و�س���ط اجل�س���م، وكذلك: كبد 

القو�س  مكان قب�سة الرامي.
• كرب – تقدم بال�سن، وعلته الكربة اأي�سًا قال جرير:	

ك����رة ع���ل���ت���ن���ي  اإذ  ق����ل����ب����َي  �����ه�����ت  ولَّ  
���ش��غ��ار  ب��ن��ي��ك  م����ن  ال���ت���م���ائ���م  وذوو 

• الِكرْب: والكربياء: العظمة هلل.	
• كب����س – الكابو�س: ما ي�سعر ب���ه النائممن �سيق ال�سدر، 	

كب�س الدار: فجاأ اأهلها على غرة.
• كب�س- الكب�س: الرئي�س.	
• كبل – الكبل: القيد.	
• كبا – كبا لوجهه: �سقط، وكبا الزند: مل يخرج ناره.	
• كتب- كتب الكتاب: ن�سخه، والكتاب اأي�سًا الفر�س واحلكم 	

ويف التنزيل )كت���ب اهلل الأغلنب اأنا ور�سلي (  املجادلة 21 
الكتيبة: اجلي�س 

• كتع- الكتيع: التام يقول: راأيت اإخوانك ُجَمَع ُكَتَع وراأيتهم 	
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اأجمع���ن اأكتع���ن وال يقدم كت���ع على جم���ع يف التاأكيد وال 
يفرد الأنه اتباع له.

• كتف- الكتف: اللوح العظم���ي العري�س يف اأعلى الظهر،، 	
اأكتاف الوادي: ما ارتفع من جانبيه.

• كتل – الكتلة: القطعة املجتمعة من العجن وغريه، املكتل: 	
القفة ونحوها.

• كت���م – كتم احلديث: اأخفاه، ورمب���ا تعدى اإىل اثنن ويف 	
التنزيل )وال يكتمون اهلل حديثًا( الن�ساء 42.

• كثث- رجل كث اللحية: كثيفها.	
• كرث- الكرثة: اجلمع، قوم كثري اأف�سح من قولك: كثريون 	

ويف التنزي���ل )وكاأي���ن م���ن نبي قات���ل معه ربي���ون كثري ( 
اآل عم���ران 146 الكوث���ر منم الرج���ال: الكثري اخلري قال 

ال�ساعر:
 واأن�������ت ك���ث���ر ي����ا ب����ن م�������روان ط��ي��ب 

وك������ان اأب�������وك اب�����ن ال���ع���ق���ائ���ل ك���وث���را
• والكوث���ر: نه���ر يف اجلنة؛ م���اوؤه اأبي�س من الل���نب وطعمه 	

اأحلى من الع�سل.
• كحل- الكحل حجر ي���دق حتى ي�سبح ناعمًا جدًا ي�سرب 	

بنعومته املثل تكح���ل به القيون فتنجلي. ااُلكحل: عرق يف 
اليد.
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• ك���دح – الك���دح: العم���ل وال�سع���ي والك�س���ب.ويف التنزيل 	
)ي���ا اأيه���ا االإن�سان اإن���ك كادح اإىل ربك كدح���ًا فمالقيه( 

االن�سقاق 6 
• ك���در – الكدر: ال�سوائب، والغي���ظ، تقول: فالن كدر على 	

اأم�سيتي اأي: اأغاظني.انكدر النجم: اأ�سرع وانق�س.
• كدم- الكدم: الع�س باأدنى الفم.	
• ك���دى – اأك���دى: ق���ل خ���ريه ويف التنزيل )واأعط���ى قلياًل 	

واأكدى ( النجم 34 وقال ال�ساعر:
  اأع����ط����ى ق���ل���ي���ًا ث����م اأك��������دى مب��ن��ه 

النا�ص يحمد املعروف يف  ومن يبذل 
• ك���ذب- الكذب: هو االإخبار عن �سيء بخالف ما هو عليه 	

يف الواقع.
• كرب- الكربة: الغم.	
• كرق – الكراث: من ف�سيل���ة الب�سليات خبيث الرائحة، 	

ما اكرتث له: ما باىل به.
• كرر- الكر: العودة، يقال: احلرب كر وفر.ومنه: كر الليل 	

والنهار.
• كرز- الكّراز: الكب�س االأجمُّ الذي ال قرن له.	
• كر�س- الكر�سي: ال�سرير.الكر�س: ما تلبد من بعر االأنعام 	
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يف احلظرية. كّر�س نف�سه لل�سيء:خ�س�س نف�سه الإجنازه 
الكرا�سة:جمموعة �سغرية من االأوراق املدونة.

• كر�سع- الُكر�سوع: العظم الناتئ عن الر�سغ.	
• كر�س – الكر�س معدة كل جمرت، موؤنثة والكر�س: اجلماعة 	

من النا�س ويف احلديث )االأن�سار كر�سي (.
• ك���رع – كرع املاء: تناوله بفيه م���ن مو�سعه كالنبع، وكرع 	

من االإن���اء: اأمال عنقه اإليه ف�س���رب منه.والُكراع ج اأكرع 
جج اأكارع وهي قوائم الدابة قال النابغة:

 م���ن وح�����ص وج����رة م��و���ش��يٍّ اأك���ارع���ه   
الفَرِد طاوي امل�شر ك�شيف ال�شيقل 

وقيل جلماعة اخليل: الُكراع.
• ك���رم: الك���رم: النُّب���ل، واملكرمة ج مكارم وه���ي الف�سائل 	

والتكرم: تكلف الكرم. 
والتكرم: التف�سل وبذل املعروف.

• كره- الكريه: ال�سديد يف احلرب.	
• كري – الكرى: النعا�س، الكروان: احلبارى.	
• ك���زز- كز: تقب����س ويب�س، كز اللح���م: تقب�س على بع�سه 	

وتقل����س، ومنه مر����س الكزاز، وج���ه كز: قبي���ح ال�سفة 
املعنوية؛ كناية عن البخل.
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• ك�س���ب – الك�س���ب: طلب الرزق والكوا�س���ب: اجلوارح من 	
الطيور وذات الناب واملخالب.

• ك�سد- ك�سدت ال�سلعة: مل تنفق لقلة الرغبة فيها.	
• ك�س���ر- الِك�س���رة: القطعة ج ك�َسر كقطع���ة وقطع، ك�سرى: 	

لق���ب ملوك الفر�س معربه  خ�سرو، وع�سكر الكفر مك�سور 
وال يقال: منك�سر.الكا�سر: الُعقاب.

• ك�سع- ك�س���ع ك�سعًا: طرد والتكا�س���ع: التتابع تقول: وردت 	
اخلي���ل يك�س���ع بع�سه���ا بع�س���ًا اأي: يتبع.الك�ْسع���ة: البقر 
واحلمري والعبي���د الأنها تك�سع اأي: ت�س���اق �سوقًا والك�سعي 
رجل من اليمن رمى عن قو�سه حمر الوح�س لياًل فاأ�ساب، 
وق���دح ال�سهم �سررًا فظ���ن اأنه اأخطاأ فك�س���ر القو�س فلما 
اأ�سبح راأى ال�سيد فندم. وقال الفرق بعدما طلق زوجته:

ن�������دم�������ت  ن��������دام��������ة  ال����ك���������ش����ع����ي مل���ا 
غ��������������دت  م�������ن�������ي  م�����ط�����ل�����ق�����ة ن���������وار 

وزاد القامو����س يف ق�سة الك�سعي قول���ه: فلما اأ�سبح نظر 
حة م�سرعة واأ�سهمه بالدم م�سرجة فندم  فاإذا احلم���ر مطرَّ

وقطع اإبهامه واأن�سد:
ن��ف�����ش��ي  اأن  ل������و  ن������دام������ة  ن�����دم�����ت   

خ��م�����ش��ي   ل��ق��ط��ع��ت  اإذاً  ت���ط���اوع���ن���ي 
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م���ن���ي   ال����������������راأي  ������ش�����ف�����اه  ت�����ب�����ن يل 
ل��ع��م��رو اأب���ي���ك ح���ن ك�����ش��رت ق��و���ش��ي 

• ك�سف- الِك�سفة: القطعة من ال�سيء ج ِك�َسف ويف التنزيل: 	
)واإن ي���روا ك�سف���ًا م���ن ال�سم���اء �ساقط���ًا يقول���وا �سحاب 

مركوم( الطور 44
وقال جرير:  

ال�����ش��م�����ص ط���ال���ع���ة ل��ي�����ش��ت ب��ك��ا���ش��ف��ة   
ت��ب��ك��ي ع��ل��ي��ك جن���وم ال��ل��ي��ل وال��ق��م��را 

• ك�سل- الك�سل: التثاقل عن االأمر.	
• ك�سا – الك�سوة: الثوب واملالب�س قال احلطيئة:	

ل��ب��غ��ي��ت��ه��ا ت�����رح�����ل  ل  امل������ك������ارم  دع   
اأن���ت ال��ط��اع��م الكا�شي  واق��ع��د ف��اإن��ك 

• ك�س���ح – الك�سح: ما ب���ن اخلا�س���رة اإىل ال�سلع اخللفي، 	
الكا�سح: الذي يطوي باطنه على العداوة.

• ك�سف- ك�سف ال�سيء: اأظهره، كا�سفه بالعداوة:باداه بها.	
ل���و تكا�سفتم ما تدافنت���م، اأي: اأن كل اإن�س���ان ال يخلو من 

العيب وذلك يكفيه عن اأن ينظر اإىل عيوب االآخرين.
• كظم – كظمت الغيظ: اأم�سكت ما يف نف�سك من الغ�سب 	

ومل تظهره. ويف التنزيل )والكاظمن الغيظ والعافن عن 
النا�س ( اآل عمران 134 
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• كف���اأ – الكفء: النظ���ري، كافاأه: اأعطاه مكاف���اأة، وكافاأه: 	
�سار كفاأ له.

• كفت-كفت���ه: �سم���ه اإليه ويف احلديث )اكفت���وا �سبيانكم 	
باللي���ل ف���اإن لل�سياطن خطف���ة( والِكف���ات: املو�سع الذي 
يكف���ت في���ه ال�س���يء اأي: ي�س���م ويف التنزي���ل )اأمل جنعل 
االأر�س كفاتًا( املر�سالت 25  وقد نهى ر�سول اهلل × اأن 

يكفت كمُّ الثوب يف ال�سالة.
• كفح- كفحه: ا�ستقبله وجهًا لوجه، كافح القوم اأعداءهم، 	

ا�ستقبلوه���م يف احل���رب بوجوههم لي�س دونه���ا تر�س وال 
غريه.

• كف���ر – الَكفر: التغطية، والقري���ة، والكافر: الليل املظلم 	
الأنه يغطي بظلمته كل �س���يء، والكافر: الزارع الأنه يغطي 
الَب���ذر بالرتاب، وقد �سمي الكاف���ر كافرًا الأنه يغطي نعمة 
اهلل عليه بجحوده اأو ب�سركه.وتكفري اليمن: فعل ما يجب 

باحلنث فيها، واال�سم: الكفارة.
• كف���ف- الكف: راحة الي���د لالإن�سان وه���ي موؤنثة ج اأكف، 	

وكاف���ة: اأي: اجلميع من النا�س، وال تاأتي اإال من�سوبة على 
احلال ويف التنزيل )وقاتلوا امل�سركن كافة كما يقاتلونكم 

كافة ( التوبة 36 
• كف���ل – الِكْفل: الن�سيب ويف التنزي���ل )يوؤتكم كفلن من 	

رحمته( احلديد 28 الكفيل: ال�سامن.
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• كالأ- ال���كالأ: الع�سب رطبًا اأو ياب�سًا، كالأك اهلل: حفظك.	
ويف التنزيل )قل من يكلوؤك���م بالليل والنهار من الرحمن 

االأنبياء 42 
• كلب- الكَلب: جنون الكالب، و�سدة احلنق ويف املثل: دماء 	

ب: ال�سائد الذي ي�سيد  امللوك �سفاء من الكَلب، وال���َكالَّ
بكالب ال�سيد قال النابغة:  فارتاع من �سوت َكاّلب فبات 

له  
• ط���وع ال�سوام���ت من خ���وف ومن �س���َرد  ال�س���رد: الربد 	

ال�سديد.
• كلح- الكلوح: تك�سر يف عبو�س، ا�سم الفاعل: كالح.	
• كل���ف- الكلف: النم�س عل���ى الوجه.كلف بال�سيء: ولع به، 	

والكل���ف ا�سم م���ن اأ�سماء احل���ب، التكلي���ف: امل�سقة قال 
زهري:

يع�ص  وم���ن  احل��ي��اة  ت��ك��ال��ي��ف  �شئمت 
ث���م���ان���ن ح�������وًل ل اأب�������ا ل�����ك ي�������ش���اأم 

• كل���ك- الكَلك���ة: مرك���ب يع���رب النه���ر ي�سم���ى: الط���وف 	
)فار�سية( والكلكل: ال�سدر قال امروؤ القي�س:

 ف����ق����ل����ت ل�������ه مل�������ا مت�����ط�����ى ب�������ش���ل���ب���ه  
ب��ك��ل��ك��ل  ون����������اء  اأع���������ج���������ازاً  واأردف 

• والُكلكون: وزن ع�سفور: اأحمر ال�سفاه: )معرب( 	
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: الثقل،، الكاللة: بنو العم االأباعد، الكليل:  طل���ل – الَكلُّ
ال�سعيف، الِكلة  ال�سرت الرقيق يتوقى فيه من البعو�س ت�سميه 

العامة )النامو�سية( قال زهري: 
 ع������ل������ون ب��������اأمن��������اط ع������ت������اق وك����ل����ة  

ال�����دم  م�������ش���اك���ه���ة  ح���وا����ش���ي���ه���ا  وراد 
• كل���م- الكالم: ا�سم جن����س يقع على القلي���ل من االألفاظ 	

والكثري اأي�سًا، والكِلم:ال يكون اأقل من ثالث كلمات الأنه ج 
كلمة  والكْلم: اجلراح ج كلوم. 

• كم���ب – الكمب: املخيم، كمب ديف���د: املكان الذي وقعت 	
م�سر فيه معاهدة الذل مع اليهود اعرتفت فيه باإ�سرائيل 

كدولة لها حق يف فل�سطن.الكمبيوتر:جهاز �سريع 
عرب اإىل احلا�سوب، واإىل: احلا�سب االآيل.

• كمد- الكمد: احلزن املكتوم. 	
• كمل- الكمال: الو�سول اإىل الغاية يف احل�سن.ويف التنزيل: 	

)الي���وم اأكملت لكم دينكم واأمتمت عليكم نعمتي ور�سيت 
لكم االإ�سالم دينًا ( املائدة3 وقال ال�ساعر: 

ن��اق�����ص    م����ن  م���ذم���ت���ي  اأت����ت����ك  واإذا 
ب���������اأين ك���ام���ل   ال���������ش����ه����ادة يل  ف����ه����ي 

• : وعاء الطل���ع ج اأكمام مثل: 	 كم���م- الُك���م للقمي�س، الِكمُّ
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حم���ل واأحمال.ويف التنزي���ل )وما تخرج م���ن ثمرات من 
اأكمامها ( ف�سلت 47

• كمن- اختفى: ومنه الكمن يف احلرب.	
• كمه- االأكمه: الذي ولد اأعمى ويف التنزيل )واأبرى االأكمه 	

واالأبر�س ( اآل عمران.49 
• كمي- الكمي: ال�سجاع امل�سترت بال�سالح ج كماة.	
• كن���د- الكند: كفر النعمة ويف التنزي���ل )اإن االإن�سان لربه 	

لكنود( العاديات 6 وقال ال�ساعر:
 ����ش���ك���رت ل�����ه ي������وم ال����ع����ط����اء ن���وال���ه 

ك����ن����ودا  َث�������م  ل����ل����م����ع����روف  اأك  ومل 
• كن���ز- الكنز: املال املدفون، ويف التنزيل )وكان حتته كنز 	

لهما( الكهف 82.
• كن����س: الكنا�س: ال�سرت،بيت الظب���ي، املكن�سة: اأداة كن�س 	

البيت من ق�س ونح���وه، الكني�سة: بيت العبادة للن�سارى، 
الكني����س: بيت العب���ادة لليهود، ويف التنزي���ل )فال اأق�سم 

باخلن�س اجلوار الكن�س(.
كنف- كنفه: اأحاطه و�سانه.

• ك���نن – الِك���ن: ال�س���رتة ج اأكن���ان، والكن���ة: ام���راأة االبن 	
ج كنائ���ن  الكنانة:جعب���ة ال�سهام.الكان���ون: املوق���د، قال 

احلطيئة يهجو اأم
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����ش���راً  ا�����ش����ت����ودع����ِت  اإذا  اأغ�������رب�������اًل   
وك�������ان�������ون�������اً ع�����ل�����ى امل����ت����ح����دث����ي����ن����ا؟ 

• كنه ال�سيء: حقيقته )مولد(.	
• كن���ى – كنى: الكناية كالم يحتم���ل معنين، تتكلم بكالم 	

وتري���د غري ظاه���ره كقولك: زي���د كثري الرم���اد، اأي: اأنه 
ك���رمي  الأن كرثة الرماد �سابقًا تعني كرثة اإحراق احلطب 
يف املوق���د وذل���ك ه���و الطبخ، وك���رثة الطب���خ تعني كرثة 
االآكلن...والكنية: ما �سدر باأب اأو اأم. ويف التنزيل )تبت 

يدا اأبي لهب وتب( تبت 
• كه���ف- الكهف:البي���ت ج كه���وف املحف���ور يف اجلبل ويف 	

التنزيل )اإذ اأوى الفتية اإىل الكهف( الكهف 20.
• كه���ل- الكهل من الرجال: من بل���غ االأربعن. ويف التنزيل 	

)ويكل���م النا����س يف املهد وكه���اًل ( اآل عم���ران 46 كوب- 
الكوب: كوز ال ع���روة له ج اأكواب ويف التنزيل )فيها �سرر 

مرفوعة واأكواب مو�سوعة الغا�سية14.
• الكوخ – بيت من ق�سب ال كوة له.	
• ك���ور- التكوير: االإحاط���ة، كور عمامته: الأثه���ا على راأ�سه 	

تكوير الليل على النهار، تغ�سيته اإياه كما يف التنزيل )يكور 
الليل على النهار، ويكور النهار على الليل( الروم 5.
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• كو�سج – الكو�سج: الرجل الذي ال تنبت له حلية.	
• ك���وع – الك���وع: طرف الزند ال���ذي يلي االإبه���ام، والبوع: 	

طرف اإبهام القدم، ولذك قيل: ال يعرف كوعه من بوعه.
• كوي – كواه: اأحرقه بالنار، الكوة: ثقب يف اجلدار لدخول 	

النور والهواء ج كوى.
• التنزي���ل 	 واخل���داع.ويف  واملك���ر  احلق���د  الكي���د:  كي���د- 

 )ال تق�س����س روؤي���اك عل���ى اإخوت���ك فيكيدوا ل���ك كيدًا(
 يو�سف 5.

• كري- الكري: املنفاخ الذي ت�سرم به النار.	
قال ال�ساعر:

ي������ظ������ل ي�����������ش�����د ك���������راً   مي�������ان�������ي�������اً 
وي���ن���ف���خ دائ������ب������اً ل���ه���ب ال���������ش����واظ ؟ 

• كي�س- الَكي�س:العقل االأت مع الظرف.	
• كي���ف- كيف: ا�سم ي�ستفهم به عن م���راد  وقد يخرج اإىل 	

التعجب كما يف التنزيل: )كيف تكفرون باهلل ( البقرة 28 
فقد خرج اإىل التعجب االإنكاري.وقال ال�ساعر:

 ك����ي����ف ي�����رج�����ون ����ش���ق���اط���ي ب���ع���دم���ا 
ج����ل����ل ال��������راأ���������ص م�������ش���ي���ب و����ش���ل���ع 

• كي���ل- الكيل: املكيال ال���ذي تقدر به املقادي���ر من حبوب 	
وغريها.
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باب الالم

• الأالأ - اللوؤلوؤة: الدرة ج لوؤلوؤ.تالأالأ الربق: ملع.	
• الأم – اللئيم: الدينء االأ�سل، التاأم اجلرح: اندمل.	
• الالأمة:اخلوذة اأو الدرع قال ال�ساعر:	

��ف��ت  ب���ال���رم���ح  ذي��ل��ه   وم�����ش��ت��ل��ئ��م ك�����شَّ
ميله  ���ش��ف��ا���ش��ف  ذي  ب��ع�����ش��ب  اأق���م���ت 

ب���ه يف م��ل��ت��ق��ى احل����ي خيله  ف��ج��ع��ت 
ت���رك���ُت  ع��ت��اق ال��ط��ر حت��ج��ل ح��ول��ه 

• الأواء- الالأواء: ال�سدة.	
• لب���اأ – اللِّباأ:احلليب، ي�س���اف اإليه وهو حار، �سمغة �سرع 	

ال�ساة بعد الوالة ت�سميه العامة)ال�سمندور(.
• كر اإال األو االألباب( 	 لبب - اللب: العقل ويف التنزيل )وما يذَّ

البقرة 269 لبيبج األّباء، اللُّباب: اخلال�س من كل �سيء.
• لبث- اللبث: املكث ويف التنزيل )فلبث فيهم األف �سنة اإال 	

خم�سن عامًا( العنكبوت 14.
• لبد- اللِّْبد: قطعة اللباد، وهي ال�سوف املتلبد 	
• لب�س- لب�س الثوب: ا�سترت به، لّب�س عليه االأمر: خلط.	
• لبق – اللِبق: احلاذق.	
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• لنب – اللنب: ا�سم جن�س ج األبان، ويكنى باللنب عن اال�سل 	
فيقال: لبنك طيب، واللُّبانة: الرغبة.

• لبى- لبى تلبية: قال: لبيك.	
• لتت- لت ال�سويق يلت���ه: بله ب�سيء من املاء، واللت: كناية 	

ع���ن الرثثرة الفارغة  يقال: يل���ت ويعجن: اإذا كرث كالمه 
فيما ال طائل حتته.

• لثغ – اللثغة يف الل�سان:اأن يغري الراء غينًا.	
• واللثغة: اأن يعدل بحرف اإىل حرف اآخر. لثم – اللثام: ما 	

كان على الفم من النقاب، واللثم:التقبيل.
• لثي- اللِّثة ج لثات وهو اللحم حول االأ�سنان.	
• جلاأ – جلاأ اإليه: اأقبل، اأجلاأه اإىل �سفح اجلبل: ا�سطره.	
• جل���ج- اللجاجة: االإحلاح يف الطل���ب  فهو جلوج، وتلجلج  	

ا�سطرب يف الكالم  البحر اللجي: العميق ويف التنزيل:
• )اأو كظلمات يف بحر جلي ( النور 40.	
• جل���م- اللجام:حدي���دة معرت�س���ة يف ف���م الفر����س ت�س���د 	

بخيط���ن على جانبي احلنك���ن لل�سيطرة عليه���ا وت�سمى 
ال�سكيم���ة، يق���ال: تكلم فاأجلمت���ه اأي: اأ�سكت���ه و اأفحمته، 
ومن���ه: التق���وى جلام املوؤم���ن اأي: متنعه اأن يق���ول الكلمة 

النابية اأو اأن بفعل ما ي�سن.
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•  جل���ن – اللجن: الف�سة جاء عل���ى الت�سغري مثل: الرثيا 	
والكميت.واللجنة: اجلماعة يجتمعون لبحث اأمر مهم 

)يونانية(.
• حل���د- اللحد: ال�س���ق يف جانب الق���رب، واأحلد: ظلم، ويف 	

التنزيل)ومن ير في���ه باإحلاد بظلم نذقه من عذاباأليم ( 
احلج25  

• حلظ- اللحظ: النظر مبوؤخرة العن.	
• حل���ف – اللحاف: كل �سيء تغطي���ت به.واأحلف: األح ويف 	

التنزيل)ال ي�ساألون النا�س اإحلافًا ( البقرة  273.
• حلق- حلق به: �سار اأو جرى على اأثره  حلقه: اأدركه 	
• حل���م- امللحمة: ق�سيدة ت�سف املعارك احلربية باأ�سلوب 	

مو�سوعي ق�س�سي م�سور.
• حل���ن – اللح���ن: اخلط���اأ يف االإعراب، واللح���ن ج اأحلان 	

وحل���ون وه���و اللهج���ة والن���ربة يف ال�س���وت ويف احلديث 
)اق���روؤوا القراآن بلح���ون العرب ( واللَح���ن: احلجة، ويف 
احلدي���ث )لع���ل اأحدكم اأحل���ن بحجته من االآخ���ر ( اأي: 
اأق���وى بيانًا وحَلن له: اأي: ق���ال له قواًل يفهمه عنه ويخفى 

على غريه.
• واللحن يف الغناء والطرب واملو�سيقا: طريقة االأداء، وهو 	

ملحن 
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• حلي- اللحي: منبت اللحية من االإن�سان  حلا الع�سا ق�سر 	
عنها اللحاء، حلاه: المه، الحاه: نازعه، حلا اهلل الظامل: 

قبحه واأبعده.
• خل�س- خل�س الكالم: اخت�سره وبن خال�سته.	
• ل���دد- الل���دد: �س���دة اخل�سوم���ة ويف التنزيل )وه���و األد 	

اخل�سام(  البقرة 204.
• لدغ- لدغت���ه العقرب: غر�ست حمته���ا يف جلده واأفرغت 	

�سمها فهو ملدوغ و لديغ.
• لدم- اللدم: �سوت احلجر يقع على االأر�س.	
• ل���دن- ملح لْدن: اأي: لن، لدن���ت اأخالقهك النت و�سهلت، 	

لدن: ظرف مكان مبعنى: عند. ويف التنزيل )رب هب يل 
من لدنك ذرية طيبة اإنك �سميع الدعاء( اآك عمران 38.

• لذذ- الذيذ: ما ترتاح اإليه النف�س.	
• لذع – لذعته النار: اأحرقته، واللوذعي: العبقري.	
• لزب- لزب الط���ن: لزق: والالزب: الثاب���ت ويف التنزيل 	

)اإن���ا خلقناه���م م���ن ط���ن الزب( ال�ساف���ات 11. وقال 
ال�ساعر:

ب��ع��ده  ����ش���ر  ي��ح�����ش��ب��ون اخل�����ر ل  ل 
���ش��رب��ة لزب  ال�����ش��ر  ي��ح�����ش��ب��ون  ول 
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• لزج- لزج: متدد ومتطط.	
• ل���زم – ل���زم ال�سيء لزوم���ًا: تب���ت ودام ويف التنزيل )اإن 	

غرامها كان لزامًا ( الفرقان 77.
• ل�سن- الل�سان: اآلة الكالم لالإن�سان. 	
• ل�س�س- الل�س: ال�سارق. 	
• لط���ف- اللط���ف: الرفق.ق���ال اهلل تع���اىل )اهلل لطي���ف 	

بعباده( ال�سورى 19.
• لطم- اللطم: ال�سرب على الوجه بباطن الراحة. 	
•  اللطيم���ة: القافل���ة التي حتمل الطي���ب التطمت االأمواج: 	

�سرب بع�سها بع�سًا.
• لظ���ى- اللظ���ى: النار ويف التنزي���ل )كال اإنها لظى نزاعة 	

لل�سوى( املعارج 16.
• لع����س – اللع�س: �سواد ال�سفة.وذل���ك ي�ستملح يف البادية، 	

فهي لع�ساء.
• لعن – اللعن: الطرد واالإبعاد عن اخلري، ويف التنزبل)ُلعن 	

الذين كفروا من بني اإ�سرائيل ( وقول العرب يف اجلاهلية: 
اأبي���ت اللع���ن اأي: اإنك كرمي ال تفعل م���ا يوجب اللعن.قال 

النابغة:
 اأت���������اين اأب�����ي�����ت ال���ل���ع���ن اأن�������ك مل��ت��ن��ي  

وت���ل���ك ال���ت���ي ن�����ش��ت��ك م��ن��ه��ا امل�����ش��ام��ع
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• لغ���ب- اللغب: التعب واالإعياء ويف التنزيل )وما م�سنا من 	
لغوب( فاطر 35.

• لغز- اللغز: املعنى املبهم الغام�س.	
• لغا – اللغو: الكالم الباطل ومنه: األغى االأمر: اأبطله.	
• لفت- لفت والتفت اإليه: مال ن والتفت عنه: ان�سرف عنه 	
• لفح- لفحته النار: اأحرقته.	
• لفظ- لفظ ال�سيء من فمه: رماه، تلفظ: تكلم.	
• لفف- اللفيف: ما اجتمع من النا�س ويف التنزيل )وجنات 	

األفافًا( عم 16 اأي: التف بع�سها على بع�س.
• لف���ق- التلفي���ق: ه���و اأن ي�س���م �سق���ة الث���وب اإىل اأخ���رى 	

فيخيطهم���ا  واأحادي���ث ملفق���ة: اأي: اأكاذي���ب مزخرف���ة، 
والتلفيق: ترقيع الثوب وترقيع الكالم.

• لف���ا- األف���اه: وج���ده ويف التنزي���ل )األفينا علي���ه اآباءنا ( 	
البقرة170 وقال النابغة:

  ف���ح�������ّش���ب���وه ف���األ���ف���وه ك���م���ا ح�����ش��ب��ت 
ت��زد  ومل  تنق�ص  مل  وت�����ش��ع��ن  ت�����ش��ع��اً 

• لقح – اللواقح: الرياح تلقح النبات ويف التنزيل )واأر�سلنا 	
الرياح لواقح( احلجر 22.

• لقط – لقط ال�سيء: اأخذه من االأر�س فهي ُلَقطة، والكلمة 	
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ال�ساقطة لها من يلتقطها:لكل �ساقطة يف احلي القطة.
• اللقيط: جمهول االأب.	

لق���ق-  اللقلق���ة: حرك���ة الل�س���ان، وكل �س���وت فيه حركة 
وا�سطراب.

• لق���م – اللقمة:م���ا ياأكل���ه االإن�س���ان على دفع���ات، األقمه 	
احلجر: اأخر�سه.

• لقن – لقنه الكالم: اأماله عليه.	
• لقي – لقيه: قابله، تلقاه: ا�ستقبله.	
• لكز- اللكز: ال�سرب بالقب�سة على ال�سدر 	
• لكع- رجل لكع: اأي: لئيم.	
• لكم – اللكم: ال�سرب بجمع الكف، ومنه املالكمة.	
• لكن- اللكنة: العجمة يف الل�سان فهو األكن قال ال�ساعر: 	

ال��ن��ح��و ي��ب�����ش��ط م���ن ل�����ش��ان الأل���ك���ن   
ي���ل���ح���ن. مل  اإذا  ت����ك����رم����ه  وامل�����������رء 

• : حرف م�سب���ه بالفعل م���ن اأخ���وات اإنَّ يدخل على 	 ولك���نَّ
املبت���داأ واخل���رب فين�س���ب االأول وي�سم���ى: ا�سَمه���ا ويرفع 
الث���اين وي�سمى خربه���ا معناه اال�ستدراك وه���و؛ اأن تثبت 
مل���ا بعدها حكمًا خمالفًا مل���ا قبلها وقد يحذف ا�سمها قال 

ال�ساعر:
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ف���ل���و ك���ن���َت ����ش���ب���ي���اً ع���رف���ت ق��راب��ت��ي   
ول������ك������نَّ زجن����������يٌّ ع����ظ����ي����م امل�������ش���اف���ر 

• مل���ح- اللمح���ة: النظرة ال�سريع���ة ويف التنزي���ل )وما اأمر 	
ال�ساعة اإال كلمح الب�سر اأو هو اأقرب ( النحل 77، مالمح 

الوجه: ق�سماته  من و�سامة اأو �سواها.
• بالع���ن ويف 	 االإ�س���ارة  واأ�سل���ه:  العي���ب،  – اللم���ز:  مل���ز 

التنزيل)ويل لكل همزة ملزة (الهمزة 1.
• مل����س – اللم����س: امل����س بالي���د، االلتما����س: الطل���ب، مل�س 	

جاريت���ه: جامعه���ا ويف التنزي���ل )اأو الم�ست���م الن�ساء فلم 
جتدوا ماء فتيمموا( املائدة  6.

• ملع- ملع الربق: اأ�ساء، االأملعي: الذكي قال اأو�س بن حجر:	
• راأى 	 ق���د  كم���ن  الظ���������ن  ب���ك  يظ���ن  ال���ذي   االأملع���ي 

وقد �سمعا  
• ملم – مل اهلل �سعثه:اأي: اأ�سلحه وجمع ما تفرق من اأموره، 	

اللمم: �سغائر الذنوب. 
• امللم���ة: امل�سيبة، والعن الالمة: الت���ي ت�سيب ب�سوء، ويف 	

ة،  الدعاء)اأعوذ بكلمات اهلل التامة، من كل �سيطان وهامَّ
ة(، واللِّمة: ال�سعر الذي يجاور �سحمة االأذن. وكل عن المَّ

فاإذا بلغ املنكبن فهو ُجمة.
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• ملي- اللمى: �ُسمرة يف ال�سفة مرادفة للع�س.وهي ملياء.	
• ل���ن- لن: حرف ن�سب و نفي وا�ستقب���ال  وال تفيد توكيدًا 	

للنف���ي وال تاأبيده خالفًا للزخم�سري، ولو كانت للتاأبيد مل 
يقيد منفيها باليوم يف قوله تعاىل)فلن اأكلم اليوم اإن�سيا( 
ولكان ذكر االأبد تكرارًا يف قوله تعاىل )ولن يتمنوه اأبدًا( 

البقرة 95.
• له���ج – لِهج بال�س���يء: اأكرث من ذك���ره، واللهجة: البيان، 	

يقال: هو ف�سيح اللهجة اأي: ف�سيح البيان والل�سان.
• لهذم- اللهذم: ال�سنان الذي يركب يف راأ�س الرمح.	
• لهف- لِهف: حزن وحت�س���ر، وامللهوف:املظلوم امل�ستغيث، 	

اللهيف، امل�سطر، اللهفان: املتحري.
• :معن���اه: ي���ا اأهلل، وامليم امل�س���ددة يف االآخر، 	 له���م- الّلهمَّ

عو�س عن حرف النداء.وال يجتمع حرف النداء مع امليم 
امل�سددة وقول ال�ساعر: 

ادل�����ه�����م�����ا    خ�����ط�����ب  م��������ا  اإذا  اإين 
اأق���������������ول: ي�������ا ال�����ل�����ه�����م ي�������ا ال���ل���ه���م���ا 

فذاك لل�سرورة.واالإلهام: وم�سة ذهنية يلقيها اهلل تعاىل 
يف نف�س االإن�سان.

• لها- اللهاة: اللحمة امل�سرفة على احللق يف اأق�سى الفم ج 	
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لهوات، واللُّه���وة: العطية، لها بال�سيء: لعب به و�سلي عما 
�سواه.

• ل���وب- اللوب���ة والالب���ة: احلج���ارة ال�س���وداء الربكانية ج 	
البات.

• ل���وث- لوَّث مالب�س���ه بالطن: لطخها، ل���وث املاء: كدره.	
اللُّوثة: ا�سطراب العقل.

• ل���وح –الح ال�س���يء: ظه���ر ب�سرع���ة ويف التنزيل)لواح���ة 	
للب�سر( املدثر 29، لوَّحته ال�سم�س: غريته و�سفعت وجهه.

• ل���وذ- الذ به: جلاأ اإليه، الذ بالف���رار: اأ�سرع الفرار، ت�سلل 	
ل���واذًا: جنب وه���رب  ويف التنزي���ل )قد يعل���م اهلل الذين 

يت�سللون منكم لواذًا ( النور 63.
• لوع- لوعة احلب: حرقته.	
• لوك – الك ال�سيء يف فمه: علكه.	
• لوم- اللوم: العت���اب ويف التنزيل)وال يخافون لومة الئم( 	

املائدة 54، واملليم: املذنب ويف التنزيل)فاأخذناه وجنوده 
فنبذناه���م  يف اليم وهو مليم ( الذاري���ات 40 وقال اأمية 

بن اأبي ال�سلت:
ب��������ريء ال���ن���ف�������ص ل���ي�������ص ل���ه���ا ب���اأه���ل

ول���������ك���������نَّ امل���������������ش�������يء ه���������و امل����ل����ي����م 
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• لوي- لوى احلبل: فتله،األوى براأ�سه: اأماله واأعر�س،واللواء: 	
الراية.

• : الط���ري، واللينة: نخل���ة العج���وة باملدينة 	 ل���ن – الل���نِّ
املنورة ج: ِلْن.
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باب الميم

• ماأق- ماأق الطفل: تهياأ للب���كاء والن�سيج كاأن نَف�سه يقلعه 	
م���ن �سدره، موؤق العن  طرفها م���ن الزاوية االإن�سية مما 

يلي االأنف ج اآماق، ت�سهل اإىل َموق.
• : التو�س���ل بالقراب���ة تقول: مت اإلي���ه ب�سلة 	 مت���ت – امل���تُّ

القرابة.
• متح- نتح املاء من البئر: ا�ستخرجه قال الراجز:	

ي������ا اأي������ه������ا امل������������احت، دل����������وي دون����ك����ا  
ي���ح���م���دون���ك���ا ال����ن����ا�����ص  راأي����������ت  اإين 

• مت���ع- املتاع: ال�سلع���ة، وهو اأي�سًا ما متتع���ت به من فر�س 	
واأثاث وغريه،ويف التنزيل )متاع احلياة الدنيا( الق�س�س 

 61
• منت- منْت ال�سيء: �سلبه، فهو متن.	
• مث���ل- املثل: قول �سائر ي�سبه حال الثاين بحال االأول، ويف 	

التنزي���ل )اإن مثل عي�سى عن���د اهلل كمثل اآدم( اآل عمران 
59 اأماثل القوم: خيارهم.

• جم���ج- مج امل���اء من فيه: طرح���ه، املُج���اج: الريق الذي 	
متجه من فيك، يقال: املطر: جماج املزن، والع�سل جماج 

النحل.
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• جمد- املجد: الكرم والرفعة يكونان بغري االآباء.	
• جمن- املج���ون: التهتك، جمن الرجل: ق���ل حياوؤه، فعلته 	

جمانًا اأي: بغري عو�س، املنجنيق: اآلة حربية قدية لرمي 
االأحجار على االأ�سوار.

• حم����س- حم����س الذه���ب بالن���ار: خل�سه مم���ا ي�سوبه، 	
التمحي�س: االبتالء واالختبار.

• حم�س- املح�س: اللنب اخلال����س الذي مل يخالطه املاء. 	
حم�سه الود: اأخل�س له فيه.

• حم���ق- حمق���ه: اأبطله وحم���اه ويف التنزي���ل )يحق اهلل 	
الربا ويربي ال�سدقات( البقرة 276. املحاق من ال�سهر: 

ثالث ليال من اآخره.حمقه اهلل: اأذهب بركته.
• حم���ل- املحل: اجلدب، وهو انقط���اع املطر ويب�س االأر�س 	

م���ن الكالأ، املماحلة: املماك���رة واملكايدة، ال حمالة اأي: ال 
بد وال حيلة.

• حمن- املحنة: البلية ج حمن، امتحنه: اختربه.	
• حم���ا- حما لوحه يحوه: اأزال م���ا عليه من الكتابة، حما 	

اهلل الظامل: اأزاله.
• خمخ- املخ: الذي يف العظم، ورمبا �سموا الدماغ خمًا.	
• خمر- خمرت ال�سفينة: اإذا جرت ت�سق املاء.ويف التنزيل: 	
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)وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من ف�سله ( النحل:14.
• مدح- املدح: الثناء.	
• مدد- مدال�سجادة: ب�سطها، متدد: متطى، املدة: الزمن، 	

امل���داد: احلرب الأنه يد الكات���ب، املديد، من بحور ال�سعر 
اأ�سب���ح �سبه مهج���ور اإذ قلما ينظم عل���ى تفعيالته وهي: 
فاعالتن فاعن فاعالتن وال�سطر الثاين مثله. ومثاله قوا 

ال�ساعر:
ي�����ا ح���ب���ي���ب���اً اأح����������ور ال�����ط�����رف �����ش����اِد

ف�����������وؤادي  يف  م������ه������ده  وج�������������ودي  يف 
وتاأتي فاعالتن الثالثة يف كال ال�سطرين: فِعلن ومثاله: 

ح����ج����ر   ق�����ل�����ب�����ه�����ا  ت��������ق��������ول��������وا  ل   
ق�����ل�����ب�����ه�����ا اأق���������������ش�������ى م���������ن احل�����ج�����ر 

وهذا هو بحر الطرب اأو: البحر املرق�س.
• م���در- املدرة: ج املدر، وهو الطن، يقال: اأهل الوبر واأهل 	

املدر.
• مدي- املدى: الغاي���ة، املدية: ال�سفرة، متادى الرجل: لج 	

يف غيه وزاد عن حده 
• مذر- مِذرت البي�سة: ف�سدت.	
• مذق – مذقت اللنب وال�س���راب باملاء مذقًا  مزجته.رجل 	

مماذق اأي: غري خمل�س 
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• : الع�سل 	 مذي- م���ذي الفر����س: اأر�سل���ه لريع���ى، امل���اذيُّ
االأبي�س امل���ذي: املاء يخرج من �سنب���ور احلو�س، املذية: 

املراآة املجلوة 
• مراأ – مُروؤ الطعام: �سار مريئًا ويف التنزيل )فكلوه هنيئًا 	

مريئًا ( الن�ساء 4، املروءة  ال�سهامة وبذل املعروف، املرء: 
الرجل يثنى: املرءان وال يجمع.

• م���رج – املرج: مرع���ى االأنع���ام، مِرج االأم���ر: ا�سطرب، 	
املارج: النار التي ال دخان لها ويف التنزيل )من مارج من 
نار( الرحمن 15 املرجان  حيوان بحري له األوان خمتلفة.

• مرح- املرح: �سدة الفرح ويف التنزيل )وال مت�س يف االأر�س 	
مرحًا( االإ�سراء 37 والن�ساط.

• م���رد- االأمرد: الفت���ى دون البل���وغ، ال���ذي مل ينبت �سعر 	
وجهه، املارد العاتي من ال�سياطن.

• ان؛ الفق���ر والهرم، 	 م���رر- امل���رارة: الطع���م املر، واالأم���رَّ
اأبو ُم���رة: كنية اإبلي�س، املرمر: الرخ���ام، امِلرة: القوة ويف 
التنزي���ل )علمه �سديد الُق���وى ذو مرة فا�ست���وى( النجم 
6وم���ر علي���ه: اجت���ازه، وتتعدى بغ���ري حرف اجل���ر بنزع 

اخلاف�س قال جرير: 
ت���ع���وج���وا  ومل  ال������دي������ار  مت���������رون    

ح���������رام  اإذاً  ع������ل������ي  ك�������ام�������ك�������ُم 
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يقال: ما اأمر فالن ! وما اأحلى اأي: ما قال مرًا وال حلوًا. 
• مر�س- املرا�س واملمار�سة:املعاجلة، مر�س التمر باملاء:اإذا 	

نقعه ثم دلكه حتى تتحلل اأجزاوؤه.املار�ستان: دار املر�سى 
العقلين )معرب(.

• ويف 	 والن���زى  والفج���ور  ال�سق���م  املر����س:   – مر����س 
التنزيل)فيطمع الذي يف قلبه مر�س( االأحزاب 32.وقال 

ال�ساعر:
ح�����اف�����ظ ل����ل����ف����رج را�����������ص ب���ال���ت���ق���ى 

ل����ي���������ص مم������ن ق����ل����ب����ه ف����ي����ه م���ر����ص 
• مرع- املريع: اخل�سيب.	
• مرغ- مّرغه يف الرتاب: معكه، مرغه يف الوحل:اإذا جبهه 	

واأخزاه.
• مرق- املرقة: املاء يف القدر بعد اأن يطبخ فيه اللحم، مرق 	

ال�سهم من الرمّية: خرج من اجلانب االآخر، ومنه �سميت 
اخلوارج مارقة لقوله × )يرقون من الدين كما يرق 

ال�سهم من الرمّية(.
• مرن- مرن على ال�سيء: تعوده، واملرانة: اللن والتمرين: 	

التلي���ن، امل���ارن  ما الن م���ن االأنف وف�سل ع���ن الق�سبة، 
واملران: الرماح.
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• م���را- املرية: اجل���دل، ام���رتى: �س���ك ويف التنزيل )لقد 	
ج���اءك احل���ق من ربك ف���ال تكن م���ن املمرتي���ن( يون�س 

94.مرو: ا�سم بلد قال ال�ساعر:
��ن��ا  ��مَّ ���شُ وامل����������روءة  ال�������ش���م���اح���ة  اإن    

ق����راً مب����رَو ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��وا���ش��ح
والن�سبة اإليها: مروزي واأ�سلها: مرو الروز.

•  مزج- م���زج ال�سراب: خلطه،وامل���زاج: ما ركب عليه من 	
الطبائع.

• مزح- املزاح: الدعابة.	
• مزز- مز الطف���ل احلليب: ر�سعه ويف احلديث )ال حتّرم 	

: بن احللو واحلام�س. املزة واملزتان ( و�سراب ُمزٌّ
• مزق – مّزق الثوب: �سقه وقال ال�ساعر:	

  اأت���������اين اأن�����ه�����م م������ِزق������ون ع��ر���ش��ي  
ج����ح����ا�����ص ال����ك����رم����ّل����ْن ل����ه����ا ف���دي���د 

• مَزن – املزنة: ال�سحابة البي�ساء.	
• مزا- املزية: الف�سل يف احل�سب وال�سرف 	
• م�سح- م�سح براأ�سه: اأمّر يده عليه قال النابغة: 	

 ف���ا ل��ع��م��رو ال����ذي م�����ّش��ح��ت كعبته  
وم��ا هريق على الأن�����ش��اب م��ن ج�شد 
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• وامل�سيح:عل���ى نبين���ا وعلي���ه وعل���ى جميع االأنبي���اء اأف�سل 	
ال�س���الة واأزكى ال�سالم عب���د اهلل ور�سول���ه.ويف التنزيل 
)اإن اهلل يب�سرك بكلمة من ا�سمه امل�سيح عي�سى ابن مرمي 

( اآل عمران 27 
• م�سخ – امل�سخ: حتويل ال�سورة اإىل ما هو اأقبح مما كانت 	

عليه فقد م�سخ اهلل تعاىل اليهود قردة وخنازير.
• م�س���د – امل�س���د: اللي���ف، وم�سد احلب���ل اأج���اد فتله. ويف 	

التنزي���ل )وامراأته حمال���ة احلطب.يف جيده���ا حبل من 
م�سد( امل�سد 5

• م�س�س- م����س ال�سيء ي�سه: مل�س���ه ن وبينهما رحم ما�ّسة 	
اأي: قريب���ة، وحاجة ما�سة: مهمة، م�سه ال�سيطان: اأ�سابه 

باجلنون.
• ما�س- املا�َسة: احلجر الكرمي اأ�سله فحم حتول اإىل اأملا�س 	

مع قوة ال�سغط وارتفاع احلرارة يف باطن االأر�س.
• م�سك- امَل�س���ك: اجللد، امِل�سك: الطيب )فار�سي معرب( 	

وكان���ت العرب ت�سميه: امل�سموم، اأم�سك بال�سيء، ومت�سك 
به:اعت�س���م ب���ه، اأم�س���ك عن ال���كالم: �سك���ت، االإم�ساك 
لل�سي���ام  االمتناع عن الطع���ام وال�سراب وكل مفطر؛ من 

الفجر حتى مغيب ال�سم�س.
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• م�سا- امل�ساء: العتمة بعد غياب ال�سم�س 	
• م�س����س- امل����س: امل�سح بالي���د على �سيء خ�سن ق���ال امروؤ 	

القي�س:
من�����������ّص ب�������اأع�������راف اجل������ي������اد اأك���ف���ن���ا   

اأع�������راف�������ه�������ن لأي������دي������ن������ا م����ن����ادي����ل   
•  م�س���ق- امل�سق: �سرع���ة الطعن، وجاري���ة مم�سوقة القد: 	

طويلة.وامل�سق: املخطط يف الر�سم ال�سناعي.
• م�س���ى – م�سى: �سار، واملا�سية: غلبت �سفتها على ا�سمها 	

وهي الغنم واالإبل والبقر.
• م�س���ى- اأم�سه اجلرح: اأوجع���ه، امل�سم�سة: حتريك املاء 	

يف الفم.
• م�س���غ- م�سغ الطع���ام، من باب: ن�س���ر، وامل�سغة: قطعو 	

اللحم  وقلب االإن�سان م�سغة من ج�سده.
• م�س���ي- م�سى ال�سيء، ي�سي م�سي���ًا: ذهب، وم�سى يف 	

االأمر م�ساء: نفذه.
• مطر – مطرت ال�سماء واأمطرت: هطل ماء �سحبها.	
• مط���ل – مطل احل���داد احلدي���دة: طرقها بع���د حتميتها 	

لتطول، وكل ممطول ممدود ومنه: مطله حقه: تطاول يف 
زمن اأدائه.
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• مط���ي- املطي���ة: ج مط���ي واملطايا. التمط���ي: التبخرت يف 	
امل�سي ويف التنزيل )ثم ذه���ب اإىل اأهله يتمطى( القيامة 

.33
• معد- املعدة لالإن�سان: بيت الطعام يف ج�سده.	
• معط- رجل اأمعط: هو الذي ال �سعر يف وجهه.	
• مع���ع- املعمع���ة: �سوت الن���ار يف الق�سب ونح���وه، و�سوت 	

املعركة ج معامع.
• مع���ن- املاع���ون: ا�سم جامع مل���ا يف البيت من ق���دور وما 	

يق���وم به البيت م���ن متاع ي�ستع���ار ويف التنزيل )وينعون 
املاعون( املاع���ون 7 واأ�سل املاعون: معونة؛ حذفت االألف 

وعو�س عنها بالهاء.
• معي- املعي: واحد االأمعاء، ويف احلديث )املوؤمن ياأكل يف 	

معي واحد، والكافر ياأكل يف �سبعة اأمعاء (.
• مغ�س- املغ�س: اأمل يف البطن واالأمعاء.	
• مقت- مقته: اأبغ�سه، واملُقيت: املقتدر ويف التنزيل)وكان 	

اهلل على كل �سيء مقيتًا ( الن�ساء 85 وقال الزبري بن عبد 
املطل���ب ر�سي اهلل عن���ه:  وذي �سغن كفف���ت النف�س عنه   

وكنت على م�ساءته مقيتا 
• مق���ل- املقلة:ك���رة العن الت���ي  جتمع البيا����س وال�سواد، 	
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ومقل���ه يف املاء: غم�س���ه، ويف احلدي���ث )اإذا وقع الذباب 
يف الطع���ام فامقلوه، فاإن يف اأحد جناحيه �سمًا ويف االآخر 

�سفاء واإنه يقدم ال�سم ويوؤخر ال�سفاء(.
• مكث- املكث: االنتظار.	
• مكر- املكر: اخلديعة.	
• مكاأ – املكاء: ال�سغري.	
• م���الأ – مالأ االإناء ماء: مالأه اإىل فمه قبل اأن يفي�س.ماالأه 	

عل���ى ك���ذا: �ساعده.املالأ اجلماع���ة من النا����س يو�سفون 
بال�س���ر ويف التنزيل)قال املالأ الذين كف���روا من قومه اإنا 

لرناك يف �سفاهة االأعراف 66 
• مل���ح – مُلح امل���اء: فهو ملح، وال يق���ال: مالح، �ساب مليح 	

اأي: ظريف ومليحة قال ال�ساعر:
  ي����ا م����ا اأم���ي���ل���ح غ����زلن����اً �����ش����دّن ل��ن��ا 

م���ن ه���وؤل���ّي���اء ب���ن ال�����ش��ال وال�����ش��م��ر 
• واملماحلة: املوؤاكلة، وكب�س اأملح: ما خالط بيا�سه ال�سواد، 	

واملالح: �ساحب ال�سفينة.
• مل���ق- متلقه: ت���ودد اإلي���ه، واالإمالق: الفق���ر ويف التنزيل 	

)وال تقتلوا اأوالدكم خ�سي���ة اإمالق نحن نرزقهم واإياكم( 
االإ�سراء 31.
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وقال ال�ساعر:
واإين ع��ل��ى الإم������اق ي���ا ق���وم م��اج��د 

اأع�������د لأ�����ش����ي����ايف ال���������ش����واء امل�����ش��ه��ب��ا
• ملك- ملكه: جعله ملكًا، واالإمالك: التزويج.	
• ملل- مل ال�س���يء: �سئمه.اخلبزة املل: التي اأن�سجت على 	

الرمل فهي خبز َملة قال احلطئية: 
    ح��ف��اة ع���راة م��ا اغ��ت��ذوا خ��ب��ز ملة

وم���ا ع��رف��وا ل��ل��ُر م��ذ خ��ل��ق��وا طعما 
وهو يتململ على فرا�س���ه: اإذا مل ي�ستقر من االأمل، وامللة: 

ال�سريعة 
• م���ال – متلي���ت من���ه  اأي:ا�ستمعت ب���ه، اأملى ل���ه يف غيه: 	

اأمهله، 
• ويف 	 والع���ز  الق���وة  واملنع���ة:  احلرم���ان،  املن���ع:  من���ع- 

التنزيل)وظن���وا اأنه���م مانعته���م ح�سونه���م م���ن اهلل ( 
احل�سر2.

• ويف 	 والنق����س  القط���ع   : وامَل���نُّ الق���وة،  املُّن���ة:   – من���ة 
التنزيل)التبطلوا �سدقاتكم باملن واالأذى( البقرة: 264، 

واملنون: املنية  واالأمنّية ج االأماين.
• مهج- املهجة: الدم.	
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• مهد- امله���د: فرا�س ال�سب���ي، مهد لالأمر: اأع���د له �سبل 	
ت�سهيله 

• مه���ر – املهر: �سداق املراأة، امله���ارة: احلذق يف ال�سيء.	
املُهر: الفر�س الفتي.

• مهل- املَهل: التاأين، املُهل: النحا�س املذاب.	
• الق���وم: 	 مه���ن  وق���د  اخلدم���ة  بالفت���ح:  امَلهن���ة  مه���ن- 

خدمهم،املهن  احلقري، ويف التنزيل )وال تطع كل حالف 
مهن( القلم 10 امٍلهنة: احلرفة.

• مهه- املهمه: املفازة البعيدة ج مهامه.	
• مها – املها: البقرة الوح�سية.	
• موت – املوت: انقطاع احلياة.	
• م���وج- م���اج البح���ر: ا�سطرب���ت اأمواج���ه، م���اج النا�س: 	

ا�سطربت اأمورهم.
• عم وما يلك.	 مول- املال: الدراهم والنَّ
• م���وه- امل���اء: بذرة كل �س���يء حي ج مي���اه جج اأم���واه قال 	

ال�ساعر: 
واأم������������������واه ت���������ش����ل ب�����ه�����ا ح�������ش���اه���ا   

���ش��ل��ي��ل احل���ل���ي يف اأي�������دي ال���غ���واين 
• موه ال�سيء: طاله بف�سة اأو ذهب، والتمويه: املخادعة.	
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• مي���د – ماد:حت���رك، املائدة: اخل���وان عليه طع���ام، فاإن 	
مل يك���ن عليه طعام فهو خوان ال مائ���دة، وال�سفرة: طعام 

ال�سفر.
• م���ري- املرية: الطعام ويف التنزي���ل )ومنري اأهلنا( يو�سف 	

.65
• مي���ز – م���از ال�سيء ومي���زه: عزل���ه وف���رزه،ويف التنزيل 	

)م���ا كان اهلل ليذر املوؤمنن على م���ا اأنتم عليه حتى ييز 
اخلبيث من الطيب ( اآل عمران 179.

• مي�س- ما�س: تبخرت.	
• مي���ط- اأماطه: نح���اه ويف احلدي���ث )اإماط���ة االأذى عن 	

الطريق �سدقة(.
• ميع- ماع ال�سمن: زادت �سيولته.	
• من- املن: الكذب.	
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باب النون

• ن���اأى- الناأي: البعد، تناءوا: تباع���دوا.ويف التنزيل )وهم 	
ينهون عنه ويناأون عنه( االأنعام26 

• نباأ – النباأ: اخلرب، اأنب���اأ: اأخرب ويف التنزيل )هل اأنبئكم 	
على م���ن تنزل ال�سياطن( ال�سعراء221  ومنه النبي الأنه 

اأخرب عن اهلل.
• نبت – نبت الزرع: منا وترعرع ويف التنزيل )واهلل اأنبتكم 	

من االأر�س نباتًا( نوح 17 ا�ستعارة.
• نبج- نبج: ارتفع، واملنبج: من يِعد وال يفعل.	
• نب���ذ – نب���ذه: األق���اه، انتبذ: ذه���ب ناحي���ة،ويف التنزيل: 	

)فنبذناه بالعراء وهو �سقيم( ال�سافات 145 
• نبذ العهد: نق�سه: النبيذ: �سراب يف وعاء ينبذ فيه التمر 	

اأو الزبيب ثم ي�سب عله املاء فينقع وي�سرب لليلة اأو اأكرث، 
واملنبوذ: املحتقر.

• نرب- نرب ال�سيء: رفعه ن ومنه �سمي املنرب 	
• نب���ز- النب���ز: اللق���ب ال���رديء، ويف النزي���ل )وال تنابزوا 	

باالألقاب (احلجرات 11 
• نبط – نبط املاء: نبع، واال�ستنباط: اال�ستخراج، والنبط 	
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واالأنب���اط: قوم ينزلون بالبطائ���ح، و�سعر نبطي اأي: �سعر 
العامة.

• نبع- نب���ع املاء: خ���رج، والنبع: �سجر تتخ���ذ منه الق�سي، 	
ومن اأغ�سانه ال�سهام.

• نبغ – نبغ ال�سيء: ظهر، النابغة: الرجل العظيم ال�ساأن ج 	
نوابغ والن�سبة: نابغي.

• النبل- النبل: ال�سهام، النبيل: ال�سريف 	
• نبه- نبه الرجل: �سرف وا�ستهر، انتبه من نومه: ا�ستيقظ 	
• نبا- نبا عنه ينبو: جتافى وتباعد ويف املثل: ال�سدق ينبي 	

عنك ال الوعيد. نبا ال�سيف: مل يوؤثر يف امل�سروب.
• نت���ق- النت���ق: الزعزع���ة ويف التنزي���ل )واإذ نتقنا اجلبل 	

فوقهم كاأنه ظلة( االأعراف 171.
• ننت – الننت: الرائحة الكريهة.	
• : املالح  ج النواتي.	 نتاأ – النوتيُّ
• جناأ – جن���اأه: اأ�سابه بالعن ومن���ه احلديث )ردوا جناأة 	

ال�سائ���ل باللقمة( اأي: ردوا نظ���ره اإىل نعيمكم وطعامكم 
ومالكم بلقمة تدفعونها اإليه.

• ���ب موؤبث���ه: جنيبة ج 	 جن���ب- جن���ب الرج���ل: ك���رم ج جُنُ
جنائب.
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• جنح- النجاح: الفوز باملطلوب.	
• جند- النجد: ما ارتفع م���ن االأر�س، والتنجيد: التزين، 	

وا�ستنج���د: طلب النجدة اأي: امل�ساع���دة، النجاد: حمائل 
ال�سيف قالت اخلن�ساء: 

ط�����وي�����ل ال�����ن�����ج�����اد رف�����ي�����ع ال����ع����م����اد  
����ش���ت���ا  م��������ا  اإذا  ال���������رم���������اد  ك������ث������ر 

• والنجدة: ال�سجاعة.	
• جنذ – الناجذ: اآخر االأ�سرا�س، ولالإن�سان اأربعة نواجذ.	
• جنز- اأجنز املهمة: اأمتها ويف املثل: اأجنز حر ما وعد.	
• جن����س- النج����س: فاق���د الطه���ارة ويف التنزي���ل )اإمن���ا 	

امل�سركون جن�س( التوبة 28 
• جن�س- النْج����س: اأن تزيد يف ثمن ال�سلعة املعرو�سة للبيع 	

واأن���ت ال تريد �سراءه���ا، ليقع غ���ريك، ويف احلديث )وال 
تناج�سوا(.

• جن���ع – جنع في���ه الدواء: اأث���ر، والنُّْجع���ة: طلب املرعى، 	
والنجيع: الدم اأو ما كان ي�سرب لونه اإىل ال�سواد.

• جن���ل- النج���ل: الولد والن�س���ل، واملنج���ل  اأذاة احل�سد، 	
والنَجل: �سعة فتحة العن.الرجل: اأجنل واملراأة جنالء 

قال ال�ساعر:
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���ش��ب��اين يف ال���ه���وى حل���ظ ال�����رواين   
اأي�����������ا جن���������اء ق�������د خ�����������درت دن�������اين 

• جن���م – جنم ال�سيء: ظه���ر، والنجم م���ن النبات: ما ال 	
�ساق له  والنجم: الكوكب ويف التنزيل)والنجم اإذا هوى. 

ما �سل �ساحبكم وما غوى( النجم 1 
•  جن���ا- جنا ينج���و: من اله���الك: �سلم، تناَج���وا: ت�ساّروا 	

واال�س���م: النجوى ويف التنزي���ل )وتناَجوا بالرب والتقوى ( 
املجادلة 9 

• نحب- النحب: املدة ق�سى فالن نحبه: مات، ويف التنزيل 	
)فمنه���م من ق�س���ى نحبه ومنه���م من ينتظر وم���ا بدلوا 

تبدياًل ( االأحزاب 23. 
• والنحيب: رفع ال�سوت بالبكاء.	
• نحر- النحر: مو�سع القالدة من العنق، والنحرير: العامل 	

املتقن، ونحر الظامل ال�سعب: ذبحه يف منحره.
• نح����س- النح����س: البالء وال�س���دة ويف التنزي���ل )يف يوم 	

نح�س م�ستمر( القمر19 وقال ال�سنفرى:
ربها ال��ق��و���ص  ي�شطلي  نح�ص  وليلة 

واأق������ط������ع������ه ال�������ائ�������ي ب�����ه�����ا ي���ت���ن���ب���ل 
• والنح�س �سد ال�سعد قال ال�ساعر:	
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اأت����ي����ت����ه  ي��������وم  اأي  ع���ل���ي���ن���ا  �������ش������واء   
ب��اأ���ش��ع��د  اأم  ت���ت���ق���ى  ن���ح�������ص  اأ�����ش����اع����ة 

• نحف- النحافة: الهزال.	
• نحل- النحلة: ح�سرة �سف���راء تفرز الع�سل.نحله: اأعطاه 	

ويف التنزيل)واآت���وا الن�س���اء �سُدقاتهن ِنحل���ة( الن�ساء  4 
وانتحل فالن �سعر غريه: ادعاه لنف�سه.

• حي: 	 نح���ا – النحو: الق�سد، نحا نحوه: ق�سد ق�سده والنِّ
حي���ن(.  النِّ ذات  م���ن  املثل:)اأ�سغ���ل  ال�سم���ن،ويف  زق 

والناحية: اجلهةج النواحي.
• نخب- االنتخاب: االختيار.	
• نخر- نِخ���ر ال�س���يء: بلي وتفت���ت ويف التنزي���ل)اأاإذا كنا 	

عظامًا نخرة ( النازعات 11  املنخر: ثقب االأنف.النخري: 
�سوت باالأنف.

• ل الدواب 	 نخ�س- نخ�سه بالعود وغريه: طعنه به وقيل لدالَّ
والعبيد ونحوها: نخا�س.قال ال�ساعر: 

دام�����ة   ال����ن����خ����ا�����ص  ي�����د  يف  اأذن����������ه  اأم 
م����ردود  ب��ال��َف��ل�����ش��ن  ق������ْدره وه����و  اأم 

• نخع- النخاع: احلبل االأبي�س الذي يف جوف الفقار.	
• نخ���ل- نَخ���ل الدقي���ق غربل���ه، والنخالة: ما يخ���رج منه، 	
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واملنخ���ل: ا�س���م اآل���ة النخل النخل���ة �سجرة ورقه���ا ينتهي 
بروؤو����س مدببة مثل االإبر ج نخل و نخي���ل اإذا قطع راأ�سها 

ماتت.وت�سبه النخلة باالإن�سان.
• نخا- النخوة: ال�سجاعة واحلما�سة واملروءة.	
• ن���دب- ن���دب امليت بك���ى عليه وع���دد حما�سن���ه واال�سم: 	

الُندبة  ندبه لالأمر: دعاه اإليه قال ال�ساعر: 
ل ي�������ش���األ���ون اأخ����اه����م ح���ن ي��ن��دب��ه��م  

يف ال���ن���ائ���ب���ات ع��ل��ى م���ا ق����ال ب��ره��ان��ا 
رج����ل ن�����ْدب: ���ش��ه��م ي��غ��ي��ث امل��ل��ه��وف.

ال���������ش����ع����ة. امل��������ن��������دوح��������ة:   - ن����������دح 
• د: النظ���ري ويف التنزيل )فال جتعلوا 	 ندد- ند: �س���رد، النِّ

هلل اأندادًا ( البقرة 22 وقال ال�ساعر لبيد: 
ل����ه   ن������������د  ف������������ا  اهلل  اأح������������م������������د   

ب�����ي�����دي�����ه اخل����������ر م��������ا �������ش������اء ف���ع���ل 
• ن���در- ن���در الكالم: ف�سح وج���اد، والنادر  م���ا قل وجوده 	

�سلبًا اأو اإيجابًا.
• ن���دف- ندف القطن باملندفة: �سرب���ه وطراه بعد اأن كان 	

متلبدًا.
• ن���دا- الن���داء: ال�سوت والن���دوة والنادي: م���كان اجتماع 	
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الق���وم ويف التنزيل )فليدع ناديه �سن���دع الزبانيه( العلق 
17و قال ال�ساعر: 

ي������وم������ان؛ ي�������وم م����ق����ام����ات واأن�����دي�����ة  
ت���اأوي���ب  الأع����������داء  اإىل  ����ش���ر  وي������وم 

وفالن ندي الكف: �سخ���ي. الندى: املطر والبلل ج اأنداء، 
واأر�س نِدية دون ت�سديد الدال. 

• ن���ذر- االإن���ذار: االإب���الغ، وال يك���ون اإال يف التخويف ومنه 	
النذير ويف التنزيل )فقد جاءكم ب�سري ونذير ( املائدة19.

• ونذر نف�سه هلل: وقفها على الدعوة اإىل اهلل 	
• نذل- النذالة: ال�سفاهة واخل�سة والدناءة.	
• نزح – نزح البئر: ا�ستقى ماءها كله، نزحت الدار: بعدت 	
• نزر- النزر: القليل التافه.	
• ن���زع- نزع ال�سيء من مكانه: قلعه، ونزع اإىل وطنه: عاد، 	

والتن���ازع: التخا�سم ويف التنزيل )واأطيع���وا اهلل ور�سوله 
وال تنازع���وا فتف�سل���وا ( االأنف���ال 46.نازع���ت النف�س اإىل 

كذا: حنت. قال ال�سمة الق�سريي:
 ومل�����ا راأي�������ت ال��ب�����ش��ر اأع����ر�����ص دون���ن���ا  

ع���ا وج���ال���ت ب���ن���ات ال�����ش��وق ي��ح��ن ُن���زَّ
• نزغ – نزغ ال�سيطان بينهم: اأف�سد.ويف التنزيل )من بعد 	
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اأن نزغ ال�سيطان بيني وبن اإخوتي( يو�سف  100.
• نزف- نزف ماء البئر: جف.	
• نزق- النزق: اخلفة والطي�س.	
• نزل- املنزلة: املرتبة، النازلة: الكارثة.	
• نزه- النزهة: ال�سياحة، والنزاهة: البعد عن ال�سر.	
• ن�سب- ج اأن�ساب وهي القرابة.	
• ن�س���ج- الن�سج: احلياكة، وف���الن ن�سيج وحده اأي: ال نظري 	

له يف علم اأو اأدب..
• ن�سخ- ن�س���خ: ازال: ن�سخ ال�سيب ال�سب���اب: طم�س معامله.	

ن�سخ الكتاب: نقله حرفًا حرفًا.
• ن�س���ر- الن�س���ر طائر من اجلوارح  ج ن�س���ور للكرثة واأن�سر 	

للقلة.
• ن�سف- ن�سف امل�سجد بال�سواريخ: دمره.	
• ن�سق- خرز ن�سق: منظم.تن�سيق الزهر: تنظيمه.	
• ن�سك – الن�سك: العبادة.	
• ن�سل- الن�سل: الولد، ن�سل ري�س الطائر: اقتلعه.	
• ن�س���م- الن�سي���م: الري���ح الطيب���ة، ن�َس���ٌم: ج ن�سم���ة وهي 	

االإن�سان.، تن�سم: تنف�س.
• ن�سا- الن�س���وة والن�ساء والن�سوان ج امراأة من غري لفظها 	

الن�سيان ال���رتك ويف التنزيل )ن�سوا اهلل فن�سيهم( التوبة 
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67 �سبحان���ه ال ين�سى ولك���ن للم�ساكل���ة. والن�سان: غياب 
املعنى املراد عن الذهن  الن�سا عرق من الظهر اإىل باطن 

القدم، املن�ساأة: الع�سا.
• ن�ساأ – اأن�ساأه اهلل: خلقه، ن�ساأ يف بني فالن �سب فيهم 	

ويف التنزي���ل )اإن نا�سئةاالليل هي اأ�سد وطاأ واأقوم قياًل ( 
املزمل 6  نا�سئة الليل: اأول �ساعاته.

• ن�سب- الن�سب: املال، ون�سب يف ال�سيء: علق فيه.	
• ن�س���د- ن�سد ال�سالة: طلبها.ن�سدت���ك اهلل اأي: �ساألتك به، 	

الن�سيد: ال�سعر الذي ين�سد يف القوم.
• ن�سر- الن�سر: الرائح���ة الطيبة.ن�سر املنديل: ب�سطه، يوم 	

الن�سور: يوم البعث.
• ن�سر اخل�سبة: قطعها باملن�سار، ن�سر اخلرب: اأذاعه.	
• ن�س���ز اجلبل: ارتفع ن�سزت امل���راأة: ا�ستع�ست على زوجها 	

ون�س���ز بعلها عليها: جفاها ويف التنزيل )والالتي تخافون 
ن�سوزهن فعظوهن واهجروه���ن يف امل�ساجع وا�سربوهن 

الن�ساء34.
• ن�سط- الن�ساط: اخلفة.	
• ن�سف- ن�سف: جف.ن�سف احلو�س: جف ماوؤه.	
• ن�سق- ا�ستن�سق الطيب: �سمه.	
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• ن�سا- ن�سا الرجل فهو ن�سوان، الن�سوة: االنتعا�س.	
• ب: البالء ويف التنزيل 	 ن�سب- ن�سب ال�سيء: اأقامه النُّ�سْ

)اأين م�سني ال�سيطان بن�سب وعذاب( �س 41.
واالأن�ساب: احلجارة.

• ن�ست – االإن�سات: ال�سكوت.	
• ن�سح- ن�سحه ون�سح له وهو االأف�سح: اأخل�س له مقالته 	

ويف التنزي���ل )واأن�س���ح لكم ( االأع���راف 62.ومنه التوبة 
الن�سوح: ال�سادقة.

• ن�س���ر- ن�س���ره على الظ���امل: اأعانه وق���واه، انت�سر منه: 	
انتقم.

• ن�س�س- ن�س ال�سيء: رفعه ومنه: من�سة العرو�س.ون�س 	
احلديث اإىل فالن: رفعه اإليه.

• ن�سع- النا�سع: اخلال�س م���ن كل �سيء.االأبي�س النا�سع 	
واالأ�سفر النا�س���ع، ن�سع احلق: و�سح.ح�سب نا�سع: خال 
م���ن اأي لوؤم واإذا قيل: ل���ون نا�سع، دون قرينة، فاإمنا يدل 

على اللون االأبي�س.
• ���ف: اأحد �سق���ي ال�س���يء.ويف احلديث )ال 	 ن�س���ف- الن�سْ

ت�سب���وا اأ�سحابي؛ ف���اإن اأحدكم ل���و اأنفق م���لء اأحد ذهبًا 
م���ا بلغ ُم���دَّ اأحدهم وال ن�سيفه( تنا�س���ف القوم: اأن�سف 
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ف: بن احلداثة والكرب. بع�سهم بع�سًا، امراأة ن�سَ
• ل ال�سهم: جعل له ن�ساًل.	 ن�سل- ن�سَ
• ن�س���ا- النا�سية:مق���دم �سعر الراأ����س ج النوا�سي �سميت 	

بذل���ك الرتف���اع منبته���ا وتقدم���ه ويف التنزي���ل )فيوؤخ���ذ 
بالنوا�سي واالأقدام ( الرحمن 41

• ن�سب –ن�سب املاء: غار يف االأر�س.	
• ج الثمر: اكتمل، ورجل نا�سج الراأي: حمَكمه	 ن�سج- ن�سِ
• ن�س���ح- الن�س���ح: الر�س، النا�س���ح: البع���ري ي�ستقى عليه 	

واالأنثى نا�سحة ج نوا�سح.
• ن�س���خ- عن ن�ساخ���ة: كث���رية امل���اء ف���وارة.ويف التنزيل 	

)فيهما عينان ن�ساختان( الرحمن 66.
• ن�س���د – ن�سد متاعه: و�سع بع�سه فوق بع�س ويف التنزيل 	

)من �سجيل من�سود( هود 82 .
• ن�س���ر – الن�س���ر والن�سار والن�سري: الذه���ب، والن�سرة: 	

الرون���ق واحل�س���ن ويف احلدي���ث )ن�س���ر اهلل ام���راأ �سمع 
مقالتي فوعاها ( واأخ�سر نا�سر: زاه.

• ن�سل- نا�سل���ه: راماه، فالن ينا�سل ع���ن احلرية: يدافع 	
عنها.

• ن�س���ا- الن�سو: البع���ري املهزول،، ن�سا ثوب���ه: خلعه، ن�سا 	
�سيفه: �سله.
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• نطح- نطحه الكب�س: اأ�سابه بقرنه.	
• نطر – الناطر والناطور: حار�س الكرم.	
• نط����س- التنط����س: املبالغ���ة يف ال�س���يء، تنط����س يف نقل 	

االأخبار: بالغ يف التج�س�س.
• نطع- النطع: جلد الغنم اأو البقر 	
• تنط���ع: ت�سادق يف الكالم وتفا�س���ح باإخراج احلروف من 	

غ���ار الفم االأعلى، ومن���ه احلروف النطعي���ة وهي: الطاء 
والدال والتاء.

• نطف – النطفة: املاء ال�سايف قل اأو كرث ج نطاف.	
• نطق- النطق: الكالم، املنطيق: البليغ، النطاق: احلزام.	
• نظ���ر- نظ���ر: اأب�س���ر، التناظ���ر: الت�س���اوي يف كل �سيء.	

املناظ���رة: املح���اورة؛ عر����س راأي كل ط���رف عل���ى نظر 
االآخر، ناظر املدر�سة: املدير ينظر ال�سوؤون.

• نظف- النظافة: النقاء.	
• نظ���م – نظم اللوؤلوؤ: جمعه، ومن���ه نظم ال�سعر: جمعه يف 	

نظ���ام من البحر والقافي���ة، فاإن مل يكن له ه���ذه االأ�س�س 
فلي�س ب�سعر.

• نعر- النعري: ال�سوت، والناعورة ج نواعري وهي اآلة ترفع 	
املاء من وادي النهر اإىل االأر�س املرتفعة، قوامها؛ دوالب 
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كبري يركب عل���ى حميطه قوادي�س، تك���ون الناعورة اأمام 
جمرى مائي وهو نهر العا�سي الذي ير من مدينة حماة 
وي�س���ب يف البحر االأبي����س املتو�سط يف ل���واء ا�سكندرون 
ال���ذي �سلخ من �سورية يف زمن اال�ستعم���ار الفرن�سي على 
�سةدوري���ة ولبن���ان، يبنى خلف الناعورة �س���د يحجز مياه 
النهر وترتك فتحة لدخول املاء ليدفع الناعورة لتدور ومع 
دورانه���ا ترفع املاء وف���ق الكيفية التالية؛ يبن���ى للناعورة 
ج���داران بارتفاع �سبعة اأمتار يف املتو�سط ويو�سع على كل 
ج���دار و�سادة ارتكاز ي�ستند اإليها املحور وتكون من خ�سب 
�سل���ب وهو خ�سب اجلوز عادة، يرتك���ز املحور الذي تدور 
حوله الناعورة على هاتن الو�سادتن واملحور بدن �سجرة 
اجلوز قطره �ستون �سم يف املتو�سط، يدخل املاء من فتحة 
النه���ر فيدفع األواح اخل�سب على حميط الناعورة وي�سمى 
كل لوح و�ساحًا ، وبن الناعورة واالأر�س حوايل ثالثن �سم 
وت�سل اأذرع من املح���ور اإىل حميط الناعورة من الداخل 
لتقويتها، اأما القوادي�س اأو ال�سناديق املركبة على حميط 
الناعورة فيك���ون فم ال�سندوق مفتوح���ًا ليغرف املاء من 
البيب وهو جمرى املاء وملا تدور الناعورة يكون ال�سندوق 
قد امتالأ وطول ال�سندوق يف املتو�سط اأربعون �سم وحينما 
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ي�س���ل ال�سندوق مع ال���دوران اإىل االأعلى يف���رغ ماءه مع 
مي���ل الناعورة يف اأثناء ال���دوران يف حو�س ي�سمى: النقري 
ال���ذي يت�سل بقناة ت�سوق املاء اإىل االأرا�سي املرتفعة التي 
حتول���ت اإىل ب�ساتن، وت�سمى مدينة حم���اة: اأم النواعري، 
وق���د نالت و�سام اأجمل مدين���ة يف �سورية،ويعود بناء هذه 
النواع���ري اإىل اآالف ال�سنن ويف حم���اة نواعري ترتفع اإىل 
اأك���رث من خم�سن مرتًا كالناع���ورة الكبرية يف الب�سريات 
وناع���ورة املاأموري���ة.. وال يعل���م يف التاريخ اآل���ة تعمل منذ 
اآالف ال�سن���ن دون توق���ف ودون وق���ود اأال النواع���ري وقد 
تتوق���ف النواع���ري ب�سب���ب نق�سان م���اء النه���ر اأو جفافه 
ب�سب���ب املعا�سي وحينما يت�سرع احلمويون اإىل اهلل تعاىل 
تن���زل االأمطار ويع���ود النه���ر اإىل اجلريان،ي�سلح ال�سيخ 
وز م���ا ت�سرر م���ن خ�سب الناعورة ويتمي���ز طعم اخل�سار 
والفواكه التي ت�سقى بالنواعري عن طعم التي ت�سقى باالآلة 
التي تعمل يف حال توقف الناعورة ب�سبب قلة ماء النهر يف 
بع�س االأحيان، فما ي�سقى بالنواعري يعطي مذاقًا اأطيب. 
ويغل���ب على �سوت النواعري االإح�سا�س الوجداين العميق، 
وهذا ال�سوت ه���و اأحد م�سادر ال�ساعرية لدى احلموين 
وال يعرف يف التاريخ مدينة تنجب  من ال�سعراء ما تنجبه 
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حم���اة  ولذلك ت�سم���ى بعا�سمة ال�سع���ر  وقلما جتد ديوان 
�ساعر حموي مل يذكر فيه الناعورة 

• نع�س- النعا�س: الو�سن.	
• نع�س- النع�س: االرتفاع، والنع�س: �سرير امليت قال النابغة: 	

ل���ت���خ���ريّن   ع���ل���ي���ك  اأق���������ش����م  اأمل    
اأحم�����م�����ول ع���ل���ى ال���ن���ع�������ص ال���ه���م���ام؟ 

•  انتع�س: قام من عرثته.	
• نعل- النعل:احلذاء وهي موؤنثة.	
• عم: 	 نع���م- النعمة: اخلري، ونعم ال�سيء: �س���ار ناعمًا والنَّ

االأنع���ام والنعامة من الطري يذك���ر ويوؤنث.والنُّعامى: ريح 
اجلنوب الأنها اأبل الري���اح واأرطبها الأنها تهب من جزيرة 

ح ال�سحراء فتنع�سها. العرب من البحر وتروِّ
• نعى- النعي: خرب املوت.	
• نغب- النغبة: اجلرعة ج نغب.	
• نغ���ر- النُّغرة ج النغر وهي طري كالع�سافري حمر املناقري 	

وبت�سغ���ريه ج���اء احلديث ال�سريف )يا اأب���ا عمري ما فعل 
النغري؟( والنغري: الذي يغلي جوفه من الغيظ.

• ����س اهلل عليه العي����س تنغي�سًا: ك���دره واأن�سد 	 نغ����س- تغَّ
االأخف����س: ال اأرى امل���وت ي�سبق املوت �سيء  نغ�س املوت ذا 
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الغنى والفقريا 
• نف�س – نف�س راأ�سه: حركه.	
• نغف- النغف: الدود يكون يف اأنوف االإبل والغنم.	
• نغ���ل- نِغ���ل االأدمي: ف�سد ومن���ه قولهم: )البغ���ل نغل وهو 	

لذلك اأهل (
• نغ���م- النغ���م: الكالم اخلف���ي، وفالن ح�س���ن النغمة اأي: 	

ح�سن ال�سوت يف القراءة.
• نغ���ي- املناغاة: املغازلة، وامل���راأة تناغي طفلها اأي: تكلمه 	

مب���ا ي�سره.والطف���ل يناغي: �سوته يف بداي���ات نطقه.قال 
ال�ساعر:

����ش���ب���ح ف��������ادي م�����ع ال����ك����ن����ار ي��ن��اغ��ي 
 اأن�����ت روح�����ي اأم�����ا ن��ف��ح��ت ف���راغ���ي؟ 

• نف���ث- النفث: �سبيه النفخ، النفاثات يف العقد: ال�سواحر 	
ويف التنزيل )ومن �سر النفاثات يف العقد ومن �سر حا�سد 
اإذا ح�س���د( الفلق 5. والنفاثة: الطائ���رة التي تطري بقوة 

الدفع اخللفي.
• نِف���د – نفد ال�س���يء: فني. ويف التنزيل)م���ا له من نفاد( 	

�س 54
• ���ة: اخرتقها، واأمر نافذ اأي: 	 نف���ذ – نفذ ال�سهم من الرميَّ

مطاع.
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• نفر- نفرت الدابة: ذعرت فهربت، نفر احلجاج: اندفعوا 	
م���ن عرف���ات اإىل من���ى والنفري: احل���رب ومنه ق���ول اأبي 
�سفيان لبني ُزه���رة الذين اعتزلوا حرب بدر: ال يف العري 

وال يف النفري؟ 
ولك���ن هذا ال�ساع���ر مل يعلم اأن الزج���اج املك�سور ي�سهر 

ويعاد �سنعه فينجرب الك�سر 
• نف����س- النف�س: ال���روح يقال: خرج���ت نف�س���ه: والنف�س: 	

ال���دم ويف احلديث)ما لي�س له نف�س �سائلة فاإنه ال ينج�س 
امل���اءاإذا مات فيه( والنف����س: اجل�سدونف����س، من األفاظ 
التوكيد ويج���ب اأن يذكر املوؤّكد قبله فتقول: األقى ال�ساعر 
نف�سه الق�سي���دة اأي: مل تلق بالنياب���ة عنه.و�سيء نفي�س: 
اأي: يناف����س فيه ويرَغب، وناف�سه: باراه.ويقال: نف�س اهلل 

عنه كربته اأي: فّرجها والنفا�س: الوالدة. 
• نف�س- نف����س ال�سوف والقطن: انت�سر بعد اأن كان متلبدًا 	

نف�س���ت الغنم اأي: رعت لياًل بال راع، ويف التنزيل )وداود 
و�سليمان اإذ يحكمان يف احلرث اإذ نف�ست فيه غنم القوم( 

االأنبياء78.
• نف����س- نف����س الثوب: حرك���ه ليزول عنه الغب���ار وغريه، 	

واالنتفا�س���ة: ه���ي الث���ورة ال�سعبي���ة �س���د املتعم���ر و�سد 
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الظ���امل ممن ت�سلط على ال�سعب كانتفا�سة امل�سلمن �سد 
االأ�سرائيلين وانتفا�سة الربيع العربي نفط- النفط معدن 
�سائل �سري���ع اال�ستعال، ي�ستخرج من���ه القطران والزفت 
ويف الهدرج���ة ي�ستخ���رج من���ه االأغذية كال�سم���ن والزيت 
وال���رز والعد�س واللحوم وهذه كلها ت�سبب ال�سرطان، كما 
ي�ستخرج من���ه اللدائن تدخل يف �سناع���ة املباين واالأثاث 
وت�ستخ���رج من���ه خيوط الن�سي���ج والعطور ، ونف���ط نفطًا: 

غ�سب، نفطت العنز: عط�ست.
• نف���ق – نفق���ت الدابة: مات���ت، نفق البيع: راج���ت �سوقه، 	

النف���اق: اإخف���اء الكفر واإظهار االإي���ان.ويف التنزيل )اإن 
املنافقن يف الدرك االأ�سفل من النار( الن�ساء 145.

• نف���ل- النفل:العطي���ة التطوعية،ومن���ه نافل���ة ال�سالة ج 	
اأنفال قال لبيد:

ن����ف����ْل   خ��������ر  رب�������ن�������ا  ت�������ق�������وى  اإنَّ 
ب�����ي�����دي�����ه اخل����������ر م��������ا �������ش������اء ف���ع���ل 

• نف���ي- نفاه: طرده، وهذا ينايف ذاك، اأي: يغايره ويختلف 	
عنه والنفاية: الرديء اأُبعد لرداءته.

• ���ب: ه���رب ويف التنزيل 	 نق���ب- نق���ب اجل���دار: خرقه ونقَّ
)فنقبوا يف البالد ( ق 36 وقال عدي بن زيد:
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 ف��ن��ق��ب��وا يف ال����ب����اد م����ن ح�����ذر امل���و  
. اأي جم���ال   ت وج���ال���وا يف الأر������ص 

• والنقي���ب: العري���ف ج نقباء.النقابة: جماع���ة موؤلفة من 	
اأ�سح���اب املهن للدفاع عن حقوقه���م امل�سرتكة، والنقيبة: 

النف�س يقال: هم ميمون النقيبة اأي: طاهر ال�سر.
• نقح- نقح ال�سعر: هذبه.	
• نق���د- نقده الدراه���م: اأعطاه اإياها.ونق���د الكالم: اأظهر 	

ما به م���ن املحا�سن وخالفه���ا، ا�سم الفاع���ل: ناقد وهو:  
م�سطل���ح اأدب���ي  يتن���اول الن�سو����س ال�سعري���ة والنرثية 
بالتحلي���ل والدر�س ليعرف، ما له وما عليه، وملعرفة قيمته 
الفني���ة، والتو�س���ل م���ن وراء كل ذل���ك اإىل االإن�سان مبدع 

الن�س.
• نقذ – اأنقذه من ورط���ة: جناه وخل�سه منها ويف التنزيل 	

)وكنت���م على �سف���ا حفرة من الن���ار فاأنقذك���م منها( اآل 
عمران 103.

• نق���ر- نقر الطائر احلبة: التقطه���ا والنقرة التي يف ظهر 	
النواة 

• نق����س- النق����س: التلوين باأكرث م���ن لون، نق����س ال�سوكة: 	
ا�ستخرجها باملنق�س.
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• نق�س- النق�س: العيب. 	
• نق����س- نق�س البن���اء: هدمه ونق�س العه���د: نكث به ويف 	

التنزي���ل )الذي���ن يتق�س���ون عه���د اهلل من بع���د ميثاقه( 
البقرة 27.

• واملناق�س���ات: فن �سعري يفتخ���ر ال�ساعر بنف�سه وقبيلته، 	
ف���ريد علي���ه �ساعر اآخر ينق����س له معاني���ه وين�سب املجد 

لنف�سه وقبيلته  وقد اندثر هذا اللون اأو كاد.
• نق���ع- النق���ع: الغب���ار ويف التنزي���ل )فاأث���رن ب���ه نقع���ًا( 	

العاديات4  وقال ح�سان ر�سي اهلل عنه:
ت�����روه�����ا   مل  اإن  خ����ي����ل����ن����ا  ع�����دم�����ن�����ا 

ت�����ث�����ر ال�����ن�����ق�����ع م������وع������ده������ا َك���������داء 
• النقوع: ما ينقع يف املاء، ونقع املاء العط�س اأي: �سكنه ومنه 	

املث���ل: الر�سف اأنقع،اأي: اأن ال�س���راب الذي ترت�سفه قلياًل 
قلياًل اأقطع للعط�س واأجنع وامل�ستنقع: املاء يف الغدير.

• نق���ل- نق���ل ال�س���يء: حوله من مو�س���ع اإىل مو�س���ع ونقل 	
الكالم: النميمة، وفر�س منقال: �سريع.

• نقم- نقم عليه: عتب.	
• نق���ه – نقه من املر�س: �س���ح بعد علة.نق���ا وانتقى: اأخذ 	

االف�س���ل، النقاء: النظافة، النقى: كثيب الرمل، الناقة ج 
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نوق جج: اأينق. النيق: اأعلى مو�سع يف اجلبل.
• نكب- نكب عن الطريق: عدل عنه ويف التنزيل )هو الذي 	

جعل لكم االأر�س ذلواًل فام�سوا يف مناكبها( امللك15.
• نكث- نكث العهد: نق�س���ه.ويف التنزيل )وال تكونوا كالتي 	

نق�ست غزلها من بعد قوة اأنكاثًا ( النحل92.
• نكد – نِكد عي�سه: ع�سر، االأنكد: امل�سوؤوم.	
• نك����س- نك�س ال�سيء: قلبه راأ�سًا على عقب، وانتك�س: عاد 	

ك�س: ال�ساقط الدينء. اإليه املر�س بعد نقاهة، والنِّ
• نك����س- النكو����س: االإحج���ام ع���ن ال�سيء،نك����س عل���ى 	

عقبي���ه: رج���ع، ويف التنزيل )فلما ت���راءت الفئتان نك�س 
على عقبيه( االأنفال 48.

• ل اهلل بالظامل: جعله عربة 	 نكل- نكل عن ع���دوه: جنب.نكَّ
لغريه.

• نكه- النكهة: رائحة الفم.	
• نكى – النكاية: االنتقام قال ال�ساعر:	

اأع����������������داءه    ال������ن������ك������اي������ة   �����ش����ع����ي����ف 
ي�����خ�����ال ال�������ف�������رار ي������راخ������ي الأج��������ل

• منق- النمق: التزين، منق الكتاب: زينه بالكتابة.	
•  من���ل- النمل���ة: ح�سرة تنق���ل احل���ب اإىل م�ستعمرات لها 	
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حت���ت االأر�س، بع�سه يكون له اأجنحة يطري بها ويف حكمة 
الع���رب: اإذا اأراد اهلل اإه���الك منل���ة اأنبت له���ا جناحن. 

واالأُمنلة: راأ�س االإ�سبع ج اأنامل.
• منم- من احلديث: نقله عل���ى وجه االإف�ساد، ويف احلديث 	

)ال يدخل اجلنة منام (.
• من���ى- منى املال ينمي مناء: كرث ومنا النبات ينمو: طال، 	

انتمى: انت�سب.
• نهب- النهب: مال ال�سرقة والغنيمة.	
• نهج- النهج واملنهاج: الطريق الوا�سح ويف التنزيل )لكل 	

جعلنا منكم �سرعة ومنهاجًا( املائدة 48 وقال ال�ساعر:
لق���د نطق املاأمون بال�سدق واله���دى  وبن لالإ�سالم دينًا 

ومنهاجا 
• نهر- النْه���ر: احلفر، والنهر: ال�سعة قال ال�ساعرقي�س بن 	

اخلطيم: 
 م���ل���ك���ت ب���ه���ا ك���ف���ي ف����اأن����ه����رت ف��ت��ق��ه

ي����رى ق���ائ���م م���ن دون���ه���ا م���ا وراءه�����ا 
• والنْه���ر، والنَه���ر: جم���رى امل���اء ويف التنزي���ل )وفجرن���ا 	

خاللهما نهرًا( الكهف 33.
• نهز- النُّهزة: كالفر�سة وزنًا ومعنى، ناهز ال�سبي البلوغ: 	

داناه.
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• نه�س – النه�س: الع�س ومثله: النه�س.	
• نهك- انتهك احلرمة: تناولها مبا ال يحل.	
• نه���ل- املنهل: امل���ورد وهو عن امل���اء ومن اأمث���ال العرب: 	

)املنهل العذب كثري الزحام( وهذا املثل كثري املعاين.
• هم���ة: بل���وغ الهم���ة يف ال�س���يء، ويف احلدي���ث 	 نه���م- النَّ

)منهوم���ان ال ي�سبع���ان؛ منه���وم باملال ومنه���وم بالعلم( 
والنَهم: اإفراط ال�سهوة يف الطعام.

• نه���ه- نهنه���ه ع���ن ال�سيء: كف���ه وزج���ره فاأ�سعف���ه، قال 	
ال�ساعر:

ون�����������ش�����رب�����ه�����ا ف�����ت�����رك�����ن�����ا م�����ل�����وك�����اً   
واأ�����������ش����������داً م�������ا ي���ن���ه���ن���ه���ه���ا ال����ل����ق����اء 

• نهي- النهى: العقل، النهاية: الغاية.	
• نواأ – ناء باحلمل: نه�س به مثقاًل النوء: الطق�س ج اأنواء، 	

وناواأه: عاداه 
• نوب- ن���اب عنه: قام مقامه، اأن���اب اإىل اهلل تعاىل: اأقبل 	

تائبًا  النائبة: امل�سيبة.
• نوح- النواح: البكاء على امليت ب�سياح وعويل. 	
• ور: الزهر االأبي�س وبينهما نائرة 	 نور- النُّور: ال�سياء والنَّ

اأي: عداوة، واملنارة: التي يوؤذن عليها يف امل�سجد.
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• نو�س- النو�س: التذبذب.	
• نو�س- التناو�س: الطعان بالرماح قال دريد ابن ال�سمة:	

 غ�������داة دع�������اين وال������رم������اح ت��ن��و���ش��ه 
املمدد  الن�شيج  يف  ال�شيا�شي  ك��وق��ع 

• نو�س – نا�س على خ�سمه: تاأخر ويف التنزيل )والت حن 	
منا�س ( �س3 واملعنى: لي�س وقت تاأخر وفرار.

• نوط- ناط ال�سيء: علقه.	
• ن���ول – النول: اخل�سب الذي ين�س���ج عليه احلائك الثوب، 	

والنوال: العطاء.ون�سج على منواله: قلده.
• ن���ون- النون: احلوت، ذو النون: لقب النبي يون�س بن متى 	

عليه ال�سالة وال�سالم 
• ه با�سمه: رفع �ساأنه.	 نوه – نوَّ
• نوي – نوى ينوي: رغب.	
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باب الهاء

• هبب-هب من نومه: ا�ستيقظ.، هبت الرياح:ثارت، هباب 	
الفحم: ذراته. 

• هب�س- الهب�س: اجلمع والك�سب.	
• هبط- الهبوط: النزول.	
• ل.	 هبل- هبله اللحم:اإذا كرث عليه فهو مهبَّ
• هب���ا- الهباء: دقائق الرتاب والغب���ار الذي تراه يف البيت 	

يف �سع���اع ال�سم�س.الهاب���ي: الرتاب املهي���ل الناعم الذي 
يتحرك مع الريح.قال النابغة:

  اأق�������وى واأق����ف����ر م����ن ُن����ْع����م وغ����ره 
ه�����وج ال����ري����اح ب���ه���اب���ي ال������رب م����وار 

• ه���رت- الهرت: �سقط  الكالم، اأه���رت الرجل فقد عقله من 	
الكرب؛ دخل يف اأرذل العمر  املهاترة: اجلدل يف الباطل.

• هت���ف – الهت���ف والهتاف: ال�س���وت، والورق���اء الهتوف: 	
الكثرية الهتاف قال ال�ساعر:

ال�����ش��ح��ى  يف  ه����ت����وف  ورق���������اء  رب    
ف����ن  يف  ه������ت������ف������ت  �������ش������ج������و  ذات 

• هتك – هتك �سرته: ف�سحه.التهتك: املجون.	
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• هنت- الهَتان: مط���ر �ساعة ثم يفرت، �سحاب هتان وهاتن 	
وهتون: هاطل.

• هثم – الهيثم: فرخ الُعقاب.	
• هج���د – تهجد: ن���ام ُ، ث���م ا�ستيقظ و�سل���ى ويف التنزيل 	

)وم���ن اللي���ل فتهجد به نافل���ة لك ع�س���ى اأن يبعثك ربك 
مقامًا حممودًا ( االإ�سراء 79.

• هجر- الهجر: القطيعة. 	
• يف 	 النه���ار  ن�س���ف  الهذيان.والهاج���رة:   والُهج���ر: 

اليوم القائظ.
• هج�س- الهاج�س: اخلاطر واحلد�س وحديث النف�س.	
• هجع- الهجوع: النوم لياًل.	
• هج���م- هجم على ال�س���يء: بغته، وهج���م ال�سيف: دخل 	

ب�سكل مفاجئ مل تاأت له مقدمات.
• هجن – الهجن: الذي يكون من ف�سيلتن خمتلفتن.	
• هجا – الهجاء: ال�ستيمة يف ال�سعر.	
• هدب- هدب العن: ما نبت على اأ�سفارها من ال�سعر.	
• ه���در- هدر دمه: بطل والتغى حقه، هدر احلمام: �سوَّت، 	

هدر البعري: ردد �سوته يف حنجرته.
• هدف – الهدفك كل �سيء مرتفع.	
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• ه���دل- الهديل: احلمام، وهو اأبو احلم���ام كان على زمن 	
�سينا ن���وح عليه ال�سالم ف�ساده ج���ارح من جوارح الطري 
قالوا: فلي�س من حمامة اإال وهي تبكي عليه، وكل ال�سعراء 
على هذا املعنى،وما من �ساعر قال خالفه قال اأحدهم: 

ونائحة من بنات الهديل   تبث اخلمائل اأحزانها 
• ه���دل ال�سيء: اأرخ���اه، هدلت �سف���ة البع���ري: ارتخت اإىل 	

اأ�سفل، تهدلت االأغ�سان: تدلت.
• ه���دم- الِه���دم: الثوب، و�س���يء مهندم اأي: الئ���ق جميل، 	

هادم اللذات: املوت.
• ه���دن- هادن���ه: �ساحل���ه، والهدنة: ال�س���الم بعد احلرب 	

ومنه املثل: هدنة على دَخن اأي: �سكون على حذر.
• هدي- الهدي: الر�ساد، والهدية: العطية ويف احلديث	
•  )تهادوا حتابوا(.	
• هذب- التهذيب: التنقية، ورجل مهذب  مطهر االخالق 	
• هذر- الهذر: الهذيان.	
• هذرم- الهذرمة: ال�سرعة يف القراءة والكالم.	
• هراأ – ه���راأ اللحم: اأجاد اإن�ساجه حت���ى اهرتاأ وت�ساقط 	

عن العظم: والكالم الهراء: الفا�سد، ال نظام له يف �سبكه 
وتاأليفه ومعناه.
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• هرج- الهرج: الفتنة والقتل الكثري.	
هرر- الِهر: القط، والهرير: �سوت الكالب دون النباح.

• هر�س- الهر�س: الدق، ومنه الهري�سة.	
• هر�س- الهرا�س: االإغراء بال�سر.	
• ه���رع- ُهرع اإلي���ه: ا�سُتح���ث عل���ى االإ�س���راع ويف التنزيل 	

)وجاءه قومه ُيهرعون اإليه( هود 78 
• هرق- هراق املاء: لغة يف اأراق.	
• هرم- الهرم: كرب ال�سن قال ال�ساعر: 	

اأال ارعواء ملن ولت �سبيبته   واآذنت مب�سيب بعده هرم؟ 
•  هرول- الهرولة: اجلري اخلفيف، اأو امل�سي ال�سريع.	
• هرا- الهراوة: الع�سا ال�سخمة ذات الراأ�س، ج الهراوى.	
• هرات: ا�سم بلد والن�سبة اإليها: هروي.	
• هزئ – الهزء: ال�سخرية.	
• ه���زج- الهزج: �سوت الرعد، وه���و اأي�سًا نوع من االأغاين 	

عل���ى بحر اله���زج: و تفعيالت���ه: مفاعيل���ن مفاعيلن �ست 
مرات اإال اأنه جاء جمزوءًا.

• هزز- الهزة: الن�ساط.	
• ه���زل- اله���زل: العب���ث ويف التنزي���ل )وما ه���و بالهزل( 	

الطارق 14 وقال قي�س بن رفاعة: 

 



463

معجم روضة اللغة

اأدري  اإخ��������ال  و�����ش����وف  اأدري  وم�����ا   
ج�����د؟  ق����������ول  اأم  ذاك���������������ُم  اأه���������������زل 

• ه�س����س- ه�س ال���ورق: خبطه بع�س���ًا ليت�ساقط ومنه قوله 	
تع���اىل )واأه����س به���ا عل���ى غنم���ي( ط���ه 18 واله�سا�سة: 

االرتياح للمعروف، ه�سٌّ ب�سٌّ اأي: رخو لن.
• ه�س���م- اله�سم: ك�سر ال�سيء الياب����س، ومنه �سمي ها�سم 	

بن عبد مناف، وا�سمه عمرو، واله�سيم النبات الياب�س.
• ه�سر- ه�سر الغ�سن: اأخذ براأ�سه فاأماله اإليه.	
• ه�س���م- ه�سم���ه ه�سم���ت املع���دة الطع���ام: طحنته ويف 	

التنزيل:)ونخ���ل طلعه���ا ه�سيم(ال�سع���راء 148، حق���ه: 
ظلم���ه، احلاطوم  املي���اه الغازية، ومل يع���رف ا�سم عربي 
للمياه الغازية املعباأة وقد تكون كلمة)ها�سم( هي الكلمة 

العربية البديلة عن )املياه الغازية املعباأة( 
• هط���ع – اأهط���ع الرج���ل: اإذا مد عنق���ه، وخف����س راأ�سه 	

ويف التنزيل)مهطع���ن اإىل ال���داع( القمر 8 اأي: مذعنن 
خا�سعن وقال ال�ساعر:

  ت��ع��ب��دين من���ر ب���ن ���ش��ع��د وق���د درى   
���ش��ع��د يل م��ط��ي��ع ومهطع  ب���ن  ومن���ر 

• هطل- الهطول: تتابع املطر.	
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• هف���ف- ام���راأة مهفهف���ة اأي: �سام���رة البطن ق���ال امروؤ 	
القي�س:

• مهفهفة بي�ساء غري مفا�سة  ترائبها م�سقولة كال�سجنجل 	
• هكم – املتهكم: ال�ساخر.	
• هل���ع- الهلع: اأبلغ اخلوف ويف التنزي���ل )اإن االإن�سان خلق 	

هلوعًا( املعارج 19 وقال ب�سر بن اأبي خازم:
ِن����ح����ل����ت����ه ل����ل����ي����ت����ي����م  م�������ان�������ع�������اً  ل   

ه����ل����ع����ا خل�������ل�������ق�������ه  م��������ك��������ب��������اً  ول 
• هل���ل- هل الهالل: اأول ليلة ث���م الثانية ثم الثالثة،وبعدها 	

قم���ر  وتهل���ل ال�سحاب:  تالأالأ وهلل الرجل ق���ال: ال اإله اإال 
اهلل وا�ستهل ال�سبي: �ساح عند الوالدة وقوله تعاىل )وما 
اأهل لغري اهلل ب���ه ( البقرة 173اأي: نودي عليه بغري ا�سم 
اهلل، والُهلُه���ل: الثل���ج والثوب الرقيق وق���د هلهله الن�ساج 
ومهله���ل؛ ال�ساعر، ا�سمه: عدي اأو ربيعة لقب الأنه اأول من 

اأرقَّ ال�سعر بقوله:
ال������ك������راع ه��ج��ي��ن��ه��م   ت�����وغ�����ل يف  مل�����ا   

ِح��ن��ب��ا اأو  م����ال����ك����اً  اأث�����������اأر  ه���ل���ه���ل���ت 
• هم���ج- واحدته���ا: همج���ة، وه���ي ذب���اب �سغ���ري ي�سقط 	

عل���ى وجوه الغنم واحلم���ري وعلى اأعينه���ا، ويقال للرعاع 
احلمقى: همج.
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• همد- همدت النار: اأطفئت، واأر�س هامدة، ال نبات فيها 	
• همز- الهام���ز: العياب، همزات ال�سيطان: خطراته التي 	

يو�سو�سه���ا بقلب االإن�س���ان.ويف التزيل)وقل رب اأعوذ بك 
من همزات ال�سياطن( املوؤمنون97 

• هم����س- الهم�س: ال�سوت اخلف���ي ويف التنزيل )وخ�سعت 	
االأ�سوات للرحمن فال ت�سمع اإال هم�سًا( طه 108.

• همع- همعت عينه: دمعت.	
• همك- انهمك الرجل يف االمر: جد به، 	
• هملت عينه: فا�س دمعها، اأهمل ال�سيء: تركه.	
• همم – الهم: احل���زن، الهمة: ج همم، يقال: بعيد الهمة 	

: ال�سيخ الفاين والهمام: العظيم  اأي: ذو همة عالية، والِهمُّ
ة: ج اله���وام: املوؤذي���ة ال�سامة.املهم: ا�سم  الهم���ة، والهامَّ
فاع���ل من الرباعي اأهم  وه���و اأمر مهم، ال تقل: هام  الأن 

هذا ا�سم فاعل ملن هم باأمر، ال من اأهمه اأمر.
• همي- همى املاء والدمع: �سال. 	
• هناأ – هنوؤ الطعام: �سار هنيئًا.	
• هند- ا�س���م علم على موؤنث، واملهند: ال�سيف املطبوع من 	

حديد الهند.
• هندب- الهندباء: البقلة.	
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• هنم- الهينمة: ال�سوت اخلفي.	
• هوج- رجل اأهوج: اأحمق 	
• هو�س- الهو�س: طرف من اجلنون.	
• هو�س- الهو�سة: اال�سطراب.	
• هول- هاله: اأفزعه ن الهالة: الدائرة حول القمر.	
• م:هز راأ�سه من النعا�س.	 همو- هوَّ
• ه���ون- الَه���ون: ال�سكين���ة والوق���ار.ويف التنزي���ل )وعباد 	

الرحم���ن الذين ي�سون على االأر����س هونًا ( الفرقان 63 
اله���وان: املهان���ة والهون: الع���ذاب ويف التنزي���ل )عذاب 

الهون( االأنعام 93 
• هوا- الهواء: كل خال: وقوله تعاىل)واأفئدتهم هواء( اأي: 	

ال عق���ول لهم، والهوى: احلب، ا�سته���واه ال�سيطان: اأغواه 
واأطغاه، والهاوية: من اأ�سماء النار 

• هيا- الهيئة: ح�سن املنظر.	
• هي���ب – الهيب���ة: االإج���الل والتقدير واملخاف���ة، الهيوب: 	

اجلب���ان ويف احلدي���ث )االإيان هي���وب( اأي: اإن �ساحبه 
يهاب املعا�سي.

• هي���ت- َهْيت لك: اأي: هلم ومنه يف التنزيل )وقالت هيت 	
لك( يو�سف 23 وقال اأحيحة بن اجلالح:
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دع�����اين  اإذا  امل���������ش����اف  اأح�����م�����ي  ب�����ه 
ه��ي��ت��ا  ل������اأب������ط������ال:  ق����ي����ل  م������ا  اإذا 

• هيج- هاج ال�سيء: ثار.	
• هي�س – ها�س العظم: ك�سره، مهي�س اجلناح: كناية عن 	

الذل.
• هيف- الهَيف: القوام الر�سيق.	
• هيكل- الهيكل: ال�سخم من كل �سيء.	
• هي���م- الهامة: الراأ�س، القل���ب امل�ستهام: الهائم، الهيام: 	

ذه���اب العق���ل م���ن احلب وه���و جن���ون احل���ب اأ�سله من 
العط����س وهو داء ي�سيب االإبل م���ن �سدة العط�س فتطي�س 
عقولها.ويف التنزيل: )ف�ساربون �سرب الهيم ( الواقعة55 

وقال لبيد:
ب�����ش��ع��ث  م����ع����ارف����ه����ا  اإىل  اأج�����������زت    

واأط�����������������اح م��������ن ال�������ع�������ي�������ديِّ ه���ي���م 
• وليل اأهيم: ال جنوم فيه.	
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باب الواو

• واأد- واأد ابنت���ه: دفنه���ا وه���ي حي���ة. ويف التنزي���ل )واإذا 	
املووؤودة �سئلت باأي ذنب قتلت( التكوير 8 اتاأد يف م�سيته: 

متهل.
• واأل – املوئل: امللجاأ ويف التنزيل )بل لهم موعد لن يجدوا 	

من دونه موئاًل ( الكهف58.
• واأم – املواءمة: م����س الوئام وهو املوافقة.ويف املثل: لوال 	

الوئام لهلك االأنام 
• وباأ – الوباء: مر�س عام ج اأوبئة.	
• وبخ- التوبيخ: التاأنيب وهو اإلقاء اللوم على من اأخطاأ .	
• وبر- الوبر: ال�سعر يف جلد اجلمل.	
• وب����س- االأوبا����س: االأخ���الط م���ن النا����س و�سفلتهم مثل 	

االأو�ساب يبدو اأنه مقلوب منها قال ال�ساعر:
اأولل�������ك ق���وم���ي مل ي���ك���ون���وا اأ���ش��اب��ة

اأولل����ك����ا؟  اإل  ال�����ش��ل��ي��ل  ي��ع��ظ  وه����ل 
• اأواللك: لغة يف اأوالئك.	
• وبق- وب���ق يب���ق: هلك:وال�سب���ع املوبق���ات: املهلكات.ويف 	

احلدي���ث )اجتنبوا ال�سب���ع املوبقات ( قال���وا: وما هن يا 
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ر�س���ول اهلل ؟ قال: )ال�سرك باهلل وعق���وق الوالدين....( 
احلديث.

• وبل- الوبيل:الع�سا واملُهلك، قال طرفة:	
فمرت كهاة ذات حتف ُجاللة  عقيلة �سيخ كالوبيل يلندد 

•  الوابل: املطر ال�سديد.الوبال: �سوء العاقبة.	
• وت���د- الوتد: ما يثبت باالأر����س اأو اجلدار لربط الدابة ج 	

اأوتاد 
•  وت���ر- الِوْت���ر: الع���دد املفرد، الوَت���ر: خي���ط القو�س ووتر 	

الع�سب ومنه قولهم: توترت العالقات: اإذا �سعبت، والِوتر: 
االنتقام والثاأر، تواترت االأنب���اء: تتابعت، الوترية:الفرتة 
يف العمل ترتى: جاءت الواحدة بعد االأخرى وتره يرته اأي: 
نق�سه ومنه قوله تعاىل)ولن يرتكم اأعمالكم( حممد 35.

• وتن- الوتن عرق يف القلب.	
• وثب- وثب: قفز.	
• وثر- الوثري اللن، وامراأة وثرية: كثرية اللحم.	
• وِثق- وثق به: ائتمن���ه: امليثاق: العهد اأوثقه: �سده بالوثاق 	

وهو القيد.
• وجاأ – وجاأه بال�سكن وبيده اأي�سًا: �سربه بها.	
• وجب- وج���ب ال�سيء وجوب���ًا: لزم،ا�ستوجب���ه: ا�ستحقه.	
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وجبت ال�سم�س: غابت.وجب احلائط وجبة واحدة: �سقط 
دفعة واحدة.

• وجد- وجد �سالته: ح�س���ل عليها بعد غيابه عنها، وجدًا 	
وج���دًا: ا�ستد حزنه  تواجد: من الوجد وهو �سدة العاطفة 

وال تقل: تواجد الفريق،بل قل: اجتمع.
• وجز- اأوجز الكالم: اخت�سره ومنه: موجز االأنباء.	
•  وج�س- الوج�س: ال�سوت اخلفي، اأوج�س يف نف�سه خيفة: 	

اأح����س.ويف التنزي���ل )فاأوج����س يف نف�سه خيف���ة مو�سى( 
هود70 

• وجع- الوجع: املر�س.	
• وجف ال�سيء: ا�سطرب.	
• وجل – الوجل: اخلوف.	
• وجم- الواجم ال�سامت.	
• وجن- الوجنة: ما ارتفع من اخلدين..	
• وجه – املواجهة: املقابلة والوجيه: ال�سريف ويف التنزيل:	
• )وكان عند اهلل وجيهًا( االأحزاب 69 وجوه البلد: اأ�سرافه.	
• وح���د- الوحدة: االنفراد، وحده، ال تاأتي اإال من�سوبة على 	

احل���ال تقول: جاء وحده اأي: جاء وحيدًا.والتوحد: مر�س 
نف�سي.
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• وح����س- الوح�س: حي���وان الرب، والوح�س���ة: ال�سعور بالهم 	
نتيجة االنفراد وعدم اال�ستئنا�س بالنا�س.

• وحل- الوحل: الطن الرقيق.	
• وح���م – الوحام: �س���دة �سهوة احلبلى خا�س���ة اإىل طعام 	

اأو�س���راب يقال: توحمت على التف���اح.ويف املثل: وْحمى وال 
حَبل. ي�سرب للحري�س ال�سوؤول ولي�ست به حاجة.

• وحى- الوحي: الكتاب ج ُوحيٌّ مثل: حلي.	
• وخز- الوخز: الطعن بالرمح وغريه، وال يكون نافذًا.	
• وخط – وخطه ال�سيب: خالطه.	
• وخم- رجل وِخ���ٌم: اأي: ثقيل بن الوقاحة، اأنخمه الطعام 	

اأ�سله: اأوخمه.
وخى- توخى: ق�سد. 

• ودج – ال���ودج وال���وداج: ع���رق يف العنق وهم���ا ودجان ج 	
اأوداج 

• ودد- ود: متن���ى، والود: املودة ويف التنزيل)قل ال ا�ساألكم 	
عليه اأجرًا اإال املودة يف القربى( ال�سورى 23.

• ودع- التودي���ع: ال�سالم عن���د الرحيل،واال�سم: وداع، وُدع 	
الرجل: اأ�سبح وديعًا اأي: �ساكنًا هادئًا املوادعة: امل�ساحلة 

وقولد: دع ذا اأي: اتركه قال زهري:
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ه������رم   يف  ال��������ق��������ول  وع�����������د  ذا  دع 
����ر  خ�������ر ال��������ب��������داة و������ش�����ي�����د احل���������شْ

• ع���ك ربك وما قلى(: م���ا وَدعك. وهذه 	 ويف ق���راءة )ماودَّ
قراءة جماهد وعروة ومقاتل 

• ودق- الودق: املطر.	
• ودك- الودك: ا�سم اللحم.	
• ودي- وديت القتيل دي���ة: اأعطيت ديته  الوادي املنخف�س 	

بن مرتفعن  ج اأودية. والعامة جتمعه على وديان.
• وذر – تقول: ذره، اأي: دعه.	
• وذم – الوذام: الكر�س قال ق�سري  بن �سعد اللخمي:	

ترويتي  العجز  مييل  ل  ام���روؤ  اإين   
ال�������وِذم  ِم�������رة  �����ش����يء  دون  اأت�������ت  اإذا 

 يعني: اإذا �سعف ذو الكر�س فاإنه ال ي�سعف وال يف�سل.
• ورث ورث املال: حتول امللك اإليه من املتوفى.	
• ورد- ورد: ح�س���ر، ا�ستورده: جلبه، ال���ورد: الزهر.ويقال 	

للفر�س ولالأ�سد: ورد 
• ور�س- الور�س: نبت اأ�سفر الزهر.	
• ورط- الورطة: الغم و الهالك.	
• ورع- الوِرع التقي.	
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• ورق-الوِرق: الدراهم، اأورق ال�سجر: اأخرج ورقه.	
• ورك- الورك: عظام احلو�س من االإن�سان 	
• ورل- الوَرل: دابة مثل ال�سب.	
• ورى- ال���ورى: النا����س، اأورى الزند: اأخرج ن���اره، توارى: 	

ا�ست���رت.وراء: خل���ف؛ من االأ�س���داد ويف التنزي���ل )وكان 
وراءه���م مل���ك ياأخ���ذ كل �سفين���ة غ�سب���ًا( الكه���ف 79، 

اأي:اأمامهم.
• وزب- املي���زاب: ج ميازي���ب، قناة ل�سحب م���اء املطر من 	

ال�سطوح اإىل االأر�س. )فار�سي معرب (.
• وزر- ال���وَزر: امللجاأ ويف التنزيل )كال ال وزر( القيامة 11 	

قال عمرو بن كلثوم:
�����ش����خ����رة   ل��������ه  اإْن  م��������ا  ل�����ع�����م�����رك 

وزْر م�������ن  ل�������ه  اإن  م�������ا  ل�����ع�����م�����رك 
• الِوْزر: االإثم، والوزير: املوؤازر، ويف التنزيل )وال تزر وازرة 	

وزر اأخ���رى( فاطر 18 اأي: كل اإن�س���ان يحمل ذْنب نف�سه، 
فال يوؤخذ اإن�سان بجريرة غريه.

• وزز- الوز: هو ط���ري املاء وهو البط والق�سري الغليظ من 	
الرجال.

• اإوز ج اإوزون.	
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• وزع – وَزعه عن ال�سر: كفه ويف التنزيل )رب اأوزعني اأن 	
اأ�سكر نعمتك التي اأنعمت علي وعلى والدي( االأحقاف 15 

• اأي: األهمني.التوزيع: التق�سيم.	
• وزن – املي���زان اآل���ة يعرف بها وزن ال�س���يء ومقداره.ويف 	

التنزيل )وال تنق�سوا املكيال وامليزان( هود84.
• و�سخ - الو�سخ: الدرن.	
• و�س���د- الو�سادة: املخدة.و�ّسد االأمر اإليه: اأ�سنده، عري�س 	

الو�ساد: كناية عن كرثة النوم والغباء اأي�سًا.
• و�س���ط- الو�سط من كل �سيء اأعدله ويف التنزيل )وكذلك 	

جعلناك���م اأمة و�سطًا ( البق���رة 143، وا�سطة العقد: اأكرب 
حبة فيه: ال يقال: الوا�سطة لل�سفاعة، بل هي الو�ساطة.

• و�س���ع- الُو�ْسع: الطاق���ة واجلهد، و�سع الق���وم املطان اأي: 	
ات�سع، قال النابغة:  

زائ�������راً  اأت����ي����ت����ك  اإذا  ال����ب����اد  ت�������ش���ع   
          واإذا هجرتك �شاق عني مقعدي 

• ويق���ال: اأو�س���ع اهلل عليك اأي: اأغن���اك، ال ي�سعك اأن تفعل 	
كذا اأي: ال يجوز.

• و�سق- و�سق ال�سيء: جمعه ويف التنزيل )والليل وما و�سق( 	
االن�سقاق 17 وقال الراجز:
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ق����ائ���������ش����ا  ح������ق������ائ������ق������اً  ل������ن������ا  اإن 
م�������ش���ت���و����ش���ق���ات ل�����و ي����ج����دن ���ش��ائ��ق��ا 

• و�س���ل- الو�سيل���ة: م���ا يتق���رب ب���ه اإىل من ل���ه حاجة ويف 	
التنزيل)وابتغ���وا اإليه الو�سيلة( املائدة 35  يف تف�سري ابن 
عبا�س ر�س���ي اهلل عنهما: الو�سيلة: الدرجة الرفيعة وقال 

ال�ساعر: 
و���ش��ي��ل��ة  اإل����ي����ك  ل���ه���م  ال����رج����ال  اإن    

وت��خ�����ش��ب��ي ت��ك��ح��ل��ي  ي�����اأخ�����ذوك،  اأن 
و�س���م- و�سمه �سمة: اأثر فيه، الو�سمي: مطر الربيع االأول 
مو�س���م احلج: اأوان جممع احلج���اج، املي�سم: اجلمال،و�سيم:  

جميل.و�سام: عالمة التفوق.
• ن���ة: النعا�س ويف التنزي���ل )ال تاأخذه 	 و�س���ن- الو�سن وال�سِّ

�ِسنة وال نوم( البقرة 255.
• و�سو����س- الو�سو�سة: حديث النف�س وتك���راه مر�س نف�سي 	

هان والع�ساب وهو التفكري القهري. كالذُّ
• و�س���ح- الو�ساح: ن�سي���ج عري�س ير�س���ع باجلواهر، ت�سده 	

املراأة بن عاتقها وك�سحها، وتو�سح ال�سيف، جعل عالئقه 
يف عنقه.

• و�س���م- و�سم ي���ده: غرزها باإبرة ثم ذر عليه���ا النوؤور ويف 	
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احلديث )لعن اهلل الوا�سمة وامل�ستو�سمة(.
• و�سى- و�ّسى الثوب: طرزه، و�سى يف كالمه: كذب.	
• و�س���ب- الو�سب: املر�س، و�سب ال�سيء و�سوبًا: دام، ويف 	

التنزيل )وله الدين الوا�سب ( النحل 52.
• و�سد- الو�سيد: الِفناء  ويف التنزيل )وكلبهم با�سط يديه 	

بالو�سيد( الكهف 18،اأو�سدت الباب: اأغلقته فهو مو�سد.
• و�س���ل- و�س���ل اإليه: بلغ.املو�س���ل بلد على نه���ر دجلة من 	

اجلانب الغربي.
• و�سم- الو�سم: العيب.	
• و�س���ي – الو�س���اة: التوا�س���ي ومنه احلدي���ث )ا�ستو�سوا 	

بالن�ساء خريًا (.
• و�ساأ – الو�ساءة: احل�سن.	
• و�س���ح- الو�سح  البيا����س  ويكنى به ع���ن الرب�س، و�سح 	

االأمر: ظهر وبان .
• و�س���م- الو�سم: كل �سيء يو�سع عليه اللحم من خ�سب اأو 	

ح�سري.
• و�سن- املو�سونة: الدرع املن�سوجة.	
• وطاأ – الوطاأة ك مو�سع القدم وال�سدة اأي�سًا ويف احلديث 	

)الله���م ا�س���دد وطاأت���ك على م�س���ر( واطاأه عل���ى االأمر: 
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وافقه، وطاأ له االأمر: مهده له.
• وطد- توطد ال�سيء: ثبت.	
• وطر- الوطر: احلاجة، وال يبنى منه فعل.	
• وط����س- الوطي����س: التن���ور: حم���ي الوطي����س: كناية عن 	

ا�ستداد احلرب.
• وط���ف- الوط���ف: ك���رثة �سع���ر الع���ن، و�سحاب���ة وطفاء: 	

م�سرتخية اجلوانب لكرثة مائها.
• وطن- الوطن حمل االإن�سان، املوطن: م�ساهد احلرب ويف 	

التنزيل )لقد ن�سركم اهلل يف مواطن كثرية ( التوبة 25. 
• وظب –املواظبة: املثابرة على ال�سيء.	
• وظف- الوظيفة: ما يقّدر لالإن�سان يف كل يوم من عمل.	
• وع���د- الوع���د االإخبار ع���ن �سيء يف وقت حم���دد، الوعد 	

للخري والوعيد لل�سر.
• وعر- جبل وْعر: �سعب املرتقى.	
• وعظ- الوعظ: الن�سح والتذكري بالعواقب يقال: ال�سعيد 	

من اتعظ بغريه، وال�سقي من اتعظ به غريه.
• وعك- الوعك: اأمل احلمى.	
• وع���ل- الوع���ل: االأروى ال تكون اإال يف اأع���ايل املناطق ويف 	

احلديث)تغل���ب التح���وت على الوع���ول( اأي: تغلب البنية 
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التحتية من ال�سفلة والرعاع واأو�ساب النا�س على كرامهم 
واأهل الف�سل فيهم وقال االأع�سى: 

  ك���ن���اط���ٍح ����ش���خ���رة ي����وم����اً ل��ي��وه��ن��ه��ا 
ف��ل��م ي�����ش��ره��ا واأوه������ى ق��رن��ه ال��وِع��ل 

• وغد- الوغد: الرجل اللئيم.	
• وغل- وغل الرجل:دخل يف القوم دون اأن يدعى 	
•  توغل الرجل: �سار يف الغابة واأبعد فيها  وتوغل يف البحث، 	

على املجاز.
• وغر- الوغر: اجللبة واالأ�س���وات واالإيغار: الت�سويت قال 	

ال�ساعر:
ين����س امل���اء يف الربالت منه���ا  ن�سي�س الر�س���ف يف اللنب 

الوغري 
• وفد- اأوفده: اأر�سل���ه.ويف التنزيل)يوم نح�سر املتقن اإىل 	

الرحمن وفدًا )مرمي 85 
• وف���ر- الوفر: الكثري.ويف التنزي���ل )فمن تبعك منهم فاإن 	

جهنم جزاوؤكم جزاء موفورًا ( االإ�سراء 63 
• ويف- الوفاء:حفظ العهد، اأوفى على ال�سيء: اأ�سرف، وفاه 	

حقه: اأعطاه ويف التنزيل)ليوفيهم اأجورهم ويزيدهم من 
ف�سله ( فاطر30.
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• وقب- وقب الليل: دخل ويف التنزيل )ومن �سر غا�سق اإذا 	
وقب ( الفلق 3 قال زهري:

  وق������ب ال�����ع�����ذاب ع���ل���ي���ه���ُم ف���ك���اأمن���ا
حل��ق��ت��ه��م ن�����ار ال�������ش���م���اء ف���اأخ���م���دوا 

• وقت – الوقت: الزمن نا�سئ من حركة ال�سم�س ودورانها 	
حول نف�سها وحول االأر�س،ويف التنزيل )اإن ال�سالة كانت 

على املوؤمنن كتابًا موقوتًا ( الن�ساء 103.
• وامليقات: ا�سم زمان اأو مكان، ح�سب القرينة.	
• وقح- وقح الرجل: قل حياوؤه.	
• وقد – اأوقد النار: اأ�سعلها.	
• وقذ – وقذه: �سربه حت���ى ا�سرتخى، و�ساة موقوذة قتلت 	

بال�سرب باخل�سب.
• وق���ر- الَوقر: الِثقل يف ال�سمع.الوق���ار: الرزانة ومنه قوله 	

تعاىل )ما لكم ال ترجون هلل وقارًا( نوح 13 اأي: ما لكم ال 
تخافون عظمة اهلل تعاىل؟!.

• وق����س- الوق�س:وق�س���ت الناقة براكبه���ا فدقت عنقه، 	
وهكذا كان ال�ساعر االأع�سى 

• وق���ع- الوقعة: �سدمة احل���رب، مواقع الغي���ث: م�ساقطه 	
والوقيعة يف النا�س: الغيبة، التوقيع يف الكتاب: االإم�ساء، 
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يقوم مقام اخلتم.
• وقف- وقفه على �سره: اأطلعه عليه.	
• وق���ق – الوقوق���ة: نباح الكلب، والوق���وق: طائر ال يح�سن 	

بي�سه  بل ي�سعه يف ع�س طائر اآخر، الوقواق من الرجال: 
املكث���ار من الكالم الذي ال ُيعب���اأ به،بالد الواق الواق فوق 

بالد ال�سن وهي اليابان.
• وقي- الوقاية: احلفظ، والتقوى: حفظ حقوق اهلل بتجنب 	

معا�سيه.ويف التنزيل )اإن للمتقن مفازًا ( النباأ 31 
• وكاأ – املت���كاأ: مو�سع االتكاء،ويف التنزي���ل )متكئن فيها 	

على االأرائك ( الكهف 31 
• وكب- املوكب: اجلماعة من الركب.	
• وك���ز- الوك���ز: ال�س���رب بُجم���ع الي���د. وك����س- الوك����س: 	

النق�سان .
• وك���ف- وكف البي���ت: قط���ر �سقف���ه، الوكاف���ة: ال�سحابة 	

املمطرة.
• وكل- الوكي���ل: الذي فو�سته عنك باأمر، توكلت على اهلل: 	

فو�س���ت اأم���ري اإلي���ه  ويف التنزي���ل )وعل���ى اهلل فليتوكل 
املوؤمنون ( اآل عمران122  التواكل: اإظهار العجز.

• َوَكن- الوكن: ع�س الطائر.	
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• وك���ى- الوكاء: ال���وكاء الذي ي�س���د به فم القرب���ة واملثل: 	
يداك اأوكتا وفوك نفخ.

• ولج- ولج يلج ولوجًا الدار: دخلها.	
قال ال�ساعر:

 ف��ق��د األ�����ج اخل������دور ع��ل��ى ال���ع���ذارى 
ك���������������اأن ع������ي������ون������ه������ن ع��������ي��������ون ع���ن 

ف��������اإن ي�����ك ف���ات���ن���ي اأ�����ش����ف����اً ���ش��ب��اب��ي    
واأ�������ش������ب������ح راأ��������ش�������ه م����ث����ل ال���ل���ج���ن

•  ول���د – الول���د ال�سب���ي  ج ول���دان والولي���دة: ال�سبي���ة، 	
واملوّلد:الرجل اإذا كان عربيًا غري حم�س، من عرق عربي 

واآخر اأجنبي.
• ولع- الولوع: التعلق بال�سيء.	
• ولغ- ولغ الكلب يف االإناء: لعقه.	
• ومل- الوليم���ة: طع���ام العر����س، ويف احلدي���ث )اأومل ول���و 	

ب�ساة(.
• وله- الوله: ذهاب العقل.	
• ويل- الويْل: القرب، واله احلاكم عماًل: اأ�سنده اإليه.توىل 	

عنه اأعر�س، وىل هاربًا: اأدبر، وفالن اأوىل بكذا: اأجدر 
•  وماأ – اأوماأ: اأ�سار.	
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•  وم�س- وم�س الربق واأوم�س: ملع.	
• ومق- امِلقة: املحبة.	
• ونى- الونى: ال�سعف، وتوانى ق�سر، وامليناء:املكان الذي 	

تاأوي اإليه ال�سفن فتني بعد ن�ساط وت�سكن قال ال�ساعر:
اأزل    ومل  ون���ي���ت  م����ا  وج����دت����ك  اإين 

اأب������غ������ي ال�����ف�����ك�����اك ل������ه ب����ك����ل ���ش��ب��ي��ل 
• وهب- وهب: اأعطى.	
• وهج- الوهج: حر النار.	
• وهم- الوهم: الغلط يف احل�ساب وغريه.	
• وهن- الوه���ن: ال�سعف ويف التنزيل )ق���ال رب اإين وهن 	

العظم مني ( مرمي 4.
• وهى – وهى ال�سقاء: تخرق.ومنه قول الراجز: 	

  خ�����ل ����ش���ب���ي���ل م�����ن وه�������ى �����ش����ق����اوؤه 
وم����������ن ه�������ري�������ق ب������ال������ف������اة م����������اوؤه

جرى جمرى املثل ي�سرب ملن ال ي�ستقيم.
• وي���ح- كلم���ة رحمة.وويل كلم���ة عذاب.وق���د ت�ستعمل ويح 	

مكان ويل. 
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باب الياء

• ي – الياء: احلرف الثامن والع�سرون من حروف املباين.	
• يا – حرف نداء للبعيد والقريب، وقد يحذف املنادى بها 	

نحو قوله تعاىل )يا ليتني كنت معهم فاأفوز فوزًا عظيمًا( 
الن�س���اء 73 والتقدي���ر: ي���ا ه���وؤالء. ويف احلدي���ث )يا ُرب 
كا�سية يف الدنيا عارية يوم القيامة ( ويف التعجب: يا لك 

من فار�س !
•  يئ�س- الياأ�س:قطع االأمل، والقنوط، ويئ�س مبعنى:علم يف 	

لغة النخع ومنه قوله تعاىل )اأفلم يياأ�س الذين اآمنوا اأن لو 
ي�ساء اهلل لهدى النا�س جميعًا ( الرعد31.وقال ال�ساعر: 

اب��ن��ه   اأن������ا  اأين  ي��ئ�����ص الأق���������وام  ل���ق���د 
نائيا ال��ع�����ش��رة  اأر�����ص  ك��ن��ت ع��ن  واإن 

وق����ال ���ُش��َح��ي��م ب���ن وث��ي��ل ال��ري��اح��ي:
ياأ�شرونني    اإذ  بال�شعب  لهم  اأق���ول    

اأمل ت��ي��اأ���ش��وا اأين اب��ن ف��ار���ص زه��دم؟
• - يبب، اليباب: اخلراب.	

يب�س- يب�س العود: جفت رطوبته.
• يت���م- اليتيم: كل �سيء مفرد يعز نظريه يقال: درة يتيمة.	

 



486

معجم روضة اللغة

ويف ال�سعر، البيت املفرد ي�سمى: اليتيم.
يدي – يد ج اأيد و جج اأياٍد مثل: اأكرع واأكارع وهي الكف 
اأو م���ن اأطراف االأ�ساب���ع اإىل الكتف، والي���د: اجلاه والعظمة 

والتفوق وكناية عن اجلماعة 
•   والي���د: الق���وة، واأي���دك اهلل: قواك.وم���ا يل بفالن يدان 	

اأي: طاقة ويف التنزي���ل )حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم 
�ساغ���رون( التوب���ة 29 اأي: ع���ن ذل���ة وا�ست�سالم.واليد: 
النعم���ة واالإح�سان وقوله تع���اىل  )وملا �سقط يف اأيديهم ( 

االأعراف 149 اأي: ندموا.
• يرع- الرياع: الق�سبة التي يزمر به الراعي. 	
•   كان يراعًا اأي: جبانًا.	
• ي���رق- الريقان: مر�س ي�سي���ب النا�س وي�سب���ب ا�سفرار 	

اللون.
- ي�س���ر- الي�س���ر: حتقي���ق املطلوب.املي�س���رة  ال�سهول���ة ويف 

التنزيل )واإن كان ذو ع�سرة فنِظرة اإىل مي�سرة ( البقرة 280 
ي�س���م – اليا�سمن: نبات زك���ي الرائحة ينبت يف البلدان 

احلارة وبلدان املتو�سط. 
• يف���ع- اليفاع: ما ارتف���ع من االأر�س، واأيف���ع الغالم: �سب 	

ومنا 
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• يقظ- التيقظ: احلذر.	
يقق- اليقق ال�سديد البيا�س.

• يقن – اليقن: العلم بال�سيء لي�س معه �سك.قال ال�ساعر:	
زائ������ل  م���ل���ك���ك  اأن  واأي�������ق�������ن  اع�����ل�����م 

واع������ل������م ب����������اأن ك����م����ا ت�����دي�����ن ت������دان 
• ي���م- يمه: ق�سده ق���االهلل تعاىل)يا اأيه���ا الذين اآمنوا 	

اأنفق���وا م���ن طيبات م���ا ك�سبتم ومم���ا اأخرجن���ا لكم من 
االأر�س وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ول�ستم باآخذيه اإال 

اأن تغم�سوا فيه ( البقرة 167. واليم: البحر 
• ي���ن- اليم���ن: الربك���ة، واليم���ن: الق�سم.واليمن: بالد 	

الع���رب يف جنوب اجلزيرة العربي���ة والن�سبة اإليهم:يني 
وياين واالألف عو�س ع���ن ياء الن�سبة فال يجتمعان، قال 
�سيبويه: وبع�سهم يقول: ياينٌّ بالت�سديد، وقد ورد اجلمع 
يف ال�سعر. قال جعفر ابن ِعلباء: هواي مع الركب اليمانن 

م�سعد  جنيب وجثماين مبكة موثق 
• ين���ع- ينع الثمر فهو يانع: ن�سج ويف التنزيل )انظروا اإىل 	

ثمره اإذا اأثمر وينعه ( االأنعام 99 قال ال�ساعر:
ت��اأودت  الن�شاء  اإذا ما م�شت و�شط      

ك��م��ا اه��ت��ز غ�����ش��ن ن��اع��م ال��ن��ب��ت يانع 
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مت الكتاب واحلمد هلل 

يف يوم اخلمي�س ليلة اجلمعة 
21 ربيع الأول 1433هـ
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صدر للمؤلف

)اأ(النرث: 
ملحم���ة النب���ي × لعم���ر اأبي ري�س���ة حتليل . 1

ونقد ط 1406ه�
�سعراء عرفتهم ط1 1408ه�. . 2
ديوان االنتفا�سة درا�سة ط2 1412ه�. 3
مدر�سة بدر و�سعراوؤها ط2 1412ه�. 4
يحيى املعلمي اأديبًا ط2 1418ه�. 5
ق�سة اأم عامر ط1970م. 6
ال�ساب الفدائي ط1970م . 7
تعلي���ق . 8 جن���ي  الب���ن  امللوك���ي  الت�سري���ف 

باال�سرتاك ط2 1970م.
ق�س���ة يو�س���ف ال�سدي���ق للح�س���ن ب���ن علي . 9

البغ���دادي خمط���وط عم���ره اأكرث م���ن 800 
عام. تهذيب.ط1970م.

خمت�س���ر البداي���ة والنهاية الب���ن كثري. ط2 . 10
1428ه�

 



490

معجم روضة اللغة

العربي���ة . 11 اململك���ة  يف  االأدبي���ة  ال�سالون���ات 
ال�سعودية ط1 1427 ه� 

 نظرية االأدب القائد.ط 1 1430 ه�.  . 12
)ب( ال�سعر: 

ديوان حلن اجلراح ط 1430ه�. 1
ديوان يف القطار ط 1403ه�. 2
ديوان وعاد القبطان ط 1405ه�. 3
ديوان مع ال�سعراء ط 1405ه�. 4
ديوان احلنن ط 1409ه�. 5
ملحمة بدر ع�س���رة اآالف بيت يف 3 جملدات . 6

ط2 1413ه�
ملحم���ة اأحد ع�سرة اآالف بيت يف 3 جملدات . 7

ط2 1413ه�
ديوان عندما ينع�س القمر ط 1414ه�. 8
ديوان هم�سة ط 1420ه�. 9

ملحمة الفلوجة ط 1425ه�. 10
ديوان : مدينة ال�سعر 1431ه�. 11
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اأدب الأطفال:  
اأ -امل�سرحيات ال�سعرية:

امل�سرحيــات  وت�ســم  ال�سغــر  املمثــل  جمموعــة 
ال�سعرية التالية:

الوح�س.. 1
يف بيته يوؤتى احلكم.. 2
امليزان العادل.. 3
الق�سعة.. 4
ابن تيمية.. 5
احلمال.. 6
�سياد ال�سمك. . 7
�سالح الدين االأيوبي.. 8
االإ�سكندر.. 9

هانيبال.. 10
�سعريــة  م�سرحيتــان  الق�سطنطينيــة  فتــح  )ب( 
ونرثيــة، حــازت علــى املركــز الأول يف م�سابقــة وزارة 

املعارف ال�سعودية ط2 1424هـ.
الأنا�سيد:

 ديوان حلن الرباءة ط1 1505 ه�.
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)ج( النرث:
�سل�سلة الإميان 10 اأجزاء وهي:

 على نهر الغاجن.. 1
العجوز الفقري.. 2
اليتيم . 3
التاجر. 4
اإىل ال�سجن.. 5
ال�سريد.. 6
يف املزرعة . 7
�سياد ال�سمك. 8
قريتي. 9

�سيخ التجار. 10
�سل�سة البحار ال�سغر 10 اأجزاء ط 1406 هـ

�سل�سلة: من غزوات الر�سول × 1423 هـ
غزوة بدر.. 1
غزوة اأحد. 2
غزوة اخلندق. 3
غزوة موؤته.. 4
غزوة تبوك . 5
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غزوة يهود بني قينقاع. 6
غزوة الرجيع. 7
غزوة بئر معونة. 8
غزوة بني الن�سري. 9

غزوة بني قريظة. 10
غزوة بني امل�سطلق. 11
غزوة احلديبية. 12
غزوة خيرب. 13
غزوة الفتح االأعظم. 14
غزوة حنن. 15

�سل�سلة: من معارك الإ�سالم اخلالدة ط1423 هـ
حروب الردة.. 1
معركة الريموك.. 2
معركة القاد�سية. 3
فاحت الق�سطنطينية.. 4

ن�سر دار الوطن
قاهر الروم ط2 1424ه�.
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�سل�سلة: اأبطال من مدر�سة الر�سول × ط 1424 هـ
حمزة بن عبد املطلب.. 1
علي بن اأبي طالب.. 2
خالد بن الوليد. 3
عكرمة. 4
اأبو دجانة. 5
الزبري بن العوام. 6
عبد اهلل بن الزبري. 7
العالء بن احل�سرمي. 8
املثنى بن حارثة ال�سيباين. 9

�سعد بن اأبي وقا�س . 10
�سل�سلة: الق�س�س امل�سورة ط 1425هـ

التاجر التقي. 1
الطفل الذكي. 2
ال�سيف والقلم. 3
برميل الع�سل. 4
زهرة تروي حكايتها . 5
الق�سعة. 6
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ال�سائق. 7
الوح�س الكا�سر. 8
رغيف اخلبز. 9

النملة وال�سر�سار. 10
ن�سر دار الوطن.

�سل�سلــة: روائــع الأدب العاملي: ترجمــت اإىل اللغة 
الإجنليزية.

الغيمة احلنون.. 1
البلبل. 2
ال�ساب االأعرج. 3
االأفعى وال�سقر . 4
احلطاب التقي. 5
الع�سفور والبغل. 6
املجنون هرب. 7
النحلة. 8
�سياد ال�سمك. 9

وجاء الربيع. 10
طبع �سنة 1428 ه� ن�سر دار الوراق:
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 حتت الطبع:
  - امللحمة االإ�سالمية الكربى 40 األف بيت.

 - مو�سوعة التاريخ االإ�سالمي واالأقليات امل�سلمة يف 
العامل 12 جزءًا.

 


