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  حرف الهمزة

  الهمزة مع الباء

جملس حلٍم وحياء وصرب وأمانة، ال :  يف ذكر جملسه، عن علي رضي اهللا عنه-النيب صلى اهللا عليه وسلم
رفع فيه األصوات، وال تؤبن فيه احلُرم، وال تنثى فلتأته؛ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم ت

  .الطري، فإذا سكت تكلموا، وال يقبل الثناء إال من مكافئ

وأبنه أبناً وهو من األًُبن، وهي العقد يف القضبان؛ . أَبنته أَبنته: أي ال تقذف وال تغتاب، يقال: ال تؤبن
  .ا تعيبهاأل

  .أَشريوا علي يف أُناس أَبنوا أهلي: ومنه قوله يف حديث اإلفك

  .ومنه حديث أيب الدرداء إن تؤبن مبا ليس فينا فرمبا زكينا مبا ليس فينا

  .نظائر: البث والنث والنثو

نشر رمي به على غري روية؛ أي إذا فرطت من بعض حاضريه سقطة مل ت: وافُتلت القول. اهلفوة: الفلتة
  : عنه، وقيل هذا نفي للفلتات ونثوها، كقوله

  وال تَرى الضب بها ينْجحر

  : عبارة عن سكوم وإنصام؛ ألن الطري إمنا تقع على الساكن، قال اهلذيل: كأن على رؤوسهم الطري

  رأيت على رؤسهم الغُرابا  حلَّت بنو لَيٍث عكاظا إذا

وإذا ابتدئ بثناء . ا اصطنع فأُثين عليه على سبيل الشكر واجلزاء تقبلهومعناه أنه إذ. اازي: املكافئ
تسخطه، أو ال يقبله إال عمن يكافئ بثنائه ما يرى يف املثىن عليه، أي مياثل به وال يتزيد يف القول، كما 

  .وكان ال ميدح الرجل إال مبا فيه: جاء يف وصف عمر رضي اهللا عنه زهرياً

إن وائال يستسعى ويترفل على : من حممد رسول اهللا إىل املهاجر بن أبو أمية: وكتب لوائل بن حجر
  .األقوال حيث كانوا من حضرومت

من حممد رسول اهللا إىل األقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصالة وإيتاء : وروى أنه كتب له
الط وال ِوراط، وال ِشناق وال الزكاة، على التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، ويف السيوب اخلُمس، ال ِخ

  .ِشغار، ومن أجىب فقد أرىب، وكل مسكر حرام

وروى إىل األقيال العباهلة واألرواع املشابيب من أهل حضرموت بإقام الصالة املفروضة وأداء الزكاة 
مس، ومن املعلومة عند حملها؛ يف التيعة شاة، ال مقورة األلياط وال ضناك، وأنطو الثبجة ويف السيوب اخل
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زل مم بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاما، ومن زىن مم ثيب فضرجوه باألضاميم، وال توصيم يف دين 
ووائل بن حجر يترفل على األقيال، أمري أمره رسول اهللا . اهللا، وال غمة يف فرائض اهللا، وكل مسكر حرام

  .فامسعوا وأطيعوا

وال وراط، لكل عشرة من السرايا ما حيمل القراب من إىل األقوال العباهلة، ال شغار : وروى أنه كتب
  .وقيل هو القراف. التمر

ترك يف حال اجلر على لفظه يف حال الرفع؛ ألنه اشتهر بذلك وعرف، فجرى جمرى املثل الذي : أبو أمية
  .علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان: وكذلك قوهلم. ال يغري

  .من الساعي وهو املصدقيستعمل على الصدقات، : يستسعى

  : قال ذو الرمة. رفّلته فترفل: يقال. يتسود ويترأس: ويترفل

  وإن لم يكن من قبل ذَِلك يذْكَر  إذَا نَحن رفَّلْنَا امرًأ ساد قَومه

  .استعارة من ترفيل الثوب، وهو إسباغه وإسباله

وقد يضاف األول إىل الثاين . ما على الفتححضرموت اسم غري منصرف ركب من امسني وبين األول منه
ومنهم من يضم ميمه فيخرجه . فيعتقب على األول وجوه اإلعراب وخيري يف الثاين بني الصرف وتركه

  .على زنة عنكبوت

واشتقاقه من القول كأنه الذي له قول، أي . وأصله قَيل فَيِعل من القول فحذفت عينه. مجع قيل: أقوال
وأما أقيال فمحمول على لفظ قَيل، كما قيل أرياح يف مجع ريح؛ . ه أموات يف مجع ميتومثل. ينفذ قوله

  .والشائع أرواح؛ وجيوز أن يكون من التقيل وهو االتباع كقوهلم تبع

الذين أُقروا على ملكهم ال يزالون عنه، من عبهله مبعىن أله إذا أمهله، العني بدل من اهلمزة، : تاعباهلة
  : كقوله

  ماء الصبابِة من عينَيك مسجوم  توسمتَ من خَرقَاء منِْزلةً عنأ

  .وهللا عن يشفيك أغىن وأوسع: وقوله

واألصل . أُفُرة يف عفُرة، وأُباب يف عباب، والتاء الحقة لتأكيد اجلمع كتاء صياقلة وقشاعمة: وعكسه
  : قال أبو وجزة السعدي. عباهل

باِهٍل عبعادرلَها الوه  

    

فرازنة وزنادقة يف فرازين : وجيوز أن يكون األصل عباهيل، فحذفت الياء وعوضت منها التاء، كقوهلم
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. املرازبة اجلحاجح: وزناديق، وحذف الشاعر ياءها بغري تعويض على سبيل الضرورة كما جاء يف الشعر

وجيوز أن . حد العزاهيل، وهي اإلبل املهملةالعزهول وا: وأن يكون الواحد عبهوال، ويؤنس به قوهلم
يكون علما للنسب، على أن الواحد عبهلي منسوب إىل العبهلة اليت هي مصدر، وقد حذفها الشاعر، 

  .األشاعث يف األشاعثة: كقوهلم

هي اسم ألدىن ما جتب فيه الزكاة، كاخلمس من اإلبل وغري ذلك، : األربعون من الغنم، وقيل: التيعة
من تاع إليه يتيع إذا ذهب إليه، أو أن يرفعوا منها شيئاً ويأخذوا، . جلملة اليت للسعاة عليها سبيلوكأا ا

أعطاين درمهاً فتعت به أي : أو من قولك. من تاع اللّبأ والسمن يتوع ويتيع إذا رفعه بكسرة أو مترة
على الياء والواو مجيعاً حبسب وعينها متوجهة . أخذته، أو أن يقعوا فيها ويتهافتوا من التتايع يف الشيء

  .املأخذ

هي اليت ترتبطها يف بيتك لالحتالب : وقيل. الشاة الزائدة على التيعة حىت تبلغ الفريضة األخرى: التيمة
وأيتهما كانت فهي احملبوسة إما عن السوم وإما عن الصدقة، من التتييم، وهو التعبيد . وال تسيمها

مبنن، من أبن باملكان إذا : ويؤكد هذا قوهلم ملن يرتبط العالئفواحلبس عن التصرف الذي لألحرار، 
  : قال. احتبس فيه وأقام

  وهل بنن األشراط غير اَألكارم  قوم بانّي مبنِّن يعيرني

الركاز، وهو املال املدفون يف اجلاهلية أو املعدن، مجع سيب، وهو العطاء؛ ألنه من فضل اهللا ملن : السيوب
  .أصابه

  .أن خيالط صاحب الثمانني صاحب األربعني يف الغنم، وفيهما شاتان لتؤخذ واحدة: اخلالط

خداع املصدق بأن يكون هلأربعون شاة فيعطي صاحبه نصفها لئال يأخذ املصدق شيئاً، مأخوذ : الوراط
ا يف هوة من الورطة، وهي األصل اهلوة الغامضة، فجعلت مثال لكل خطة وإبطء عشوة، وقيل هو تغييبه

  .أو مخر لئال يعثر عليها املصدق، وقيل هو أن يزعم عند الرجل صدقةً وليست عنده فيورطه

أخذ شيء، من الشنق، وهو ما بني الفريضتني، سمي شنقاً ألنه ليس فريضة تامة، فكأنه مشنوق : الشناق
يته وقصا؛ ألنه ملا مل يتم أي مكفوف عن التمام، من شنقت الناقة بزمامها إذا كففتها، وهو املعىن يف تسم

قال . العدة من اإلبل اليت كان يتكرم ا السيدزيادة على املائة: فريضة فكأنه مكسور، وكذلك شنق الدية
  : األخطل

اِت ِبِه قَرميلَّقُ َأشْنَاقُ الدال  تُعمح قَهتْ فَوُأِمر ئونإذَا الم  
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وجه أخته على أن يزوجه هو أخته، وال مهر إال هذا، من أن يشاغر الرجل الرجل، وهو أن يز: الشغار
  : قال. شغرت بين فالن من البلد إذا أخرجتهم: قوهلم

 ِبوقٍْع مرهٍق متَقَاِرِب وكلْباً  ونحن شَغَرنَا ابني ِنزاِر ِكلَيِهما

منهما أخته إىل صاحبه تفرقوا شغر بغر؛ ألما إذا تبادال بأختيهما فقد أخرج كل واحد : ومن قوهلم
  .وفارق ا إليه

اجلبان؛ : باع الزرع قبل بدو صالحه، وأصله اهلمز، من جبأ عن الشيء إذا كف عنه، ومنه اجلباء: أَجىب
  .ألن املبتاع ممتنع من االنتفاع به إىل أن يدرك، وإمنا خفف يزاوج أَرىب

 فيه كذا قفيزا، وذلك غري معلوم، فإذا نقص عما الدخول يف الربا، واملعىن أنه إذا باعه على أن: واإلرباء
  .وقع التعاقد أو زاد فقد حصل الربا يف أحد اجلانبني

  .الذين يروعون جبهارة املناظر وحسن الشارات، مجع رائع، كشاهد وأَشهاد: األرواع

  : قال العجاج. الزهر الذين كأمنا شبت ألوام، أي أوقدت، مجع مشبوب: املشابيب

 وِمنشْبوِب َأغَرقريش كُلُّ م  

  .دار قوراء: تشان اجللد واسترخاؤه للهزال، ويفضل حينئذ عن اجلسم ويتسع؛ من قوهلم: االقورار

. القشر الالصق بالشجر والقصب، من الط حبه بقليب يليط ويلوط إذا لصق، فاستعري للجلد: الليط

  .جمموعاً؛ ألنه أراد ليط عضوليط الشمس للوا، وإمنا جاء به : واتسع فيه حىت قيل

املكترتة اللحم، من الضنك؛ ألن االكتناز تضام وتضايق، ومطابقة الضناك املقورة يف االشتقاق : الضناك
  .لطيفة

  .اإلعطاء، ميانية: اإلنطاء

ار أحلق تاء التأنيث بالثبج، وهو الوسط؛ النتقاله من االمسية إىل الوصفية؛ واملراد أعطوا املتوسطة بني اخلي
  .والرذال

    

مم ثيب لغة ميانية كما يبدلون امليم من الم التعريف، وأما مم بكر فال : ميما يف مثل قوله" من"قلب نون 
والبكر . خيتص به أهل اليمن؛ ألن النون الساكنة عند اجلميع تقلب مع الباء ميما، كقوهلم شنباء وعنرب

  .والثيب يطلقان على الرجل واملرأة

فرس أصقع وهو املبيض أعلى رأسه؛ واملراد ههنا الضرب على : ب على الرأس، ومنهالضر: الصقع
  .اإلطالق
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  .التغريب، من وفض وأوفض إذا عدا وأسرع: االستيقاض

  .التدمية، من الضرج، وهو الشق: التضريج

  .الواحدة إضمامة، إفعالة من الضم، أراد الرجم: مجاهري احلجارة: األضاميم

صم القناة وهو صدعها، مث قيل ملن به وجع وتكسر يف عظامه موصم، كما قيل ملن أصله من و: التوصيم
مرض يف : كما قيل. يف حسبه غميزة موصوم، مث شبه الكسالن املتثاقل بالوِجع املتكسر، فقيل به توصيم

فى فرائضه وإمنا تظهر من غَمه إذا ستره؛ أي ال تخ: الغمة! واملعىن ال هوادة وال حماباة يف دين اهللا. األمر
  .ويجاهر ا

  .شبه جراب يضع فيه املسافر زاده وسالحه: الِقراب

أوجب عليهم أن يزودوا كل عشرة من السرايا اتازة ما . مجع قرف وهو ما يحمل فيه اخللع: والِقراف
  .يسعه هذا الوعاء من التمر

إن هذه البهائم هلا أوابد كأوابد الوحش : قالسئل عن بعري شرد فرماه بعضهم بسهم حبسه اهللا به عليه، ف
  .فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا

أبدت تأْبدُ  وتأِبد أُبوداًن وهو من األبد؛ ألا طويلة العمر ال تكاد متوت إال بآفة، . نفّرها: أوابد الوحش
أينا حية إال مقتولة وال ما ر: وحكوا عن العرب. ونظريه ما قالوه يف احلية إا سميت بذلك لطول حياا

  .نسراً إال مقبشاً

  .كل ذات أربع يف الرب والبحر، واملراد ههنا األهلية، وهذه إشارة إليها: البهيمة

  . كانت رديته التأبط-أبو هريرة رضي اهللا عنه

  .هو أن يدخل رداءه حتت إبطه األمين، مث يلقيه على عاتقه األيسر

دي كاللبسة واجللسة؛ وليست داللتها على أن الم رداء ياء حبتم، اسم لضرب من ضروب التر: الردية
  .قنية، وهو ابن عمي دنيا: ألم قالوا

 أي مل -إين واهللا ما تأبطتين اإلماُء، وال محلتين البغايا يف غبرات املآيل:  قال لعمر رضي اهللا عنه- عمرو
  .حيضنين

  .مجع بغي فعول مبعىن فاعلة من البغاء: البغايا

راتالغر، مجع غابر؛ وهو البقية: بمجع غُب.  

  : مجع مئالة وهي خرقة احلائض ههنا، وخرقة النائحة يف قوله: املآيل

  وأنواحاً عليهن المآلي
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: نفى عن نفسه اجلمع بني سبتني. ويقولون للمتسلية املتألية. آلت املرأة إيالء إذا اختذت مئالة: ويقال

  .ية أن يكون حمموال يف بقيةحيضة، وأضاف الغبرات إىل املآيل ملالبستها هلاإحدامها أن يكون لغية، والثان

  .أي مال أديت زكاته فقد ذهبت أبلته- حييي بن يعمر 

  .مهزا عن واو، من الكأل الوبيل، أي وباله ومأمثته

  .لقد تأبل آدم على ابنه املقتول كذا وكذا عاماً ال يصيب حواء- وهب

ع، وهو من أبلت اإلبل أي امتنع من غشيان حوى بعلى لتضمنه معىن تفجاء متفجعاً على ابنه، فعد
  .وتأبلت إذا جزأت

هو الذى له عشرة . يأيت على الناس زمان يغبط الرجل بالوحدة كما يغبط اليوم أبو العشرة: يف احلديث
 عياالت املسلمني أوالد، وغبطته م أن رحله كان خيصب مبا يصري إليه من أرزاقهم؛ وذلك حني كان

  .يرزقون من بيت املال

يغبط الرجل خبفة احلاذ، أى خبفة احلال، حذف الراجع من صفة الزمان إليه، كما حذف يف قوله : وروى
  ."واتقُوا يوماً ال تجِزى نفْس عن نفٍْس شيئاً": تعاىل

  .والتقدير يغبطه وال جتزيه، أي يغبط فيه وال جيزي فيه

  .ثمر حىت تأمن عليه اُألبلةال تبع ال

هي العاهة بوزن اُألهبة، ومهزا كهمزة األبلة يف انقالا عن الواو من الكأل الوبيل، إال أا منقلبة عن 
  . البد فيها من السماع-أعين املفتوحة-واو مضمومة، وهو قياس مطرد غري مفتقر إىل مساع، وتلك 

". له"ال أبالك يف ". قح"إبان يف ". ضع"ال يؤبه له يف ". ضع"ليس هلا أبو حسن يف ". سك"مأْبورة يف 

  ".دف"اإلباق يف ". عن"ابن أيب كبشة يف ". ثغ"بأيب قحافة يف ". حن"مآبضه يف ". قح"أَبطحي يف 

  

  الهمزة مع التاء

    

هل :  سأل عاصم بن عدى األنصاري عن ثابت بن الدحداح حني تويف-النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم
فعول . هو الغريب إىل قدم بالدك. فقضى مبرياثه البن أخته. إمنا هو أتى فينا: تعلمون له نسبا فيكم؟ فقال

لوال أنه وعد حق، وقول صدق، وطريق مئتاء : توىف ابنه إبراهيم فبكى عليه فقال. مبعىن فاعل، من أتى
  .حلزنا عليك يا إبراهيم حزنا أشد من حزننا

 يأتيه الناس كثريا ويسلكونه، ونظريه دار حمالل لليت حتل كثريا، أراد طريق هو مفعال من اإلتيان؛ أى
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  .املوت

  .ما وجدت يف طريق مئتاء فعرفه سنة: وعنه عليه السالم أن أبا ثعلبة اخلشين استفتاه يف اللُّقَطة، فقال

ائتياه : م فقالأرسل سليط بن سليط وعبد الرمحن بن عتاب إىل عبد اهللا بن سال-عثمان رضي اهللا عنه 
لستما : إنا رجالن أتاويان وقد صنع الناس ما ترى فما تأمر؟ فقاال له ذلك، فقال: فتنكرا له وقوال

  .بأتاويني ولكنكما فالن وفالن وأرسلكما أمري املؤمنني

واألصل أتوي كقوهلم يف عدي عدوي، فزيدت األلف؛ ألن . منسوب إىل األيت وهو الغريب: األتاوى
  .ال اله: وقوله. مبنتزاح: تغيري، أو إلشباع الفتحة، كقولهالنسب باب 

ومعىن هذا النسب املبالغة، كقوهلم يف األمحر أمحري، ويف اخلارج خارجي، فكأنه الطارئ من البالد 
  : قال. الشاسعة

نِبحصاِت ياِت  بالقَفِْر َأتَاِويهيحها هبصاِت عن مهيه  

   يِبعاتحجر ِمن صنَ هيهاِت

  . إن رجال أتاه فرآه يؤتي املاء يف أرض له-عبد الرمحن

 إن جارية له يقال هلا كثرية زنت فجلدها -أي يطرق له ويسهل جمراه، وهو يفَعل من اإلتيان النخعي
  .مخسني، وعليها إتب هلا وإزار

  .هو البقرية، وهي بردة تبقر أي تشق فتلبس بال كمني وال جيب

  

  لهمزة مع الثاءا

أي غري متخذ إياه لنفسه . قال يف وصي اليتيم يأكل من ماله غري متأثل ماالً= النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .تديرت املكان إذا اختذته داراً؛ وتبنيته، وتسريتها، وتوسدت ساعدي: أثلة، أي أصال؛ كقوهلم

ضه خبيرب أن حيبس أصلها وجيعلها إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره يف أر: ومنه حديث عمر
  .وروى غري متمول- وملن وليها أن يأكل منها ويؤكل صديقا غري متأثل : صدقة، فاشترط، فقال

أال إن كل دٍم وماٍل ومأثرة كانت يف اجلاهلية فهي حتت قدمي : خطب يف حجته أو يف عام الفتح فقال
  .اية احلاجهاتني؛ منها دم ربيعة بن احلارث إال سدانة الكعبة وسق

واحدة املآثر، وهي املكارم اليت تؤثر؛ أي تروي، يعين ما كانوا يتفاخرون به من األنساب وغري : املأثرة
  .ذلك من مفاخر أهل اجلاهلية
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خدمتها، وكانت هي واللواء يف بين عبد الدار، والسقاية والرفادة إىل هاشم، فأُقر ذلك يف : سدانة الكعبة
أعين السدانة دون اللواء، والسقاية دون الرفادة؛ - منا ذكر أحد الشيئني دون قرينهوإ. اإلسالم عاىل حاله

  .ألما ال يفترقان وال خيلو أحدمها من صاحبه؛ فكان ذكر الواحد متضمنا لذكر الثاين

جاءتين بنو ضبة، وبنو : ونظريه قولك. وهذا استثناء من املآثر وإن احتوى العطف على ثالثة أشياء
  .وذلك ألن املعىن يدعوه إىل متعلقه. بنو عبس، إال قيس بن زهرياحلارث، و

اجعل ما سلف حتت قدميك، : حتت قدمي، عبارة عن اإلهدار واإلبطال، يقول املوادع لصاحبه: قوله
  .يريد طأ عليه واقمعه

  ."وكُلٌّ أَتوه داِخِرين": الضمري يف منها يرجع إىل معىن كل، كقوله تعاىل

  . يف كانت ويف قوله فهيوكذلك الضمري

هل جيوز أن يكون لفظ كانت صفة للذي أُضيف إليه كل وللمعطوفني عليه فيستكن فيه : فإن قلت
ال واملانع منه أن الفاء وقع يف اخلرب ملعىن اجلزاء الذي تتضمنه النكرة الذي هو كل، وحقه : ضمريها؟ قلت

ح ألن يقع الفاء يف خربه؛ فكانت إذن يف حمل أن يكون موصوفاً بالفعل، فلو قطعنا عنه كانت مل يصل
النصب على أنه صفة كل وكائن فيه ضمريه، وفيه دليل على أن إنَّ ال يبطل معىن اجلزاء بدخوله على 

  .األمساء املتضمنة ملعىن الشرط

أبطل الدماء اليت كان يطلب ا بعضهم بعضاً فيدوم بينهم التغاور والتناجز، واألموال اليت كانوا 
يستحلوا بعقود فاسدة، هي عقود ربا يف اإلسالم، واملفاخر اليت كانت ينتج منها كل شر وخصومة 

  .واج وتعاد

وأما دم ربيعة فقد قُتل له ابن صغري يف اجلاهلية فأضاف إليه الدم، ألنه وليه، وربيعة هذا عاش إىل أيام 
  .عمر

    

قيل هو األجل؛ ألنه يتبع العمر، .  يف أثره فليصل رمحهمن سرة أن يبسط اهللا يف رزقه وينسأ: ويف احلديث
  : واستشهد بقول كعب

ءٌل واَلمرله َأم اشَ ممدودما ع  نْتَِهي األثَرحتَّى ي رنْتَِهي العمال ي  

وجيوز أن يكون املعىن إن اهللا يبقي أثر واصل الرحم يف الدنيا طويال فال يضمحل سريعاً كما يضمحل أثر 
  .الرحمقاطع 

فما حلفت ا ذاكراً وال :  مسعه النيب صلى اهللا عليه وسلم حيلف بأبيه، فهاه، قال-عمر رضي اهللا عنه
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  .آثراً

ال ذاكراً هلا بلساين ذكراً جمرداً من عزمية " بأيب"من آثر احلديث إذا رواه، أي ما تلفظت بالكلمة اليت هي 
وإمنا قال حلفت، وليس الذكر . غة يف تصوين وحتفظي منهاالقلب وال خمبراً عن غريي بأنه تكلم ا؛ مبال

  .ارد وال اإلخبار حبلف حلفاً؛ ألنه الفظ مبا يلفظ به احلالف

: أي جتنباً لإلمث؛ ومثله.  ما علمنا أحداً منهم ترك الصالة على أحد من أهل القبلة تأمثاً-احلسن رمحه اهللا

  .التحوب والتحرج والتهجد

األثل يف ". تب"آلثني بك يف ". حب"فجلد بأثكول النخل يف ". كل"وأثرته يف ". شب"من األثام يف 
  ".زخ"

  

  الهمزة مع الجيم

 من بات على إجاٍر ليس عليه ما يرد قدميه فقد برئت منه الذمة، ومن ركب -النيب صلى اهللا عليه وسلم
 البحر إذا التج-ومن إال نفسهفال يل: أو قال.  فقد برئت منه الذمة- وروى ارتج.  

  .السطح: اإلجار

ظهرت على إجاٍر حلفصة فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ومنه حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما
: وجاء يف حديث اهلجرة. وكذلك اِإلجار. جالساً على حاجته مستقبالً بيت املقدس مستدبراً الكعبة

  . السوق وعلى األناجريفتلقى الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

  .أي مل حيوط مبا مينع من الزليل والسقوط: ما يرد قدميه

العهد كأن لكل أحد من اهللا ذمة بالكالءة، فإذا ألقى بيده إىل التهلكة فقد خذلته ذمة اهللا وتربأت : الذمة
  .منه

التج :ة وهي الصوت واحلركة: من اللجة، وارتجمن الرج .طبق بأمواجه، قالزخر وأ: وارتج :  

  في ظُلْمٍة من بعيِد القَعِر ِمرتَاِج

  .أراد أن يصلي على جنازة رجل فجاءت امرأة معها جممر، فما زال يصيح ا حىت توارت بآجام املدينة

ومنه األمجة لكوا ممنعة، وأجم . هي احلصون، الواحد أجم، مسي بذلك ملنعه املتحصن به من تسلط العدو
تأطم : به إطام، وهو احتياس البطن، واللتقائهما قالوا: وكذلك األطم لقوهلم. امتنع منه كراهية: الطعام

  .عليه وتأجم إذا قوى غضبه
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  .أجر السر وأجر العالنية: لك أجران: فقال. إين أعمل العمل أُسره فإذا اطِّلع عليه سرين: قال له رجل

  .قتدى به؛ فلهذا بشره باألجرينعرف منه أن مسرته باالطالع على سره ألجل أن ي

  .أُسره يف حمل النصب على احلال أي مسرا له

 كنا مرابطني بالساحل فتأجل متأجل، وذلك يف شهر رمضان، وقد أصاب الناس -مكحول رمحه اهللا
  .طاعون فلما صلينا املغرب، ووضعت اجلفنة قعد الرجل وهم يأكلون فخرق

 الرجوع إىل أهله؛ فهو ميعىن استأجل، كما قيل تعجل مبعىن أي سأل أن يضرب له أجل ويؤذن له يف
  .استعجل

  .سقط ميتا، وأصل اخلَِرق أن يبهت ملفاجأة الفزع: خِرق

  .كلوا وادخروا وأجتروا: يف احلديث يف األضاحي

أ؛ واجتروا على اإلدغام خط. أي اختذوا األجر ألنفسكم بالصدقة منها، وهو من باب االشتواء واالذِّباح
  .اتزر عامي، والفصحاء على ائتزر: الذي اتمن، وقوهلم: ألن اهلمزة ال تدغم يف التاء، وقد غُلط من قرأ

من يتجر فيقوم : وأما ما روي أن رجال دخل املسجد وقد قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم صالته فقال
  .فيصلي معه

 يشتري بعمله املثوبة، وهذا املعىن يعضده مواضع  أن يكون من التجارة؛ ألنه-إن صحت الرواية-فوجهه 
  .يف الترتيل واألثر، وكالم العرب

". رص"ترمض فيه اآلجال يف ". مث"أجم النساء يف ". ذم"ارتوى من آجن يف ". دو"فخرج ا يؤج يف 

  ".ذق"أَجل يف ". جل"أَجنك يف 

  

  الهمزة مع الحاء

  .أَحد أَحد:  وقاص ورآه يومئ باصبعيه قال لسعد بن أيب-النيب صلى اهللا عليه وسلم

أراد وحد، فقلب الواو مزة، كما قيل أحد وأُحاد وإحدى، فقد تلعب ا القلب مضمومة ومكسورة 
  .واملعىن أشر بإصبع واحدة. ومفتوحة

    

ى من إحد:  سئل عن رجل تتابع عليه رمضانان فسكت، مث سأله آخر، فقال-ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .سبع، يصوم شهرين ويطعم مسكينا

أراد أن هذه املسألة يف صعوبتها واعتياصها داهية، فجعلها كواحدة من ليايل عاد السبع اليت ضربت مثال 
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  .إحدى اإلحد وإحدى من سبع: تقول العرب يف األمر املتفاقم. يف الشدة

  : هي احلقد، قال. يف صدره ِإحنة على أخيه: يف احلديث

كنَةٌمتى يِإح كمن عِر ابدنها فال   في صِفيو ددبها سوف يتَِثرتَس 

وحن : قال الفراء: قال أبو تراب. وأحن عليه يأحن، ولعل مهزا عن واو؛ فقد جاء وحن مبعىن ضغن
وعن اللحياين وحن عليه وحنة؛ أي أحن إحنة، وأما ما حكى عن األصمعي أنه . عليه، وأحن؛ أي حقد

  :  كنا نظن أن الطرماح شيء حىت قال:قال

  هجائي اَألرذَلين ذوي الِحنَاِت  أن يعيب علي قومي وَأكره

  .فاسترذال منه لوحن وقضاء على اهلمز باإلصالة، أو برفض الواو يف االستعمال

  ".شب"أحد أحد يف 

  

  الهمزة مع الخاء

  .خي السرار، ال يسمعه حىت يستفهمه كان يكلم النيب عليه الصالة والسالم كأ-عمر رضي اهللا عنه

  : قال امرؤ القيس. أي كالما كمثل املسارة وشبهها خلفض صوته

  َأخُو الجهدِ ال نلوي علَى من تَعذَّرا  جاوزنَا حماةَ وسيرنا عِشيةَ

 بأخي الشر، عرفت فالناً: وجيوز يف غري هذا املوضع أن يراد بأخي السرار اجلهار، كما تقول العرب
ولو أُريد بأخي السرار املُسار كان وجهاً، والكاف على هذا يف حمل النصب . يعنون اخلري يريدون بالشر

وعلى األول هي صفة املصدر احملذوف، والضمري يف ال يسمعه يرجع إىل الكاف إذا جعلت . على احلال
  .صفة للمصدر

، وإذا جعلت حاال كان الضمري هلا أيضا إال أنه قُدر وال يسمعه منصوب احملل مبرتلة الكاف على الوصفية
مضاف حمذوف، كقولك يسمع صوته، فحذف الصوت وأقيم الضمري مقامه، وال جيوز أن جيعل ال 

  .يسمعه حاال من النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن املعىن يصري خلفا

-طن هلا حىت فُطِّنت فأمرت بإخراجها أُؤخذُ مجلي؟ فلم تف:  جاءا امرأة فقالت- عائشة رضي اهللا عنها

وجهي من : أ أقيد مجلي؟ فلما علمت ما تريد قالت: فقالت. نعم: أ أقيد مجلي؟ فقالت: وروي أا قالت
  .وجهك حرام

جعلت تأخيذ اجلمل وهو املبالغة يف أخذه وضبطه جمازاً عن االحتيال لزوجها حبيل من السحر متنعه ا 
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  . أُخذة تؤخذ ا الرجال عن النساءلفالنة: عن غريها، ويقال

  .أي ممنوع من لقائه، تعين أين ال ألقاك أبداً: حرام

 ما شبهت أصحاب حممد إال اإلخاذ؛ تكفي اإلخاذة الراكب وتكفي اإلخاذة - مسروق رمحه اهللا
  .الراكبني، وتكفي اإلخاذة الفئام من الناس

ا تمسكه، وتنهيه ويا ألا تنهاه، أي حتبسه ومسي مساكة أل. هي املستنقع الذي يأخذ ماء السماء
  : قال عدي. ومتنعه من اجلري، وحاجرا ألنه حيجره، وحائراً ألنه حيار فيه فال يدري كيف جيري

ووِن من الرهفيه ِمثْل الع ِض  فاض رباإلخَاِذ غُد نوما ض 

ت الشيء بالشيء، ويعدي أيضا إىل شبه: يقال. وكان فيها إخاذات أمسكت املاء: ويف بعض احلديث
  .شبهته كذا؛ وعليه ورد احلديث: مفعولني فيقال

: اجلماعة اليت فيها كثرة وسعة، من قوهلم للهودج الذي فُئم أسفله، أي وسع، ولألرض الواسعة: الِفئام

فاضلهم يف أراد ت. الواسع اجلوف: الواسع املزيد فيه بنيقتان، ومن الرجال: واملفام من الرحال. الفئام
  .العلوم واملناقب

  .ال جتعلوا ظهوركم كأخايا الدواب: يف احلديث

هي مجع آخية، وهي قطعة حبل تدفن طرفاها يف األرض فتظهر مثل العروة فتشد إليها الدابة، وتسمى 
ومجعها القياسي أواخي . ليال: اآلري واإلدرون، وهذا اجلمع على خالف بنائها، كقوهلم يف مجع ليلة

  .وقياس األخايا أخية كألية وأاليا، كما أن قياس واحدة الليايل ليالة. يكأوار

  .أراد تقوسوها يف الصالة حىت تصري كهذه العرى

  ".سم"جوف الليل اآلخر يف 

  

  الهمزة مع الدال

 لو نظرت إليها، فإنه -وخطب امرأة-  قال للمغرية بن شعبة رضي اهللا عنه -النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يؤدم بينكماأحرى أن 

  .من أدم الطعام وهو إصالحه باإلدام وجعله موافقاً للطعام. اإلصالح والتوفيق: األدم واإليدام

    

ومن مث أجيبت بالفاء، . يف معىن ليت، والذي القى بينهما أن كل واحدة منهما يف معىن التقدير: لو هذه
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لو تأتيين فتحدثين، على معىن : ثله قوهلموم. كأنه قيل ليتك نظرت إليها فإنه، والغرض احلث على النظر
  .ليتك تأتيين فتحدثين

  .من أحسن كان خرياً له: فإنه راجعة إىل مصدر نظرت، كقوهلم: واهلاء يف قوله

واملعىن فإن النظر أوىل . أصله بأن يؤدم، فحذفت الباء، وحذفها مع أنْ وأنّ كثري: أن يؤدم: وقوله
وأحرى أن يؤدم مجلة يف . بينكما، وجيوز أن تكون اهلاء ضمري الشأنباإلصالح وإيقاع اُأللفة والوفاق 

  .موضع خرب أن

  .نعم اإلدام اخلل

هو اسم لكل ما يؤتدم به ويصطبغ، وحقيقته ما يؤدم به الطعام أي يصلح، وهذا البناء جييء ملا يفعل به 
  .ةالركاب ملا يركب به، واحلزام ملا حيزم به؛ ونظائره مج: كثرياً، كقولك

. إن كنت تريد النساء البيض والنوق األدم فعليك ببين مدجل: ملا خرج إىل مكة عرض له رجل فقال

  .وروى لبات- إن اهللا منع من بين مدجل لصلتها الرحم، وطعنهم يف ألباب اإلبل : فقال

  .البياض مع سواد املقلتني: األدمة من اإلبل

أي خذ به، واملراد هاهنا أوقع ببين : لزمه، وعليك بهعليك زيدا أي ا: من أمساء الفعل، يقال: عليك
  .مدجل

مجع لب، وهو اخلالص؛ يعين أم ينحرون خالصة : مجع لبب، وهو املنحر، واللبة مثله، وقيل: األلباب
. وجيوز أن يكون مجع لبة على تقدير حذف التاء، كقوهلم يف مجع بدرة بدر وشدة أشد. إبلهم وكرائمها

  .ة الرحم وأم اتني اخلصلتني استوجبوا اإلمساك عن اإليقاع موصفهم بالكرم وصل

يا رسول اهللا؛ :  سنح يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقلت-أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه
ئاً لقد جئتم شي": الداهية، ومنها قوله تعاىل: واإلدة!  وروى من اللدد- ما لقيت بعدك من اإلدد واألود

  .اخلصومة: واللدد. العوج: واألود. "إدا

  : على معىن التعجب، كقوله! يريد أي شيء لقيت: ما لقيت بعدك

يا جارتَا ما أنِت جاره  

 وروى مأدبة اهللا فمن دخل فيها - إن هذا القرآن مأدبة اهللا فتعلَّموا من مأدبته- ابن مسعود رضي اهللا عنه
  .فهو آمن

وأما املأدبة فاسم للصنيع نفسه . األدب، وهو الدعاء إىل الطعام كاملعتبة مبعىن العتبمصدر مبرتلة : املأدبة
وشبهها سيبويه باملسربة، وغرضه أا ليست كمفْعلة ومفْعلة يف كوما بناءين . كالوكرية والوليمة
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  .للمصادر والظروف

  .ن حلوم الروم مبروج عكَّاءوهللا مأدبة م: إنه ذكر ملحمة للروم، فقال: ويف حديث كعب رمحه اهللا

  .أي ضيافة للسباع

  .موضع: وعكاء

  .يوشك أن خيرج جيش من قبل املشرق آدى شيء وأعده، أمريهم رجل طوال أدمل أبرج: يف احلديث

من األداة والعدة، أي أكمل شيء أداة، وأمته عدة، ومها مبنيان من ِفعٍل على تقدير فَعل، وإن : آدي وأعد
إنه على : مبعىن ما أفضلها يف كوا مشتهاة! ما أشهاها:  كما قال سيبويه يف قوهلمكان غري مستعمل،

أو من استعد على . أي كامل األدوات: رجل مؤد: وجيوز أن يكون من قولك. تقدير فَعل وإن يستعمل
د وجيوز أن يكون األصل آي. وهو آداهم لألمانة. هو أعطاهم للدينار والدرهم: حذف الزوائد كقوهلم

  .وأعد على اإلدغام، كقوهلم ود يف وتِد. شاٍك يف شائك: آدى على القلب، كقوهلم: شيء وأعتده فقيل

  .البليغ الطول، والطوال أبلغ منه: الطوال

  .األدمل األسود، ومنه مسي األرندج باألدمل

تربج وهو إظهار الواسع العني الذي أحدق بياض مقلته بسوادها كله ال يغيب منه شيء، ومنه ال: األبرج
  .وسفينة بارجة ال غطاء عليها. املرأة حماسنها

  .يف اُألداف الدية كاملة

  : قال. فُعال من ودف إذا قطر، وقلب الواو املضمومة مهزة قياس مطرد. هو الذّكر

  ِمثَْل الذِّراِع يمتَرى النِّطَافَا  في كَعثَِبها اُألدافَا أولْجتُ

  . من وذف، مبعىن قطر أيضا-املعجمةبالذال -ويروى اُألذاف

كاملة نصب على احلال، والعامل فيها ما يف الظرف من معىن الفعل والظرف مستقر، وجيوز أن ترفع على 
  .أا خرب ويبقى الظرف لغواً

  ".زه"و " هب"يف " آدم" "قو"مؤدون يف ". سو"فاستأهلا يف ". نج"أدبه يف ". قر"آدمة يف 

  

  الهمزة مع الذال
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  . ما أذن اهللا لشيء كإذنه لنيب يتغىن بالقرآن-يب صلى اهللا عليه وسلمالن

    

  : وقال عدي. "وأَِذنت ِلربها وحقَّت": ومنه قوله تعاىل. االستماع: واألذن

  وحِديٍث مثِْل ماِذي مشَار  سماٍع يْأذَن الشَيخُ لَه في

  .زينوا القرآن بأصواتكم:  ومنه احلديث.حتزين القراءة وترقيقها: املراد بالتغين

لوال : فقال.  أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ سورة الفتح-وعن عبد اهللا بن املغفل رضي اهللا عنه
واملعىن ذا االستماع االعتداد بقراءة النيب وإبانة مزيتها . أن جيتمع الناس حلكيت تلك القراءة وقد رجع

  .األمري يسمع كالم فالن؛ يعنون أن له عنده وزنا وموقعا حسنا: وهلمومنه ق. وشرفها عنده

  .كل مؤٍذ يف النار: يف احلديث

هو وعيد : وقيل. يريد أن كل ما يؤذي من احلشرات والسباع وغريها يكون يف نار جهنم عقوبة ألهلها
  .ملن يؤذي الناس

 األذى عن الطريق؛ فهو الشوك واحلجر اإلميان نيف وسبعون درجة أدناها إماطة: وأما األذى يف قوله
  .وكل ما يؤذي املسالك

  .أميطوا األذى عنه؛ هو العقيقة حتلق عنه بعد أسبوع: ويف قوله يف الصيب

  ".بر"األذريب يف ". قر"بني األذانني يف 

  

  الهمزة مع الراء

  . أُيت بكتف مؤربة فأكلها وصلى ومل يتوضأ-النيب صلى اهللا عليه وسلم

وفَّرة اليت مل يؤخذ شيء من حلمها، فهي متلبسة مبا عليها من اللحم متعقِّدة به؛ من أربت العقدة إذا هي امل
  .أُحكمت شدها

من الناس من يوجب الوضوء بأكل ما مسته النار، وعن أهل املدينة أم كانوا يرون هذا الرأي، وهذا 
  .احلديث وأشباهه رد عليهم

  .ينة كما تأزر احلية إىل جحرهاإن اإلسالم ليأزر إىل املد

  .أي تنضوي إليه وتنضم، ومنه األروز للبخيل املنقبض

  . وروى اهتز-إن فالنا إذا سئل أرز، وإذا دعي انتهز: وعن أيب األسود الدؤيل
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أنا رسولُ : أتانا ابن مربع األنصاري وحنن وقوف باملوقف مبكاٍن يباعده عمرو، فقال: قال يزيد بن شيبان
  .اهللا إليكم، اثبتوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرٍث من إرث إبراهيمرسوِل 

: من للتبيني، مثلها يف قوله تعاىل. هو املرياث، ومهزته عن واو، كإشاح وإسادة، وهذا قياس عند املازين

  ."فاجتِنبوا الرجس ِمن اَألوثَاِن"

  .مواضع النسك؛ ألا معامل للحج: املشاعر

  .أتاه به العباس- إبل أوراك وهو بعرفة فشرب منهأُيت بلنب

  .أقامت يف األراك؛ فُِعل ذلك ليعلم أصائم هو أم مفطر: أركَت اإلِبلُ تأِْرك وتأْرك

حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يصمه، ومع عثمان فلم : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما
  . أي عنهيصمه، وأنا ال أصومه وال آمر بصيامه وال

  .وروى أنه دعا ذا الدعاء لعلي وفاطمة عليهما السالم- اللهم أر بينهما: اشتكى إليه رجل امرأته، فقال

أر لفرسك وأوكد له؛ أي اشدد له آريا يف : وتقول العرب. ومنه اآلري. التثبيت والتمكني: التأرية
  .األرض؛ وهو احملبس من وتد أو قطعة حبل مدفونة

  .الدعاء بثبات الود بينهماواملعىن 

أِرب ما له؟ تعبد اهللا، : فقال. يا سول اهللا؛ دلين على عمل يدخلين اجلنة: قال له أبو أيوب رضي اهللا عنه
هو دعاء : قيل يف أرب! وروى أَِرب ماله-وال تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصل الرحم

  .هو دعاء بتساقط اآلراب؛ وهي األعضاء: قيلباالفتقار من األرب، وهو احلاجة، و

أِرب : مبعىن ما خطبه؟ وفيه وجه آخر لطيف؛ وهو أن يكون أرب مما حكاه أبو زيد من قوهلم: وماله
الرجل إذا تشدد وحتكّر؛ من تأريب العقدة، مث يتأول مبنع؛ ألن البخل منع، فيعدى تعديته، فيصري املعىن 

ر البخالء به ودخوهلم له يف غمار اللئام على طريقة طباع العرب، كقول دعاء عليه بلصوق عا: منعز ماله
  : األشتر

 أضيافي بوجِه عبوس ولِقيتُ  بقَّيت وفْرى وانحرفتُ عن العالَ

إن احلارث بن أوس سأله عن املرأة تطوف بالبيت، مث تنفر من غري : وكذلك حديث عمر رضي اهللا عنه
كذلك أفتاين رسول اهللا : فأفتاه أن يفعل ذلك، فقال احلارث. نت حائضاًأن أَِزف طواف الصدر إذا كا

  .أربت عن ذي يديك: فقال عمر. صلى اهللا عليه وسلم

أربت من ذي يديك؛ أتسألين وقد مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كي أخالفه؟ ومعناه : وروى
  .منعت عما يصيب يديك وهو ماله
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:  نشأ خبلك من يديك، واألصل فيما جاء يف كالمهم من هذه األدعية اليت هي:ومعىن أربت من يديك

وهم يريدون املدح املفرط والتعجب . قاتلك اهللا، وأخزاك اهللا، وال در درك، وتربت يداك وأشباهها
دعو لإلشعار بأن فعل الرجل أو قوله بالغٌ من الندرة والغرابة املبلغ الذي لسامعه أن حيسده وينافسه حىت ي
عليه تضجرا أو حتسرا، مث كثر ذلك حىت استعمل يف كل موضع استعجاب؛ وما حنن فيه متمحض 

  .قاتعه اهللا وكاتعه: ولتغير معىن قاتله اهللا عن أصل موضوعه غريوا لفظه، فقالوا. للتعجب فقط

 أَِرب فهو وأما. وجيوز أن يكون على قول من فسر أَِرب بافتقر وأن جيري جمرى عدم فيعدى إىل املال
  : قال. الرجل ذو اخلربة والفطنة

 وهو ِبلَفِِّهم َأِرب ن  يلُفُّ طَواِئفَ الفرسا

ماله؟ : وهو خرب مبتدأ حمذوف، تقديره هو أرب، واملعىن أنه تعجب منه أو أخرب عنهبالفطنة أوالً مث قال
اهللا، فعدد عليه األشياء اليت كانت تعبد : أي ِلم يستفيت فيما هو ظاهر لكل فًطن، مث التفت إليه فقال

  .معلومة له تبكيتاً

دعوا الرجل أرب ماله؟ قيل معناه : وروى أن رجال اعترضه ليسأله فصاح به الناس فقال عليه السالم
وما . أي فحاجة ما له: وروى دعوه فأَرب ما له-ماله؟ أي ما خطبه يصاح به : مث قال. احتاج فسأل

  .أريد شيئاً ما: إامية، كمثلها يف قولك

  .من خشي إرن فليس منا: ذكر احليات فقال

أي دهيهن وخبثهن، ومنه املواربة؛ واملعىن ليس من مجلتنا من يهاب اإلقدام عليهن ويتوقى قتلهن كما 
  .كان أهل اجلاهلية يدينونه

  .ال صيام ملن مل يؤرضه من الليل

  .و من األرضإذا سويته، وه: أي مل يهيئه بالنية، من أرضت املكان

من حممد رسول اهللا إىل : عن أيب سفيان بن حرب إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل هرقل
أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم، وأسلم . سالم على من اتبع اهلدى: هرقل عظيم الروم

ب تعالوا إىل كلمٍة سواء بيننا يوفك اهللا أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك األريسيني، ويأهل الكتا
  .اآلية...وبينكم

  .فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده اللجب، وارتفعت األصوات: قال أبو سفيان

واملعىن أن أهل السواد وما . وقد أَرس يأِْرس أَرساَ وأَرس: قال ابن األعرايب. األكار: األريس واألريسي
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وهو من أهل - وهم رعية كسرى ودينهم اوسية، فأعلمه أنه إن مل يؤمن صاقبه كانوا أهل فالحة
يعين الرسول الذي أوصل الكتاب إليهم : فلما قال.  كان عليه إمث اوس الذين ال كتاب هلم-الكاب

  .وقرأه على هرقل

  .اختالط األصوات، وأصله من جلب البحر، وهو صوت التطام أمواجه: اللّجب

  .فال شفعةإذا وقعت اُألرف 

  .هي احلدود

إنه خرج إىل وادي القرى، وخرج بالقسام، فقسموا على عدد السهام، : ومنه حديث عمر رضي اهللا عنه
وأعلموا أُرفها، وجعلوا السهام جتري؛ فكان لعثمان خطر، ولعبد الرمحن بن عوف خطر، ولفالن خطر، 

  .ولفالن نصف خطر

  .در ومزية، يقال فالن خطري فالن، أي معادله يف املرتلةالنصيب، وال يستعمل إال فيما له ق: اخلطر

  .أي مال اقتسم وأُرف عليه فال شفعة فيه: ويف احلديث

  .أي أديرت عليه أُرف

خرجت معه حىت إذا كنا حبرة واقم فإذا نار تؤرت بصرار، :  قال أسلم مواله-عمر رضي اهللا عنه
 يأهل الضوء، وكره أن يقول يأهل النار، أ أدنو؟ السالم عليكم: فخرجنا حىت أتينا صرارا فقال عمر

وإنذ هم ركب قد قصر م الليل والربد واجلوع، وإذا امرأة وصبيان، فنكص : ادن خبري أودع، قال: فقيل
على عقبيه، وأدبر يهرول حىت أتى دار الدقيق، فاستخرج عدال من دقيق، وجعل فيه كبة من شحم، مث 

  .ذري وأنا أحر لك: أةمحله حىت أتاهم، مث قال للمر

  .إيقادها: تأريث النار

  .بئر قدمية على ثالثة أميال من املدينة على طريق العراق: صرار

  .يريد أودع الدنو إن مل يكن خبري: أودع

وحبضرته هم ركب، واملعىن أم فجئوه : وهي اسم أي ظرف مكان، كأنه قال. هي إذا املفاجأة: وإذا هم
  .عند دنوه

  .بسهم عن السريح: قصر م

  .سرعة املشي: اهلرولة

  .اجلروهق: الكبة

  .التفريق، يقال ذر احلب يف االرض، وذر الدواء يف العني: الذر

  .واملراد ذري الدقيق يف القدر
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رأختذ حريرة، وهي حساء من دقيق ودسم: بالضم-أح.  

  .أزلزلت األرض أم يب أرض-ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما

    

  :  قال ذو الرمة.هي الرعدة

  َأو كان صاحب أرض َأو ِبِه موم  تَوجس ِركْزاً ِمن سنَابكها إذَا

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم - عائشة رضي اهللا عنها
  .إلربه

  .وتهوقيل هو العضو، أرادت مبلكه حاجته أو عضوه قمعه لشه. احلاجة: واإلرب

يا بين : فقال! يا أبة؛ أنغزو: قلت له يف إمرة احلجاج:  قال حممد ابنه-عبد الرمحن بن يزيد رضي اهللا عنه
  .لو كان رأي الناس مثل رأيك ما أُدي االريان

  : قال احليقطان. هو اخلراج

  وإعطاء َأريان من الضر َأيسر  لَقَاح ال تؤدي ِإتاوةً وقلتم

وقيل األشبه بكالم العرب أن يكون األربان . ن التأرية؛ ألنه شيء أكد على الناس وألزموهوكأنه فعالن م
  .أربان وعربان: يقال. بالباء وهو الزيادة على احلق

  . اجتمع جوار فأرنّ وأشرن ولعنب احلزقَّة- الشعيب رمحه اهللا

  .خية ال حيلها املهر األرنلقد عقدت لك آ: ومنه قول زيد بن عدي للنعمان. النشاط، ومهر أرن: األرن

  .لعبة، من التحزق وهو التقبض: احلزقة

أي بني كالمني متباعدين؛ ألن . تكلم فجمع بني األروى والنعام:  ذكر رجال فقال-عون رمحه اهللا
  .األروى جبلية والنعام سهلية

  .مؤاربة األريب جهل وعناء: ما جيمع بني األروى والنعام؟ يف احلديث: ويف أمثاهلم

  .يريد أن العاقل ال يخدع. هي املداهاة واملخاتلة، من اإلرب وهو الدهاء والنكرو

  .كيف تبلغك صالتنا وقد أرمت

  .معناه بليت: قيل

كما ". غث"مس أرنب يف ". طب"ذي أروان يف ". سر"جعلت عليه آراما يف ". خو"كمثل األرزة يف 
األرنبة واألرينة يف ". هي"أرز يف ". حو"بتها يف إربة أر". فح"واألرف تقطع يف ". وق"تتوقل األروية يف 



 
ابن جنيالتمام في تفسير أشعار هذيل   21 

  ".جد"أرز الكالم يف ". ري"أرن يف ". قل"

  

  الهمزة مع الزاي

  .هو الغليان.  كان يصلي وجلوفه أزيز كأزيز املرجل من البكاء-النيب صلى اهللا عليه وسلم

منا مسي بذلك ألنه إذا إ: وقيل. كل قدر يطبخ فيها من حجارة أو خزف أو حديد: املرجل، عن األصمعي
  .نصب فكأنه أُقيم على أرجل

يتأزز، وذكر صالة رسول :  وروى-فدفعنا إىل املسجد، فإذا هو بأزز:  قال- يف حديث كسوف الشمس
: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنه خطب وذكر خروج الدجال، وأنه حيصر املسلمني يف بيت املقدس، قال

  .فيؤزلون أزال شديداً

  .متالء والتضاماال: األزز

  .كأزز الرمانة احملتشية: ما األزز؟ قال: قيل. أتيت السوق فرأيت النساء أززاً: وعن أيب اجلزل األعرايب

  .يتفعل من األزيز، وهو الغليان؛ أي يغلي بالقوم لكرم: يتأزز

  .احلبس: اإلحصار

  .محبستهم وضيقت عليه: أزلت املاشية والقوم: يقال. يضيق عليهم: يؤزلون

  .قحطوا: وأزلوا

أي قوياً، من األزر وهو . إن يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً:  قال ورقة بن نوفل- يف حديث املبعث
  : القوة والشدة، ومنه اإلزار؛ ألن املؤتزر يشد به وسطه، وحيكى صلبه، من قوله

  فَوقَ من َأحكََأ صلْباً بإزاِر

  : قال جواس. أن املؤزر مستعار من هذا، ومعناه املشدد املقويفك. شددت عليه اإلزار: وأزرت الرجل

را  صدق كلَّها قد علمتم وأيامَؤزج نصراً مرنصرنا ويوم الم  

فأخذ الرباء بن معرور . أُبايعكم على أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم: قال لألنصار ليلة العقبة
  .ق لنمنعك مما مننع منه أُزرنانعم، والذي بعثك باحل: بيده مث قال

  : أراد نفوسهم من قوله: وقيل. كىن عن النساء باألزر كما كىن عنهن باللباس والفرش

  ِفدى لَك من َأِخي ِثقٍَة ِإزاِري  َأبِلغ أبا حفٍْص رسوالً َأالَ

  : وهذا كما قيل يف قول ليلى
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  النَّعام المنفَّراشبها إال لها  رموها بَأثواٍب خفاف فلَن تَرى

  .أرادت النفوس

أي أيقظهم للصالة واعتزل . ورفع املئزر:  وروى-كان إذا دخل العشر األواخر أيقظ أهله وشد املئزر
  : قال األخطل. النساء، فجعل شد اإلزار كناية عن االعتزال كما يجعل حله كناية عن ضد ذلك

آزرهم قوموا موا شَداردون النساِء  إذا حاربولو باتت بأطْه   

    

وقد . وجيوز أن يراد تشمريه للعبادة، ومن شأن املشمر املنكمش أن يقلص إزاره ويرفع أطرافه ويشدها
  : كثر هذا يف كالمهم حىت قال الراجز يف وصف محار وحٍش ورد ماًء

هروِد ِمئزِر الورعلى َأم الً  شَدلَي هرداَلم ى َأِذينوما نَاد 

ختلف من كان قبلنا على ثنتني وسبعني فرقة جنا منها ثالث وهلك سائرها؛ فرقة آزت امللوك وقاتلهم ا
وفرقة مل تكن هلم طاقة مبؤازاة امللوك، فأقاموا بني ظهراين قومهم . على دين اهللا ودين عيسى حىت قُتلوا

وفرقة مل تكن هلم طاقة . اشريفدعوهم إىل دين اهللا ودين عيسى؛ فأخذم امللوك فقتلتهم وقطعتهم باملن
مبؤازاة امللوك وال بأن يقيموا بني ظهراين قومهم فيدعوهم إىل دين اهللا ودين عيسى فساحوا يف اجلبال 

  ."ورهباِنيةً ابتدعوها": وترهبوا، وهم الذين قال اهللا تعاىل فيهم

  .املقاومة، من قولك، هو إزاء مال، أي قائم به: املؤازاة

  .وهذا مما تغلط فيه اخلاصة فتضعه موضع اجلميع. باقيها، اسم فاعل من سأر إذا بقى، ومنه سؤر: اسائره

  .أي أقام بينهم: أقام فالن بني أظهر قومه وظهرانيهم

وأما . على معىن أن إقامته فيهم على سبيل االستظهار م واالستناد إليهم-وهو مجع ظهر: وإقحام األظهر
يف الرجل العيون نفساين : ه األلف والنون على ظهر عند النسبة للتأكيد، كقوهلمظهرانيهم فقد زيدت في

وهو نسبة إىل النفس مبعىن العني، والصيدالين والصيداين منسوبان إىل الصيدب والصيدن، ومها أصول 
 قدامة فأحلقوا األلف والنون عند النسبة للمبالغةن وكأن معىن التثنية أن ظهراً منهم. األشياء وجواهرها

وآخر وراءه، فهو مكنوف من جانبيه، هذا أصله، مث كثر حىت استعمل يف اإلقامة بني القوم مطلقاً وإن مل 
  .يكن مكنوفا

  .لقد نصرمت وآزرمت وآسيتم: قال لألنصار يوم سقيفة بين ساعدة-رضي اهللا عنه- أبو بكر

  .أي عاونتم وقويتم

  .وافقتم وتابعتم؛ من األسوة وهي القدوة: آسيتم
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نظرت يوم أُحد إىل حلقة درع قد نشبت يف جبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانكببت ألنزعها، 
  .فأقسم علي أبو عبيدة فأزم ا بثنيته فجذا جذباً رفيقاً

  .اُألزم واُألرم: ويقال لألسنان. العض: األزم واألرم

ومنه األزمة من ااعة . هو احلمية. اَألزم: ما الدواء؟ فقال:  سأل احلارث بن كلدة- رضي اهللا عنه-عمر 
  .واإلمساك عن الطعام

متزر يف ". ال"أزلكم يف ". ول"أزب يف ". صب"مؤزلة يف ". صف"عام أزبة يف ". حف"فأَزم القوم يف 
  ".هت"فأزم عليها يف ". حش"إزر صاحبنا يف ". شب"بإزاء احلوض يف ". كس"

  

  الهمزة مع السين

  .راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر: فقال.  سئل عن موت الفجأة-ه وسلمالنيب صلى اهللا علي

وذلك ألن الغضبان ال خيلو من حزن . "فَلَّما آسفُونا انتقَمنا ِمنهم": أي أخذة سخط، من قوله تعاىل
  .مث كثر حىت استعمل يف موضع ال جمال للحزن فيه. وهلف، فقيل له أسف

مت فضة؛ أال ترى أن اسم السخط يقع على أخذة وقوع اسم الفضة على وهذه اإلضافة مبعىن من كخا
  .قول صدق ووعد حٍق: وتكون مبعىن الالم حنو قوله. خامت

إن هذه هي املخففة من الثقيلة، . إن كانوا ليكرهون أخذة كأخذة األسف: ومنه حديث النخعي رمحه اهللا
  .نوا يكرهون؛ أي إن الشأن واحلديث هذاواملعىن إنه كا. والالم للفرق بينها وبني إن النافية

: أيغلب أحدكم أن يصاحب صوحيبة يف الدنيا معروفا، فإذا حال بينه وبينه ما هو أوىل به استرجع مث قال

  . وروى أثبين على ما أمضيت-وروى أسين مما أمضيت-رب آسين ملا أمضيت، وأعين على ما أبقيت

وإمنا . واملعىن امنحين الصرب ألجل من مضيته. ألسى والصربالتعزية، وهي حتريض املصاب على ا: التأسية
  .ذهاباً إىل الصفة" ما"قال 

  : قال رؤبة. أُسين من األوس وهو العوض

  ُأسِني فقد قلّت رفَاد اَألوِس  قائد الجيش وزيد المجلس يا

توزعه الشكر استمنحه الصرب على املاضي أو اخللف عنه، واس. أي على شكره، فحذف: على ما أبقيت
  .على الباقي

  .من غلب فالن عن كذا إذا سلبه وأخذ منه: أيغلب
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واألصل على أن يصاحب فحذف، وحذف حرف اجلر مع أن شائع كثري، ومعناه أتؤخذ منه استطاعة 
  .ذلك حىت ال يفعله

  .التصغري يف الصوحيب مبعىن التقريب وتلطيف احملل

  . تنكره وال تنفر عنهأي صحابا مرضيا تتقبله النفوس فال: معروفا

    

  .أي أخلق به من صحبته، وهو االنتقال إىل جوار ربه: ما هو أوىل به

-من حممد رسول اهللا لعباد اهللا األسديني؛ ملوك عمان وأسد عمان، من كان منهم بالبحرين: كتب

  .وروى األسبذين

كلمة : واألسبذون. األسد: مة األزدأهل العلم بالنسب يقولون يف القبيلة اليت من اليمن اليت تسميها العا
  .وكانوا عبدون فرساً، والفرس بالفارسية أسب. أعجمية معناها عبدة الفرس

ال يؤسر أحد يف : إن رجالً أتاه فذكر أن شهادة الزور قد كثرت يف أرضهم، فقال-عمر رضي اهللا عنه
  .اإلسالم بشهداء السوء، فإنا ال نقبل إال العدول

  .؛ باملسجون"ويِتيماً وأِسريا": قوله تعاىلأي ال يسجن، وفسر 

  .ال قود إال باألسل- علي رضي اهللا عنه

واألسل يف األصل الشوك الطويل فشبه به، واملؤسل . هو كل حديد رهيف من سنان وسيف وسكني
  : قال مزاحم. احملدد

  َؤسِلشباً ِمثْل إبِزيم السالَِح الم  تُبارى سِديساها إذا ما تَلَمجتْ

قالت حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس يف مرضه - عائشة رضي اهللا عنها
  .إن أبا بكر رجل أسيف، ومىت يقم مقامك ال يقدر على القراءة: الذي مات فيه

  .أسوف أيضاً: هو السريع احلزن والبكاء، فعيل مبعىن فاعل من أسف، كحزين من حزن، ويقال

إن رجال من عباد بين إسرائيل أذنب ذنباً مث تاب، فثقب رقوته فجعل فيها سلسلة، -خالد الربعي رمحه اهللا
  .مث أوثقها إىل آسية من أواسي املسجد

  : هي السارية، قال النابغة

 ملٍْك أثْبتَتْها األواِئُل أواِسي  فإن تَك قَد ودعتَ غَير مذَمٍم

إذا أصلحت بينهم: ا صلح السقف وتقيمه بعمدها إياه، من أسوت بني القوممسيت آسية أل.  

  . كان داود عليه السالم إذا ذكر عقاب اهللا ختلعت أوصاله، فال يشدها إال األسر-ثابت البناين رمحه اهللا
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  .أي العصب

األسامات . "ري"إسافا يف ". نه"يأسن يف ". خش"فأسن يف ". بج"ذا األسد يف ". غث"إن خرج أسد يف 
  ".أز"وآسيتم يف ". عس"واألسفاء يف ". قل"هذه األواسي يف ". حو"يف 

  

  الهمزة مع الشين

يأيها الناس اتقُوا ربكم إنَّ زلْزلَةَ ": كان يف سفر فرفع اتني اآليتني صوته-النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ا حىت ما أوضحوا بضاحكةفتأشب أصحابه حوله وأبلسو. "الساعِة شيء عِظيم

  .أي التفوا عليه، من أشب الشجر وهو التفافه

. إين رجل ضرير، وبيين وبينك أشب فرخص يل يف العشاء والفجر: إن ابن أم مكتوم قال له: ومنه حديثه

  .نعم، فلم يرخص له: هل تسمع النداء؟ قال: قال

  .أراد التفاف النخل

وإمنا قيل لليائس عن الشيء . س، وهي اليت ال ترغو من شدة الضبعةسكنوا، ومنه الناقة املبال: أبلسوا
  .مبلس؛ ألن نفسه ال حتدثه بعقد الرجاء به

من أين أوضحت؟ أي من أين طلعت؟ واملعىن ما : مبعىن وضح، ويقال للمقبل: حكى عن الزجاج أوضح
  .احك أشيعطلعوا بضاحكة؛ وهي واحدة الضواحك من األسنان؛ أي ما أظلعوا ضاحكة، والض

  .كان إذا رأى من أصحابه بعض األشاش مما يعظهم

: يف مما يعظهم" ما. "اهلشاشة: وتلحقه التاء كما يقال. ماء: مهزته مبدلة من هاء اهلشاش؛ كما قيل يف ماٍه

مصدرية، وقبلها مضاف حمذوف؛ أي كان من أهل موعظتهم إذا رآهم نشيطني هلا، وجيوز أن تكون 
  .من إرادة ملعىن الوصفيةموصولة مقامة مقام 

  ".صو"تأشبوا يف ". دي"مؤتشب يف ". بر"األشاء تني يف 

  

  الهمزة مع الصاد

يا رسول اهللا؛ أخربين عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب، : قال له عمر-النيب صلى اهللا عليه وسلم
يكم الشكر، واذا أساء ظل اهللا يف األرض، فإذا أحسن فله األجر وعل: وخضعت له األجساد؛ ما هو؟ قال

  .فعيه اإلصر وعليكم الصرب
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: ومنه حديث ابن عمر. هو الثقل الذي يأصر حامله؛ أي حيبسه يف مكانه لفرط ثقله، واملراد الوزر العظيم

  .من حلف على ميني فيها إصر فال كفارة هلا

إىل احلالف؛ ألنه وكل واحد من هذه فيه ثقل فادح . قيلك هو أن حيلف بطالق أو عتاق أو مشي أو نذر
أي : وإمنا قيل للعهد إصر؛ ألنه شيء أُصر. ال يتفصى عنه بكفارة كما يتفصى ا عن القسم باهللا تعاىل

  .عقد

    

بلغه أن صاحب الروم يريد أن يغزو بالد الشام أيام فتنة صفني، فكتب إليه حيلف -معاوية رضي اهللا عنه
ن صاحيب، وألكونن مقدمته إليك؛ فألجعلن القسطنطينية باهللا لئن متمت على ما بلغين من عزمك ألصاحل

  .البخراء محة سوداء وألنتزعنك من امللك انتزاع اإلصطفلينة، وألردنك إريساً من األرارسة ترعى الدوابل

  .هي اجلزرة شامية، واجلمع حبذف التاء

ته كما تنحت القدوم إن الوايل لينحت أقاربه أمان: ومنه حديث القاسم بن خميمرة رمحه اهللا تعاىل
  .اإلصطفلينة، حىت ختلص إىل قلبها

  ".أر"مر اإلريس يف 

  .مجع دوبل، وهو اخلرتير، وقيل اجلحش: الدوابل

  .مضى على ما عزم إذا أمضاه: إذا استمر عليه ومتمه، كما يقال: مت على األمر

حلن؛ فوقع جواباً للقسم ألصا: الالم يف لئن هي املوطئة للقسم، وقد لف القسم والشرط مث جاء بقوله
  .وجزاًء للشرط دفعةً

مقدمة : اجلماعة اليت تتقدم اجليش؛ من قدم مبعىن تقدم، وقد استعريت ألول كل شيء فقيل منه: املقدمة
  .الكتاب ومقدمة الكالم؛ وفتح الدال خلف

  ".وص"اإلصر يف ". عل"باألصطبة يف ". زه"أصلة يف 

  

  الهمزة مع الضاد

إن اهللا تعاىل يأمرك أن تقري أمتك : أتاه جربيل وهو عند أضاة بين غفار، فقال- عليه وسلمالنيب صلى اهللا
  .على سبعة أحرف

  .هي الغدير

يف حرف ابن مسعود كذا؛ أي يف وجهه الذي : الوجوه واألحناء اليت ينحوها القراء، يقال: األحرف
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  .ينحرف إليه من وجوه القراءة

  .على سبعة أحرف كلها كاٍف شاٍف فاقرءوا كما علمتمنزل القرآن : ومنه حديثه اآلخر

  

  الهمزة مع الضاد

ال، والذي نفسي : ذكر املظامل اليت وقعت يها بنو إسرائيل واملعاصي، فقال-النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .بيده حىت تأخذوا على يدي الظامل وتأطروه على احلق أَطراً

   :قال طرفة. العطف، ومنه إطار املنخل: األطر

كْنُفَاِنها كأنالٍَة يض يِد  ِكنَاسَؤيلٍْب متَ صتَح ِقسي َأطْرو  

هل نعذر يف ختلية الظاملني وشأم؟ : حىت متعلقة بال، كأن قائال قال له عند ذكره مظامل بين إسرائيل
لنصفة للمظلوم؛ أي ال تعذرون حىت جتربوا الظامل على اإلذعان للحق، وإعطاء ا. ال حىت تأخذوا: فقال

  .واليمني معترضة بني ال وحىت، وليست ال هذه بتلك اليت جييء ا املقسم تأكيداً لقسمه

فأطلّ علينا : ملا خرج صلى اهللا عليه وسلم إىل أُحد جعل نساءه على أطم، قال صفية بنت عبد املطلب
 علمنا أن حممداً مل يترك قد: يهودي فقمت فضربت رأسه بالسيف، مث رميت به عليهم؛ فتقضقضوا وقالوا

  .أهله خلوفا

إنه انطلق يف رهط من أصحابه قبل ابن صياد، فوجده يلعب مع الصبيان : ومنه حديثه. احلصن: األطم
عند أطم بين مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ احللم، فلم يشعر حىت ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أشهد أنك رسول األميني، مث : اهللا؟ فنظر إليه ابن صياد فقالأتشهد أين رسول : وسلم ظهره بيده، مث قال
  .آمنت باهللا ورسوله: أشهد أين سول اهللا؟ فرصه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: قال ابن صياد له

  .إنه كان يؤذن على أطم يف دار حفصة يرقى على ظلفات أقتاب مغرزة يف اجلدار: ومنه حديث بالل

أظلتهم السحابة : قته أوىف بطلله وهو شخصه، وأما أظله فمعناه ألقى عليه ظله، يقالأشرف، وحقي: أطل
أظله أمر، وأظلنا شهر كذا؛ والفرق بينهما أن أظل متعد بنفسه، وأطل : مث اتِسع فيه فقيل. والشجرة

  .يعدى بعلى

  .تفرقوا، وهو من معىن القض ال من لفظه: تقضقضوا

القوم خلوف إذا غابوا عن أهاليهم لرعي وسقي، كأنه مجع خالف :  يقال.أي خالني من حاٍم: خلوفا
  .خلوف أيضا؛ ألم خلفوهم يف الديار؛ أي بقوا بعدهم: ويقال ملن تركوا يف األهايل. وهو املستقي
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  .ضغطه وضم بعضه إىل بعض: رصه

  .اخلشبات األربع اليت تقع على جنيب البعري: الظلفات

كنت معه يف يوم مطري حىت إذا كنا بأطط واألرض فضفاض صلى : بن سريينقال ا- أنس رضي اهللا عنه
  .بنا على محار صالة العصر، يومئ برأسه إمياء، وجيعل السجود أخفض من الركوع

  .هو موضع بني البصرة والكوفة

احلوض مآلن يتفضفض؛ أي يفيض من نواحيه امتالء، أراد كثرة املطر، وإمنا ذكره : من قوهلم: فضفاض
  : نه أراد واد أو أبطح فضفاض، أو تأول األرض باملكان كقولهأل

  وال أرض َأبقََل إبقَالها

    

وقد سهل أمره أنه كان صفة فليس له فعل كأمساء الفاعلني والصفات املشبهة، فضرب له هذا سهماً يف 
  .شبه األمساء اجلامدة

رفيع وفقري من رفع وفقر : و مطري، كقوهلمليلة مطرية، كأنه مطر فه: فعيل مبعىن فاعل، لقوهلم: مطري
  .املتروك استعماهلا

  .أن تقصه حىت يبدو اإلطار: سئل عن السنة يف قص الشارب، فقال-رمحه اهللا-عمر بن عبد العزيز

  .هو حرف الشفة احمليط ا

  .أو ساجدأطَّت السماء، وحق هلا أن تئط؛ فما فيها موضع شرب إال وفيه ملك قائم أو راكع : يف احلديث

احلنني والنقيض، واملعىن أن كثرة ما فيها من املالئكة أثقلتها حىت أنقضتها، وهذا مثلٌ وإيذان : األطيط
  .بكثرة املالئكة وإن مل يكن مثة أطيط

  ".وط"وأتطى العشاء يف ". وط"فأطره يف ". غث"أهل أطيط يف 

  

  الهمزة مع الفاء

أنتم تزعمون لو ال : قال. من ربيعة: ممن أنت؟ قال: صاصيةقال لبشري ابن اخل-النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .بيعة الئتفكت األرض مبن عليها

لوال : وهو الكذب؛ ألنه مقلوب عن وجهه، واملعىن: ومنه اإلفك. اب النقلبت بأهلها، من أفكه فائتفك
  .هم هللك الناس
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  .تزعمون مبعىن تقولون، ومفعوهلا اجلملة بأسرها

  .نعم الفارس عومير غري أُفٍَّة- عنهأبو الدرداء رضي اهللا

أف له أي نتنا ودفرا، يقوله املتضجر من الشيء، فكأن أصله غري ذي أفٍة؛ : أي غري جبان، وهو من قوهلم
يأفوف من هذا أيضا، وغري خرب مبتدأ حمذوف تقديره هو غري : وقوهلم للجبان. أي غري متأفف من القتال

  .أُفّة

فهو اسم للفعل الذي هو أتضجر أو أتكره - أُف أف:  على أنفه مث قالفألقى طرف ثوبه: وأما حديث
  .مبين على الكسر

قد أفد احلج، : خرجنا حجاجاً، فمررنا باملدينة أيام قتل عثمان، فقلت لصاحيب- رضي اهللا عنه-األحنف
  .وإين ال أرى الناس إال قد نشبوا يف قتل عثمان، وال أراهم إال قاتليه

  : قال النابغة. حان وقته: أفد

 تَزل برحالنا وكأن قَِد لما  َأِفد الترحل غير أن ِركابنا

  .أي وقعوا فيه وقوعا ال مرتع هلم عنه: نشبوا

  ".سف"أفيق يف ". دب"أَفيقة يف ". رس"املؤتفكات يف ". سأ"واألفن يف ". بج"أفَّاف يف 

  

  الهمزة مع القاف

  ".شع"أفطاً أم مترا يف ". ثو"أقط يف 

  

  الهمزة مع الكاف

  .أتيته بتبوك، فأخرج إلينا ثالث أُكل من وطيئة: قال بعض بين عذرة-النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .مجع أُكلة وهي القرص

وهي الغرارة اليت يكون فيها الكعك والقديد؛ مسيت بذلك ألا ال تفارق املسافر، . القعيدة: الوطيئة
  .فكأا تواطئه وتقاعده

  .ما زالت أُكلة خيرب تعادين، فهذا أوان قطعت أري- عليه وسلمالنيب صلى اهللا

  .هي اللقمة

وحقيقتها أنه كان حياسب صاحبه أيام اإلفاقة، فإذا مت العدد أصابه، . معاودة الوجع لوقت معلوم: املعادة
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  .واملراد عادته أُكلة خيرب فحذف

  : قال. نقطع مات صاحبهعرق مستبطن يف الصلب والقلب متصل به، فإذا ا: األر

  لَدم الغُالِم وراء الغَيِب بالحجِر  وِجيب تَحتَ َأبهِرِه وللْفَُؤاِد

  : جيوز فيه البناء على الفتح، كقوله: أوان

  على حين عاتبتُ المشيب على الصبا

  .ى عن املؤاكلة

  .ملال وذلك يأكل التحفة فهما يتآكالنهي أن يتحف الرجل غرميه فيسكت عن مطالبته؛ ألن هذا يأكل ا

  .أُمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب

أي يفتح أهلها القرى ويغنمون أمواهلا؛ فجعل ذلك أكالً منها للقرى على سبيل التمثيل، وجيوز أن يكون 
وأسند تسميتها يثرب إىل الناس . هذا حديث يأكل األحاديث: هذا تفضيال هلا على القرى، كقوهلم

  .وكان يسميها طيبة وطابة. اشيا من معىن التثريبحت

  .صفة للقرية، والراجع منه إليها حمذوف واألصل يقولون هلا: يقولون

  .اهللا ليضربن أحدكم أخاه مبثل آكلة اللحم، مث يرى أين ال أُقيده منه، واهللا القيدنه منه-عمر رضي اهللا عنه

هي النار، ومثلها : وقيل. ها العصا احملددة أو غريهاقطعها له، ومثل: هي السكني، وأكلها اللحم: قيل
  .السياط؛ إلحراقها اجللد

  .أصله أبا اهللا، فأضمر الباء، وال تضمر يف الغالب إال مع االستفهام: اهللا

  .يظن: يرى

  .لُعن آكل الربا ومؤاكله: يف احلديث

  .أي معطيه

    

  .ال تشربوا إال من ذي إكاء

  .وكاءأي من سقاء له إكاء، وهو ال

مأكول ". شف"ألة أو أكلتني يف ". زف"أُكلها يف ". زو"املأكمة يف ". زق"اُألكرة يف ". غذ"األكولة يف 
  ".هب"يف 

  

  الهمزة مع الالم
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  .من أزلكم: وروى. عجب ربكم من أَلِّكُم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم-النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .لصوت بالبكاءاألنني ورفع ا: األلّ واَأللَل واَألليل

واملعىن أن إفراطكم يف اجلؤار والنحيب، فعل القانطني من رمحة اهللا، مستغرب مع ما ترون من آثار الرأفة 
  .عليكم، ووشك االستجابة ألدعيتكم

  .شدة اليأس: واألزل

  .ويل للمتألني من أميت

  .نة وإن فالنا يف النارواهللا إن فالنا يف اجل: هم الذين حيلفون باهللا متحكمني عليه فيقولون: قيل

واهللا . من يتأل على اهللا يكذِّبه: فقال. يابن مسعود ألقتلنك: إن أبا جهل قال له: ومنه حديث ابن مسعود
لقد رأيت يف النوم أين أخذت حدجة حنظل فوضعتها بني كتفيك، ورأيتين أضرب كتفيك بنعل، ولئن 

  .صدقت الرؤيا ألطأن على رقبتك، وألذحبنك ذبح الشاة

من يتأل على اهللا يكذّبه؛ أي من يقسم به : جواب قسم حمذوف، معناه واهللا ألقتلنك، وهلذا قال: ألقتلنك
  .متحكما عليه مل يصدقه اهللا فيما حتكم به عليه، فخيب مأموله

  .ما صلب واشتد وملا يستحكم إدراكه من احلنظل أو البطيخ: احلدجة

  .إن الناس كانوا علينا ألباً واحدا

أحدمها أن يكون مصدراً، من ألب إلينا املال إذا اجتمع، أو من ألبناه حنن إذا مجعناه، أي : جهانفيه و
وانتصابه إما على أنه خرب كان على معىن ذوي اجتماع أو ذوي مجع، . اجتماعا واحدا أو مجعا واحدا

لتألب عليهم والتعاون على كانوا علينا؛ ألن كوم عليهم يف معىن ا: وإما على أنه مصدر ألّبوا الدال عليه
  : قال حسان. أن يكون معناه يدا واحدة، من اإللب وهو الفتر: والثاين. مناصبتهم

إلْب علينا فيك ليس لنَا والنَّاس  رزاف القَنَا ويوف وَأطْرإال الس  

  .تفل يف عني علي، ومسحها بألية إامه

  .رهي اللحمة اليت يف أصلها، كالضرة يف أصل اخلنص

أتألت على أمري املؤمنني؟ : فسمعها رجل فقال. اتق اهللا يا أمري املؤمنني: قال له رجل-عمر رضي اهللا عنه
  .دعه فلن يزالوا خبري ما قالوها لنا: فقال عمر رضي اهللا عنه

 وهو. وإذا مل يعطك حقك فقّيده باأللت. ألتك باهللا ملا فعلت: ألته ميينا إذا أحلفه، وتقول العرب: يقال

وملا كان من شأن . من ألته حقّه إذا نقصه؛ ألن من أحلفك فهو مبرتلة من أخذ منك شيئاً ونقصك إياه
أتألت على أمري املؤمنني؟ مبعىن أجتسر وتشنع : احمللف اجلسارة على احملرج إىل اليمني والتشنيع عليه قال
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  .تق اهللا: للمقالة اليت هي" فسمعها، وقالوها"عليه فعل اآللت؛ والضمري يف 

  .لقد علمت قريش أن أول من اخذ هلا اإليالف وأجاز هلا العريات هلاشم-ابن عباس رضي اهللا عنهما

احلبل؛ أي العهد لذي أخذه هاشم بن عبد مناف من قيصر وأشراف أحياء العرب لقومه بأال : اإليالف
ة؛ ألن يف العهد ألفة وهو مصدر من آلفة مبعىن ألف. يتعرض هلم يف جمتازام ومسالكهم يف رحلتهم

  : قال. إلف وإالف: واجتماع كلمة، ويقال له أيضاً

  لهم إلْف ولَيس لَكم إالَفُ  أن إخْوتَكم قُريشٌ زعمتم

  : قال الكميت. مجع عري: العريات

 إليهم محطُوطةُ االعكَاِم ِد  ِعيرات الِفعال والحسب الَعو

  : غة هذيل، يعين حتريك الياء يف مثل قولهأمجعوا فيها على ل: قال سيبويه

بتََأوم اٍت رائحضيَأخُو ب  

  .وكان القياس التسكني، وأن يقال عريات كما يقال بيضات

 وروى من ليته، فما جيلس - وروى من لية نفسه-كان يقوم له الرجل من إليته- ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .ال يقيمن أحدكم أخاه فيجلس يف مكانه:  وآله وسلميف جملسه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .كلتامها فعلة من وىل، فقلبت الواو مهزة أو حذفت: اإللية والليلة

  .كان يلي القيام طيبة به نفسه من غري أن يغصب عليه، ويجرب على االنزعاج من جملسه: واملعىن

  .م، فكأنه يلويهم على نفسهوأما الليلة فاألقرباء األدنون من اللي؛ ألن الرجال ينتطق 

لية بالتخفيف من الويل وهو : ويقال يف األقارب أيضاً. كان يقوم له الرجل الواحد من أقاربه: ومعناه
  .القرب

    

  .أما إنه ال خيرج أهلها منها إال اُأللبة: ذكر البصرة فقال- ابن عمر رضي اهللا عنهما

  .لقحط خيرجون مجاعة إىل األمتيارهي ااعة، من التألب وهو التجمع؛ ألم يف ا

  .السجود على ألييت الكف- الرباء رضي اهللا عنه

  .العمران والقمران: أراد ألية اإلام وضرة اخلنصر، فغلَّب؛ كقوهلم

 إذا وقع العبد أُلْهاِنيِة الرب، ومهمينية الصديقني، ورهبانية األبرار مل جيد أحداً -وهيب رضي اهللا عنه
  .ه وال تلحقه عينهيأخذ بقلب

هذه نسبة إىل اسم اهللا عز وعال، إال أنه وقع فيها تغيري من تغيريات النسب واقتضاب صيغة، ونظريها 
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الرجولية يف النسبة إىل الرجل؛ والقياس إهلية ورجليه كاملهيمنية والرهبانية يف النسبة إىل املهيمن والرهبان؛ 
  .ان من غضبهو الراهب فعالن من رهب كغضب: والرهبان

أصله مؤمين، مفيعل من األمانة، واملراد الصفات اإلهلية واملعاين ملهيمنية والرهبانية؛ أي إذا علق : واملهيمن
  .العبد أفكاره ا وصرف مهه إليها أبغض الناس، حىت ال مييل قلبه إىل أحد وال يطمح طرفه حنوه

  .الكرب والسخيمةاللهم إنه نعوذ بك من األلس واأللق و: يف احلديث* * * 

  : اختالط العقل، قال املتلمس: األلس

  إني إذن لضعيفُ الرأي مْألُوس

  : اخليانة، قال األعشى: وقيل

فيهم نُّوِت الَ َألْسبالس منالس مه  

: السخيمة. إذا انبسط لسانه بالكذب: الكذب، أَلق يأِْلق فهو آِلق: وقيل. اجلنون، ألق فهو مأْلوق: األلق

  .احلقد

". حب"تؤلتوا أعمالكم يف ". ور"اللهم إليك يف ". خش"وهو إليك يف ". هض"أل اهللا األرض يف * * * 

إيالء يف ". مث"مل آله يف " أو"أال وأىل يف " أب"املآيل يف ". نق"مل خيرج من أل يف ". غث"ويف األل يف 
  ".قر"علمي إىل علمه يف ". لو"األلوة يف ". حد"

 * * *  

   مع الميمالهمزة

 إن اهللا تعاىل أوحى إىل شعيا أين أبعث أعمى يف عميان وأميا يف أميني؛ أُنزل -النيب صلى اهللا عليه وسلم
عليه السكينة وأُؤيده باحلكمة، لو مير إىل جنب السراج مل يطفئه، ولو مير على القصب الرعراع مل يسمع 

  .صوته

حسنون اخلطّ وخيطّ غريهم من سائر األمم، مث بقي االسم وإن نسب اُألمي إىل أمة العرب حني كانوا ال ي
  .نسب إىل األم، أي كما ولدته أمه: وقيل. استفادوه بعد

وقيل آلية بين إسرائيل سكينة؛ لسكوم . فعيلة من سكن كالغفرية من غفر. الوقار والطمأنينة: السكينة
  .إليها

. ركه وإيفاعه، ومن ترعرع السراب وهو اضطرابهالطويل املهتز، من ترعرع الصيب وهو حت: الرعراع

وصف بأنه بلغ من توقره وسكون طائره أنه ال يطفئ السراج مروره به مالصقا له، وال حيرك القصب 
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  .الطويل الذي يكاد يتحرك بنفسه حىت يسمع صوت حتركه

  .أم حبني: كان حيب بالالً وميازحه، فرآه يوماً وقد خرج بطنه فقال* * * 

  .ظاية هلا بطن بارز؛ من احلنب وهو عظم البطنهي ع

  .إن أمريي من املالئكة جربيل

  : هو فعيل من املؤامرة وهي املشاورة، قال زهري

 عن نفسه أم نصاوله َأنختله  وقال أميري ما ترى رْأي ما نَرى

ث صاحبه أمره، أو ومثله العشري والرتيل مبعىن املعاشر واملنازل، وهو من األمر ألن كل واحد منهما يبا
  .واملراد وليي وصاحيب الذي أفزع إليه. يصدر عن رأيه وما يأمر به

أنا مع : الذي يقول: وما اإلمعة؟ قال: قيل. ال يكونن أحدكم إمعة-ابن مسعود رضي اهللا عنه* * * 
  .الناس

  .اغد عاملاً أو متعلماً وال تغد إمعة: وعنه

الذي يتبع الناس إىل الطعام من غري أن يدعى؛ وإن اإلمعة فيكم اليوم كنا نعد اإلمعة يف اجلاهلية : وعنه
  .املُحقب الناس دينه

ووزنه فعلة كدمنة، . أنا معك؛ ألنه ال رأي له يرجع إليه: الذي يتبع كلَّ ناعٍق ويقول لكل أحد: اإلمعة
  .ألمساء أيضا قليلةوال جيوز احلكم عليه بزيادة اهلمزة؛ ألنه ليست يف الصفات ِإفعلة، وهي يف ا

ومعناه املقلّد الذي جعل دينه تابعاً . املردف، من احلقيبة وهي كل ما جيعله الراكب خلف رحله: املُحقب
  .لدين غريه بال روية وال حتصيل برهان

  .ما منا إال رجل به آمة يبجسها الظُّفُر-حذيفة رضي اهللا عنه* * * 

    

أممت الرجل بالعصا إذا ضربت أم رأسه؛ وهي : يقال. ة مثلهاهي الشجة اليت تبلغ أم الرأس، واملأموم
الضرب، : إذا ضربت منه هذه املواضع؛ فاألم: رأسته وصدرته وظهرته: اجللدة اليت جتمع الدماغ كقولك

  .عيشة راضية، وسيل مفعم: وإمنا قيل للشجة آمة ومأمومة مبعىن ذات أم، كقولكم. أم الرأس: واملأمونة

  .وروي يف املأمومة-اآلمة ثلث الديةيف : ويف احلديث

وضرب الشجة املمتلئة من القيح البالغة النضج . أراد ليس منا أحد إال به عيب فاحش. يفجرها: يبجسها
  .غايته اليت ال يعجز عنها الظفر فيحتاج إىل بطها باملبضع مثالً لذلك

  .إن اهللا حرم اخلمر فال أمت فيها=اخلدري رضي اهللا عنه* * * 
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مأل مزادته حىت ال أمت فيها أو ال شك، من : يعين أنه حترمي بليغ، من قوهلم.  نقص يف حترميهاأي ال
أو ال لني . بيننا وبني املاء ثالثة أميال على األمت؛ أي على احلزر والتقدير؛ ألن احلزر ظن وشك: قوهلم

  .سار سرياً ال أمت فيه: وال هوادة، من قوهلم

  . ال يزال أمر هذه األمة مؤاما ما مل ينظر وايف الولدان والقدر-هماابن عباس رضي اهللا عن* * * 

وهو القصد؛ ألن الوسط مشارف للتناهي مقارب له قاصد حنوه، وقوهلم: املؤام املقارب؛ مفاعل من األم :

  .شيء قصد، واالقتصاد يشهد لذلك

  .ال تزال الفتنة مؤاما ا ما مل تبدأ من الشام: ومنه احلديث

  .والباء للتعدية. ومؤام ههنا تقديره مفاعل بالفتح؛ ألن معناه مقارباً ا

  .أطفال املشركني، أراد ما مل يتنازعوا الكالم فيهم ويف القدر: الولدان

 من امتحن يف حد فأَمه، مث تربأ فليست عليه عقوبة، وإن عوقب فأَمه فليس - الزهري رمحه اهللا* * * 
  .ه من غري عقوبةعليه حد إال أن يأم

وملا كان يف نسيان الشيء . وادكر بعد أَمه: النسيان، ويف قراءة ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما: األمه
فأَِمه؛ أي ترك ما كان عليه من التربؤ :  بالترك، قال-فَنِسيتها: تركه وإغفاله، وهلذا فسر قوله تعاىل

  .العترافواجلحود ترك الناسي له، ومعناه يؤول إىل ا

واهللا : فقال. سنتان من خالفة عمر رضي اهللا عنه: ما أمدك يا حسن؟ قال:  قال للحسن- احلجاج* * * 
  .لعينك أكرب من أمدك

  : أراد باألمد مبلغ سنه والغاية اليت ارتقى عليها عدد سنيه، قال الطرماح

ممستكمل عدة الع ه ِر  كلُّ حيدى َأموٍد إذا انْقَضوم 

ولدت وقد بقيت سنتان من : ومعناه. أي صدر ذلك وأوله سنتان؛ فحذف املبتدأ؛ ألنه مفهوم: سنتان
  .خالفة عمر

  .كانوا يتأممون شرار مثارهم يف الصدقة-يف احلديث

  ."وال تأَمموا اخلَِبيث": أي يقصدون، ويف قراءة عبد اهللا

  .من يِطع إمرةً ال يأكلْ مثرة: ه اهللا قالإن آدم ملا زينت له حواء األكل من الشجرة فأكل منها فعاقب

  .مرين بأمرك: وهو األمحق الضعيف الرأي الذي يقول لغريه: هي تأنيث اإلمر

  .من عمل على مشورة امرأة محقاء حرم اخلري: واملعىن

  .وهي األنثى من أوالد الضأن؛ كناية عن املرأة، كما يكنون عنها بالشاة- وجيوز أن تكون اإلمرة
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  .األمانة غىن

  .أي من شهر ا كثر معاملوه فاستغىن

ال يأمتر رشدا يف ". هر"تقع األمنة يف ". تح"ويؤمتن اخلائن يف ". صب"اإلماق يف ". سك"مأمورة يف 
وأمر العامة يف ". بك"أم القرى يف ". حب"يف تامورته يف ". حص"يوم أمار يف ". ضر"بإمرة يف ". هي"
  ".خي"وأميناً يف ". قص" أو مأمور يف أمري". رب"أمة يف ". خص"

  

  الهمزة مع النون

إن رجال جاء يوم اجلمعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فجعل -النيب صلى اهللا عليه وسلم
أما مجعت يا : يتخطى رقاب الناس حىت صلى مع النىب صلى اهللا عليه وسلم؛ فلما فرغ من صالته قال

  .رأيتك قي آنيت وآذيت : ؛ أما رأيتين مجعت معك ؟ فقاليا رسول اهللا: فالن؟ فقال 

  : أى أخرت اىء ، قال احلطيئة

  أو الشعرى فطال بى األناء  العشاء إلى سهيل وآنيت

  .وهو من التأين 

. حكم جعل ىف مثل هذا املوضوع حكم كاد يف اقتضائه امساً وخربا هو فعل مضارع ىف تأويل اسم فاعل 

ق املعىن مسافةٌ قصرية؛ وهي أن كاد ملقاربة الفعل ومشارفته ، وجعل البتدائه واخلوض وبينهما من طري
  .فيه

  .إتيان اجلمعة وأداء ما عليه فيها : التجميع

    

واملعىن أنه جعل جتميعه يف فقد الفضيلة إليذائه الناس بالتخطي وتأخريه ايء كال جتميع؛ ونظريه ال 
  .د صالة جلار املسجد إال ىف املسج

مأل اهللا مسامعه :  وروى -من استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون صب ىف أذنيه اآلنك يوم القيامة 
  .مأل اهللا مسعه من البريم :  وروى -من الربم 

  .االسرب أعجمية: اآلنك

  .من جلس إىل قينة ليستمع منها صب ىف أذنيه اآلنك يوم القيامة: ومنه حديثه

  .املذاب الكحل : ا الربم والبريم 
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ال يسخر قَوم ِمن قَوٍم عسى أَنْ يكُونواْ خرياً ِمنهم والَ ِنساٌء ِمن ": قال اهللا تعاىل. الرجال خاصة: القوم 
  : وقال زهري. "ِنساء

  أقوم آُل ِحصٍن َأم ِنساء

 الرجالُ قَوامونَ ": عاىلمجع قائم كصاحب وصحب ، ومعىن القيام فيها ما ىف قوله ت. وهذه صفة غالبة 
   ."علَى النساء 

واو احلال ، وهي مع اجلملة الىت بعدها منصوبة احملل ، وذو احلال فاعل استمع املستتر فيه : الواو ىف وهم 
وجيوز أن تكون اجلملة صفة للقوم ، والواو لتأكيد . ، و الذى سوغ كينونتها حاال عنه تضمنها ضمريه 

ويقولون سبعة ": ونظريه قوله تعاىل. باملوصوف ، وأن الكراهة حاصلة هلم ال حمالة لصوق االصفة 
  ."وثامنهم كلبهم

مجع مسمع، وهو آلة السمع، أو مجع مسع على غري قياس ،كمشابه ومالمح ىف مجع شبه وحملة، : املسامع
: والقني . اَألمة : عند العرب القينة . وإمنا مجع ومل يثن إلرادته املسمعني وما حوهلما مبالغة وج تغليظا 

  .وإلن الغناء أكثر ما كان يتواله اإلماء دون احلرائرمسيت املغنية قينة. العبد 

فبينا أنا جالس أقبل رجل :  قال سراقة بن مالك-ىف قصة خروجه إىل املدينة وطلب املشركني إياه 
فقلت ليسوا م ، ولكن رأيت : قال . إين رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهم دمحدأ وأصحابه : فقال 

  .فالنا وفالنا وفالنا انطلقوا بغياناً

  .أى الساعة ، من ائتناف الشيء وهو ابتداؤه، وحقيقته ىف أول الوقت الذى يقرب منا: آنفا 

كأا أخذة ! سبحان اهللا: بلى قال : أليس كان عندنا آنفا؟ قالوا : مات فالن ، فقال : إنه قيل له : ومنه 
  .من حرم وصيته : احملروم . ب على غض

  .مجع سواد ، وهو الشخص : األسودة 

  .الناشدون ، مجع باغ ،كراٍع ورعيان : البغيان 

  .املؤمنون هينون لينون كاجلمل األنف ، إن قيد انقاد ، وإن أنيخ على صخرة استناخ

 كأنه يأنف من الزجر هو الذلول الذى: وقيل. إذا اشتكى عقر اخلشاش أنفه، فهو أنف : أ نف البعري 
كاجلمل اآلنف ، بوزن فاعل ، : رواه أبو عبيد : وقال أبو سعيد الضرير. فيعطي ما عنده ويسلس قائده 

  .وهو الذى عقره اخلشاش؛ والصحيح األ نف على فعل، كالفقر والظهر

  .وقيل الثانية . واحملذوفة من ياءى هني ولني األوىل 

أن كل واحد منهم كاجلمل ا ألنف وجيوز أن ينتصب : ثالث، واملعىنالكاف مرفوعة احملل على أا خرب



 
ابن جنيالتمام في تفسير أشعار هذيل   38 

  .حملها على أا صفة ملصدر حمذوف تقديره لينون لينا مثل لني اجلمل األنف

  .إنه كان فيه سبعة أناسى : قال لرافع حني مسح بطنه فألقى شحمة خضراء

  .مجع إنسان ، يعىن سبع أعني 

ألستم : فقال. ؛ إن األنصار قد فضلو؛ إم اوونا وفعلوا بنا وفعلوا يا رسول اهللا: إن املهاجرين قالوا 
  .فإن ذاك : قال! بلى: تعرفون ذلك هلم؟ قالوا 

إشارة إىل مصدر تعرفون ، وهو اسم إن ، وخربها حمذوف ، أى فإن عرفانكم املطلوب منكم : ذاك
 ما أنتم به مطالبون ، - ق ذالك ومعناه أن اعترافكم بإيوائهم ونصرهم ومعرفتكم ح. واملستحق عليكم

  .فإذا فعلتموه فقد أديتم ما عليكم 

  .لعل ذاك : مث ذكر حاجته فقال. فإن ذاك : قول عمر بن عبد العزيز لقرشي مت إليه بقرابة: ومتله

  .أي فإن ذاك مصدق ، ولعل مطلوبك حاصل 

بل : فقال . كة من اهللا بر: ما هذا ؟ فقال :  رأى رجال يأنح ببطنه ، فقال -عمر رضي اهللا عنه
  .هوعذاب يعذبك اهللا به 

  .صوت من اجلوف معه ر يعتري السمني واحلامل محال ثقيال: اُألنوح

  : قال يصف منجنيقا 

  دْأب المعضل إذ ضاقت مالَقيها  ترى الِفَئام قياما يأنَحون لها

  .نكليس من السمكال تأكلوا األ:  بعث عماراً إىل السوق فقال- على رضي اهللا عنه

    

. مسك شبيه باحليات، وتزعم األطباء أنه ردىء الغذاء وكرهه هلذا ال ألنه حمرم: هو الشلق، وقيل: قيل

  .وفيه لغتان األنكليس واألنقليس بفتح اهلمزة والالم، ومنهم من يكسرمها 

  .أقبل وعليه أندروردية

  .الركبةنوع من السراويل مشمر فوق التبان يغطي : األندرورد

  .زارنا سلمان من املدائن إىل الشام ماشيا ، وعليه كساء وأندرورد : ومنه حديث سلمان قالت أم الدرداء

  .واألندروردية منسوبة إليه؛ أي سراويل من هذا النوع 

  . إن طول الصالة وقصر اخلطبة مئنة من فقه الرجل املسلم-ابن مسعود رضى اهللا عنه 

! وأنشد. وكل شىء دلك على شيء فهو مئنة له . أي خملقة: ن ذاك ، وإن ملئنةإنه ملئنة م: قال أبو زيد

  : مِئنة ِمن مراصيِد اَملِنيات و أنشد غريه=ومنِزٍل ِمن هوى جمٍل نزلْت ِبِه
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 بين ركَاياشُوِس معصوبٍة  نَسقي على دراجٍة خَروس

   من قَلَِت النفِوس مِئنٍَّة

  .وأنت عمدتنا ومئنتنا . إن هذا املسجد مئنة للفقهاء: يقال و

وإمنا . وحقيقتها أا مفعلة من معىن إن التأكيدية غري مشتقة من لفظها؛ ألن احلروف ال يشتق منها
إذا . سألتك حاجة، فال ليت فيها: كقوهلم . ضمنت حروف تركيبها إليضاح الداللة على أن معناها فيها

اشتقَّت من : ولو قيل. إنه كذا: مكان قول القائل: واملعىن. نعم: نعم ىل فالن إذا قالوأ. ال، ال: قال
  .كان قوال* إن لوا وإنَّ ليتا عناء : لفظها بعدما جعلت امسا، كما أعربت ليت ولو ونونتا ىف قوله 

  .النخعى كانوا يكرهون املؤنث من الطيب ، وال يرون بذ كورته بأساً

  . النساء من الزعفران واخللوق وماله ردع هو ما يتطيب به

طيب الرجال الذى ليس له ردع، كالكافور واملسك والعود وغريها التاء ىف الذكورة لتأنيث : والذكورة 
  .اجلمع، مثلها ىف احلزونة والسهولة

  .لكل شىء أنفة، وأنفة الصالة التكبرية األوىل - وىف احلديث

  .لى أنف، كقوهلم ىف الذنب ذنبة كأن التاء زيدت ع. أى ابتداٌء وأول

  : وأنشد. ميعته وأوليته: وعن الكسائي آنفة الصبا. إذا أخذت بذنبة الضب أعضبته : جاء ىف أمثاهلم 

 إذ تَزدهيك ِظاللُها وميعته  عذرتك فى سلْمى بآِنفة الصبا

أتأنق . "بر" ورم أنفه ىف "عش "أطول أنفأ ىف . "قف"األمر أنف ىف - . "هض"وإنه ىف . "حى"مونقا ىف 
. "صل" األنقليس ىف"مخ"أنف ىف السماء ىف . "غو"إنه وإنه ىف . "بر"جلعلت أنفك ىف قفاك ىف . "اه"ىف 

  ." رد "أنف ىف . "خص" أناا ىف "نف"آنسهم ىف . "خم "آنيتكم ىف

  .ال يأوى الضالة إال ضال- اهلمزة مع الواو النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت أعرابيا فصيحا من بين منري يرعى إبال جربا، فلما أراحها بالعشى : قال األزهرى.  آويتهأويته مبعىن
أال إىل أين آوى ذه املوقَّسة؟ ومنه قوله عليه : حناها عن مأوى الصحاح، ونادى عريف احلى، فقال

  .أبايعكم على أن تأووين وتنصروين : الصالة والسالم لألنصار

  .واملعىن أن من يضمها إىل نفسه متملكا هلا وال ينشدها فهو ضال .  للبهيمة فغلبتالضالة صفة ىف األصل

  .أىل: وروى-أال: وروى-الصام وال آل: قال فيمن صام الدهر

  .وهذا دعاء عليه؛ أي ال صام هذا الصوم وال رجع إليه. رجع: آل



 
ابن جنيالتمام في تفسير أشعار هذيل   40 

  .قصر، وترك اجلهد: وأال

  : رىقال الربيع بن ضبع الفزا. أفرط ىف ذلك: وأىل

ٍق وإنِصد وا  كنائني لَِنساءاءوال َأس نيا َألَّى بوم  

  .مل يصم؛ على أنه مل يترك جهداً: واملعىن . فال صدق وال صلى: نافية مبرتلتها ىف قوله. وال ىف هذا الوجه

ما : عنهفقال على رضي اهللا . أقام األود، وشفى العمد! وا عمراه:  إن نادبته قالت-عمر رضي اهللا عنه
  .قالته ولكن قولته 

  .أدته فأود، كعجته فعوج: يقال . العوج: األود

العمد أن يدبر ظهر البعري ويرم، وهو متفرع على العميد؛ وهو املريض الذى ال يتمالك أن جيلس حىت 
  .يعمد بالوسائد ألنه مريض

  .إذا لقنته إياه وألقيته على لسانه: قولته الشيء وأقولته

  .أراد بذلك تصديقها ىف قوهلا والثناء على عمر. هللا أجراه على لسااواملعىن أن ا

    

إما يا وإما وا؛ ألن الندبة إلظهار التفجع؛ ومد الصوت وإحلاق األلف : ال بد للندبة من إحدى عالمتني 
ل ىف آخرها لفصلها من النداء وزيادة اهلاء ىف الوقف إرادة بيان األلف ألا خفية، وحتذف عند الوص

  .وا عمرا أمري املؤمنني: كقوهلم

ال تأووا هلم؛ فإن اهللا قد ضرم بذل مفدم، وأم سبوا اهللا سباً مل يسبه أحد من - معاذ رضى اهللا عنه 
  .خلقه؛ دعوا اهللا ثالث ثالثة

  : قال. أي ال ترقوا للنصارى وال ترمحوهم 

  ولو َأنّني استَْأويتُه ما َأوى لياَ

  .وشفقة على املؤوي. ألن املؤوي ال خيلو من رقةوهو من اإليواء؛ 

  .كان يصلي حىت نأوي له: ومنه احلديث

  .بذل شديد حمكم مبالغ فيه: واملعىن. من الصبغ املفدم، وهو املشبع اخلاثر: املفدم

  . صالة األوابني ما بني أن ينكفت أهل املغرب إىل أن يثوب أهل العشاء- ابن عمرر رضي اهللا عنهما

  .واألوب والتوب و الثوب أخوات. بوان الراجعوان عن املعاصيهم التوا

  .إذا ضمه؛ ألن املنكفئ إىل مرتله منضم إليه : وهومطاوع كفت الشيء. انكفاؤهم إىل منازهلم: انكفام



 
ابن جنيالتمام في تفسير أشعار هذيل   41 

  .اإليذان بفضل الصالة فيما بني العشاءين: واملعىن. عودهم إىل املسجد لصالة العشاء: وثؤوم

  ! آها أبا حفص:  قال يوم صفني-نهمعاوية رضي اهللا ع

  لو كنتَ شاِهدها لم تكثر الْخُطَب  قد كان بعدك َأنْباء وهنْبثَةٌ

وتقدير فعل ينصبها، كأنه قال ! وحياً له: كقوهلم. هى كلمة تأسف، وانتصاا على إجرائها جمرى املصادر
  .على تقدير أتأسف تأسفا: تأسفاً

  .و يقال لألمور الشداد هنا بث.  وهي من النبث، و اهلاء زائدةإثارة الفتنة،: اهلنبثة

كتب - األحنف. وهذا البيت يعزى إىل فاطمة . يريد ما وقع الناس فيه من الفنت بعد عمر رضي اهللا عنه
قد بلونا فالنا وآل أىب فالن فلم جند عندهم إيالة للملك وال : إليه احلسني رضي اهللا عنه، فقال للرسول 

  . احلرب مكيدة ىف

وإمنا قلبت الواو . قد أُلنا وإيل علينا : وىف أمثاهلم. أحسن سياستها: آل الرعية ويؤوهلا أوال وإياال وإيالة
  .ياء ىف اإليالة لكسر ماقبلها وإعالل الفعل كالقيام والصيام

  ."أس" اسىن ىف "حس"من كل أوب ىف . " زو "ال تأوى يف 

  . لو جعل القران ىف إهاب ، مث ألقى ىف النار ما احترق-يه وآله وسلم اهلمزة مع اهلاء النىب صلى اهللا عل

هو اجللد؛ قيل ألنه أهبة للحي، وبناء للحماية له على جسده ، كما قيل له املسك؛ إلمساكه ماوراءه؛ 
  .وهذا كالم قد سلك به طريق التمثيل، واملراد أن محلة القران والعاملني به موقيون من النار 

  .إىل خبز الثعري واإلهالة السنخة فيجيب كان يدعى 

  .كل دهن يؤتدم به : وعن أىب زيد. هي الودك

  .املتغرية لطول املكث:السنخة والزخنة 

  . إذا وقعت ىف آل حم وقعت ىف روضات دمثات، أتأنق فيهن-ابن مسعود رضى اهللا عنه 

وخيتص باألشهر األشرف، . يلأصل آل أهل، فأبدلت اهلاء مهزة مث ألفاً؛ يدل عليه تصغريه على أُه
. آل اخلياط واإلسكاف ، ولكن أهل : القراء آل اهللا وآحلمد صلى اهللا عليه وسلم؛ وال يقال : كقوهلم

  .واملراد السور الىت ىف أوائلها حم 

  .املكان السهل ذو الرمل : الدمث

  .تطلب األنيق املعجب وتتبعه: التأنق 

إىل . "زم"آل داود ىف . "بر"خري أهلك ىف . "سف" أهب ىف ."بص"منت إهالة ىف . "سف"فيه أهب ىف 
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  ."عق"فأهريقوا ىف . "فر"أهلها ىف 

  

  الهمزة مع الياء

ىف حديث كسوف الشمس على عهده ، وذلك حني ارتفعت الشمس قيد -النىب صلى اهللا عليه وسلم
  .اسودت حىت آضت كأا تنومة: رحمني أو ثالثة

  : أي صارت، قال زهري

 تَنحى تارةً ثم تَلْتَِقى سيوفٌ  إذا ما اآلُل آض كأنَّهقَطَعت 

فعل ذلك أيضاً إذا فعله معاودا؛ فاستعري ملعىن الصريورة؛ اللتقائه : العود إىل الشيء، تقول: وأصل األيض
ا ومثله استعارم النسيان للترك والرجاء للخوف؛ مل. صار الفقري غنيا وعاد غنيا: تقول . ىف معىن االنتقال

  .وباب االستعارة أوسع من أن حياط به . يف النسيان من معىن الترك، وىف الرجاء من معىن التوقع

  .نبت فيه سواد، وزنه فعول ، ويوشك أن تكون تاؤه منقلبة عن واو ، فيكون من باب ومن : التنوم

    

: قايسة، يدل عليه قوهلم قود ، واشتقاقه من القود وهو القصاص؛ ملا فيه من معىن املماثلة وامل: أصل قيد

  .ارتفعت ارتفاعا مقدار رحمني : قيس رمح ، وانتصابه على أنه صفة مصدر حمذوف تقديره

  . من يطل أير أبيه ينتطق به- علي رضي اهللا عنه

طويالً كأيِر احلارِث يف =فلو شاَء ربي كان أَير أَبيكُم: ضرب طول األير ص مثال لكثرة الولد ، قال
  .كان للحارث أحد وعشرون ذكراً : ال األصمعي سدوس ق

  .من كثر إخوته كان منهم ىف عٍز ومنعة : واملعىن . واالنتطاق مثل للتقوى واالعتضاد

  .رأيتة إذا رفع رأسه من السجدة األخرية كانت إياها:  قال عطاء - صعي معاوية رضي اهللا عنه 

 يقترن ا قعدة بعدها؛ أي كان يرفع رأسه منها، هي هي، مل: واملعىن. اسم كان وخربها ضمريا السجدة 
  .وينهض للقيام إىل الركعة من غري أن يقعد قعدة خفيفة

  .كان طالوت أياباً-عكرمة رمحه اهللا 

  .أس سقاء، وهي فارسية 

  .أويه ا كما يؤيه باخليل، فتجيبىن: فقال.  سئل ملك املوت عن قبض األرواح - أبو قيس األودي 

  : أف، قال طرفة: إيه؛ ونظريه التأفيف يف قوله : يدعوه ويقول لهأن : التأييه
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  فثنى لهن بحد روق مدعس  فأيههن فاستعرضنه فعدا

إياى . "نط"إيه واالله خا. "جن"بقتل األمي ىف . "حظ"نفاق أميه فكي . "عى" األمية يف "جه"مثل األمي ىف 
  ."حل"إي ىف . "مج"يف 

  الرمحن الرحيم هذا آخر كتاب اهلمزة بسم اهللا 

  حرف الباء

  الباء مع الهمزة

وتباءس ومتسكن و تقنع : وروى- الصالة مثىن وتشهد ىف كل ركعتني وتبأس-النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .اللهم اللهم؛ فمن مل يفعل ذلك فهى خداج : وتقنع رأسك ، فتقول: وروى-يديك

  .أى تذل وختضع ذل البائس وخضوعه : تبأس 

  .فاقر وأن يرى من نفسه ختشع الفقراء إخباتاً وتضرعا الت: والتباؤس 

وزيادة امليم ىف الفعل . من املسكني ، وهو مفعيل من السكون؛ ألنه يسكن إىل الناس كثريا: متسكن 
ونظريه شذوذا . شاذة مل يروها سيبويه إال ىف هذا وىف ويف متدرع ومتندل، وكان القياس تسكن وتدرع 

  .الستعمالاستحوذ عن القياس دون ا

أن ترفعه وتقبل بطرفك على ما بني : وإقناع الرأس. أن ترفعهما مستقبال ببطوما وجهك: إقناع اليدين 
  .يديك

  .إذا ألقت ولدها قبل وقت النتاج، فاستعري : مصدر خدجت احلامل: اخلداج 

  .واملعىن ذات خداج؛ أي ذات نقعصان؛ فحذف املضاف

فهي منه خداج، : سم املضمن معىن الشرط حمذوف لظهوره؛ والتقديرالضمري الراجع من اجلزاء إىل اال
  .؛ أي إن ذلك منه "ولَمن صبر وغَفَر إنَّ ذَِلك لَِمن عزِم اُألموِر": ومثله قوله تعاىل

  .إن رجل آتاه اهللا ماال فلم يبتئر خريا 

  .خرية الذ: أي مل يدخر؛ من البؤرة وهى احلفرة، أو من البئرة،والبئرية

ما أحسبك : وكان ىف الرجل باء، فقال له .  سلم عليه رجل ، فرد عليه رد السنة - علي رضي اهللا عنه 
يا أمري : فقيل له . فقام الرجل ، وكان له ىف نفسه قدر . بلى ، وإين ألجد بنة الغزل منك: عرفتين قال 

  .كان أبوه ينسسج الشمال باليمن: املؤمنني؛ ما كان هذا؟ قال

  .الكرب والعجب : اء الب
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  .الرائحة، من اإلبنان وهو اللزوم؛ ألا تعبق وتلزم : البنة

  .مجع مشلة وهي كساء يشتمل به : الشمال

من كان؟ وموضع ما نصب تقديره أي شيء كان : ما كان هذا؟ ومل يقل: أريد السؤال عن الصفة، فقيل
أبؤساً ىف . "بو"باءت يف . "حو"بأوت بنفس يف ف. "هب"من أفوه البئار يف . "كل"هذا؟ لو ال بأوفيه ىف 

  ."غو"

  

  الباء مع الباء

  . لئن عشت إىل قابل ألحلقن آخر الناس بأوهلم ، حىت يكونوا ببانا-عمر رضي اهللا عنه

هو فعال من باب كوكب، وال يكون فعالن؛ ألن : قال أبو علي الفارسي. أى ضربا واحدا ىف العطاء
  .وأما ببة فصوت العربة به. حدالثالث ال يكون من موضع وا

  .وعن بعضهم بيانا؛ وليس بثبت 

  .جاء ببة: كان يقول إذا أقبل عبد اهللا بن احلارث- ابن عمر رضي اهللا عنهما

  : هذا صوت كان يصوت به يف طفوليته، فلقَّب به؟ وكانت أمه تقول يف ترقيصه

هبةً ِخداِريج هبب نُألنِْكح  

يا : ملا رمى بتلك املرأة فجاءوا مبهد الصيب قال:  قال ىف قصة جريج الزاهد الراهب- كعب رمحه اهللا
  .مث سكت. فالن الراعي: بابوس؛ من أبوك ؟ ففتح الصيب حلقه وقال

    

  : هو الصىب الرضيع ، قال ابن أمحر

 حِنينك َأم ما َأنِت والذِّكَر فما  حنَّتْ قَلُوِصى إلى بابوِسها جزعأ

  

  الباء مع التاء

  .كل شراب أسكر فهو حرام :  سئل عن البتع؛ فقال - النىب صلى أهللا عليه وسلم

  .هو نبيذ العسل؛ مسي بذلك لثسدة فيه، من البتع وهو شدة العنق

مخر املدينة من البسر والتمر، ومخر أهل فارس : وعن أىب موسى األشعرى رضي اهللا عنه أنه خطب فقال
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  . اليمن البتع وهو من العسل ، ومخر احلبش السكركةمن العنب ، ومخر أهل

  . وروى يبت-الصيام ملن مل يبيت الصيام من الليل 

  .أى مل يقطعه على نفسه بالنية 

ال، حىت تبهر : أ أصلي الضحى إذا بزغت الشمس؟ قال : قلت له:  قال عبد خري- على رضي اهللا عنه 
  .البترياء األرض

ر قبل أن يقوى ىف ضوؤها ويغلب؛كأا مسيت بالبترياء مصغرة؛ لتقاصر هي اسم للشمس يف أول النها
  .شعاعها عن بلوغ متام اإلضاءة واإلشراق و قلته

ما هذه ا البترياء الىت مل نكن : وعن سعد أنه أوتر بركعة فأنكر عليه ابن مسعود رضي اهللا عنه، وقال
 لقد رد رسول اهللا صلى اهللا - ي اهللا عنهسعد رض* نعرفها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ 

  .عليه وآله وسلم التبتل على عثمان بن مظعون ، ولو أذن له ال ختصينا

  .هو أن يتكلف بتل نفسه عن التزوج؛ أي قطعها

لتبتلن هلا إماماً غريي أو لتصلن :  أُقيمت الصالة فتدافعوا فصلى م ، مث قال-حذيفة رضي اهللا عنه
  .وحداناً

  . إماما ، ولتقطعن األمر بإمامتهأي لتنصنب

  .مجع واحد ،كراكب وركبان: الوحدان

أبتر ىف . "وغ"املنبت ىف . "طف"واألبتر ىف . "ضخ" عشر البتات ىف "زم"وال تبتل ىف . "جل"عليه بت ىف 
  ."دف"البات ىف . " صع "

  

  الباء مع الثاء

 عاملاً كان فيهم عرضوا عليه كتاباً  ذكر بين إسرائيل وحتريفهم ، وذكر-ابن مسعود رضى اهللا عنه 
. اختلقوه على اهللا، فأخذ ورقة فيها كتاب اهللا، مث جعلها ىف قرن، مث علقه ىف عنقه، مث لبس عليه الثياب

فلما . آمنت ذا الكتاب، يعين الكتاب الذى ىف القرن : أتؤمن ا ؟ فأومأ إىل صدره وقال : فقالوا 
  .إمنا عىن هذا:  والكتاب فقالوا حضر املوت بثبثوه فوجدوا القرن

  .أي كشفوه وفتشوه ليعلم البث 

  ."بن"وصار بثنية يف . "غث"وتبثيثا ىف 
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  الباء مع الجيم

  .السالم عليكم، أصبتم خريا جبيال، وسبقتم شرا طويال :  أيت القبور ، فقال -النىب صلى اهللا عليه وسلم 

  . اجلليل ، عن األصمعي؛ ومنه التبجيلرجل جبال وجبيل، وهو الضخم: أي عظيما، من قوهلم

أشحة جبرة، يفتنون الناس حىت تراهم بينهم كالغنم : مث وصفهم وقال. ما أخاف على قريش إال أنفسها
  .بني احلوضني، إىل هذا مرةً واىل هذا مرة

  .البجرة من األجبر، وهو الناتئ السرة، كالصلعة من األصلع، والرتعة من األنزع

أو وصفوا ا كأم عني البجرة مبالغة يف وصفهم بالبطانة ونتوء . ة فحذف املضافواملعىن ذوو جبر
  .السرر

  .وجيوز أن يكون هذا كناية عن كرتهم األموال، واقتنائهم هلا وتركهم التسمح ا

خطبت امرأة قد خطبناها ! بئس ما صنعت: إن لقمان بن عاٍد خطب امرأة قد خطبها إخوته قبله، فقالوا
فصاحلهم على أن ينعت هلا نفسه وإخوته بصدق، وختتار هي أيهم ! وكانوا سبعة وهو ثامنهمقبلك، 
  .شاءت

. وإذا كان الشأن اتكل. وإذا سعى القوم نسل. إذا رعى القوم غفل. خذي مين أخي ذا البجل: فقال

  .فلحياً لصاحبنا حلياً. بعيد من ينء. قريب من نضيج

  .عيال ال أريده: فقالت

  .وإذا جاء يومه قدمت قبله. خيصف نعلي ونعله. حيمل ثقلي وثقله. خذي مين أخي ذا البجلة: مث قال

  .خادم ال أريده : فقالت

  .يعمل الناقة والساق. صفاق أفاق. خذي مين أخي ذا العفاق : مث قال

  .فيج ال أُريده : فقالت

  .وحبر ذو زبد . جواب ليل سرمد. خذي مين أخي ذا األسد: مث قال 

  .سارق ال أريده : ت فقال

  .أعجبين وهو خري من ذاك إذا سكر. شجاع ظفر. حىي خفر. خذي مىن أخي ذا النمر: مث قال

  .يشرب اخلمر فال أريده : فقالت

وإذا . واملائة الضائنة الزمنة. يهب البكرة السنمة، واملائة البقرة العممة. خذي مىن أخي ذا احلممة: مث قال
سأكفيكم . اكفوين امليمنة : وقال. ، رتب رتوب الكعب ووالهم شزنه أتت على عاٍد ليلة مظلمة 

  .إال أنه أبن أمة . وليست فيه لعثمة . املشأمة 
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  .مسرف ال أريده : فقالت 

وفاصل . وعصمة بنائنا إذا شتونا. وآخرنا إذا استنجينا. أولنا إذا غدونا. خذي مين أخي حزينا: مث قال
  .ضله لدينا وال يعد ف. خطة أعيت علينا 

إن أر مطمعى . وال متأل رئىت جنىب. إذا أنضجعت ال أجلنظئ . لعادية وعاد. أنا لقمان بن عاد: مث قال
  .فتزوجت حزيناً. وإال أر مطمعي فوقاع بصلع. فحدا تلمع

  .هو من قولك جبلي هذا؛ أى حسيب: وقيل. بذى الضخامة: فسر ذو البجل

  .جبلى الدنيا: وقال فألقى مترات كن ف يده، : ومنه احلديث

  .جبلى: فإذا ظفر به قال . واملعىن أنه قصري اهلمة، مقتصر على األدىن

  .والوجه أن يكون هذا وسائر ما ابتدأ به ذكر إخوته أساميهم أو ألقام

أي إذا اهتموا برعاية بعفضهم بعضاً، أو برعاية ما معهم، او برعي اإلبل مل يهتم : إذا رعى القوم غفل
  .ذلك وكان غافال عنهبشيء من 

أي إذا بذلوا السعي وتناهضوا فيما يقئ عليهم خريا أو ينجيهم من بلية نسل هو : وإذا سعى القوم نسل
  .من بينهم؛ أي خرج وكان مبعزل من السعي معهم

  .أي اعتمد على غريه ىف كفاية الشأن، ومل يتوله بنفسه عجزاً: اتكل

  . جثامة، ال يصيد وال يغزو فيأكل اللحم امللهوجغري النضيج؛ يريد أنه الزم بيت: الىنء 

  : وحيتمل أنه ليس جبلد خيدم أصحابه ىف السفر ويطبخ هلم كاملوصوف بقوله

بِعْل رشْملَيمى ملس ْل  ابِن عمالكَس ى زادطباِخ ساعاِت الكَر  

أكل؛ فهو بعيد عن النئ فإذا قدموا . ولكنه يتكاسل عن ذلك، وعن معاونتهم أيضأ إذا باشروا الطبخ
  .وطبخه، قريب من النضيج وأكله

  .من حليت العود مبعىن حلوته؛ وهو دعاء عليه باهلالك، والتكرير للتأكيد: فلحيا

  .هو ذو الشارة ااحلسنة، كأنه الذي له من الرواء ما يبجل ألجله:قيل ىف ذي البجلة

  .محله عنه ، ودعا له محده إلعانته له و. أي وقت وفاته وأجله : وإذا جاء يومه

  : قال. احللب أيضاً : والعفاق. من عفق يعفق إذا أسرع ىف الذهاب: ذو العفاق 

 فإنّك ذُو ِعفاِق فعاِفقْها  علَيك الشّاء شَاء بِني تميٍم
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  .جاء أهل ذلك الصفق: يقال. صفاق من الصفق، وهو اجلان 

  .نواحي واالفاقمن األفق ، أراد أنه مسفار مننقب ىف ال: وأفاق 

  .أى يركب تارة ويترجل أخرى جلالدته: يعمل الناقة والساق 

  .مصدر أسد ، يف اصه استأسد: واألسد . أي ذو القوة األسدية : ذو األسد

  .أي دائم غري منقطع لفرط طوله : ليل سرمد

  .العظيمة السنام : والسنمة 

  .التامة: العممة

:  بإدخال الم التعريف على املائة املضافة مما ال جييزه البصريون؛ ويقولونواملائة البقرة واملائة الضائنة: قوله

وكذلك ثالثة األثواب؛ والثالثة األثواب خلف عندهم؛ ألن اإلضافة معرفة ، . أخذت مائة الدرهم ال غري
  : ويستشهدون مبثل قول الفرزدق. فإذا عرف االسم بالالم مل يعرف ثانية باإلضافة

ة اَألشباِروسما وأدرك خَمس  

  : وقول ذى الرمة 

الَقعثالثُ األثافى و الديار الب  

الصواب ومائة البقرة ومائة الضائنة؛ وبرهام القياس الصحيح، : ويقولون. وخيطئون من روى مثل هذا
  .واستعمال الفصحاء 

  .اهامبعن- وروى الزملة-ذات الزمنة، وهي شيء ال يقطع من أذا ويترك معلقا : الزمنة

  .الثبوت : الرتوب 

. وليته ظهري ، إذا جعله وراءه وأخذ يذب عنه : يقال. والهم شزنه؛ أي والهم عرضه، فخاطبهم بنفسه

  .دافع عنهم ببأسه : ومعناه. شزنه؛ أي شدته وغلظته:  وروى -ومعناه جعلت ظهرى يليه 

  .التوقف؛ أي ليس يف صفاته اليت توجب تقدمه توقف: اللعثمة 

  .أي هذا عيبه فقط : نه ابن أمةإال أ

  .يريد إذا خرجنا إىل الغزو تقدمنا وبادرنا . من النجاء وهو الفرار: استنجينا

  .وإذا ازمنا تأخر عنا، ليحامي علينا ممن يتبعنا

والعادي الواحد؛ أي أنا جلماعة ولواحد، يعىن أن مقاومته . خيل تعدو، أو رجل يعدون: العادية 
  .واحدة ال تتفاوت لشدة بأسه وقوة بطشهللجماعة والواحد 

نظري أضجعه فانضجع ىف جمىء الفعل مطاوعا ألفعل أزعجه فانزعج، وأطلقه فانطلق؛ وحق الفعل أن 
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  .يطاوع فعل الغري؛ وإمنا فعل هذا على سبيل إنابة أفعل مناب فعل 

  :  قيل يف تأبط شرااالستلقاء ورفع الرجلني؛ يعىن أنه ينام على جنبه مستوفزا؛ كما. االجلنظاء

  منه وحرفُ الساق طي المحمل  إن يمس األرض إال جانب ما

    

  .أي لست جببان فينتفخ سحري حىت ميأل جنىب بانتفاخه: وال متأل رئيت جنيب

  .تفعل منه: والتلمع.  وروى فحدو تلمع -خيفق جبناحيه: يلمع

  .احلدأ بلغة أهل مكة : واحلدو 

أراد أن عيشه عيش احلعاليك؛ إن . املوضع الذى ل ينبت من صلع الرأس: وقيل  . احلجر األملس: الصلع
وإال فهو موطن نفسه على معاناة خشونة احلال، وشظف العيش؛ كاحلدأ الذي إن . ظفر بشيء أملأ عليه

  .أبصر طعمته انقض عليها فاختطفها ، وإن مل ير شيئا مل يربح واقعا عد الصلع

أيها الناس؛ إن هذا البجباج النفاج : لم عنده صعصعة بن صوحان فأ كثر؛ فقالتك-عثمان رضي اهللا عنه
  .ال يدرى ما اهللا وال أين اهللا

: الفجفاج؛ وهو الصياح املكثار، وقيل :  وروى -الذى يهمز الكالم، وليس لكالمه جهة : البجباج

  .املأفون املختال

  .شديد الصلف!ال: والنفاج 

كل -  من إكثار اخلطل وما الينبغي أن يقال -معناه أن حاله ىف وضع لسانه : هللاال يدري ما اهللا وال أين ا
  .موضع كحال من ال يدرى أن اهللا مسيع لكل كالم، عامل جيري ىف كل مكان

ومل ينسبه إىل الكفر؛ وقد شهد صعصعة مع على رضى اهللا عنه يوم اجلمل ، وكان من أخطب الناس؛ 
  .زاد اخلري األجذم من اخليار األبرار: ليه الصالة والسالموأخوه زيد الذى قال فيه الئىب ع

رج و ا أمري املؤمنني * ، التقى الفر يقان !- 9على رضى اهللا عة : جلن أفل للبء ص ة : أمري اإؤه -  79
  : ملا التقى الفريقان يوم اجلمل صاح أهل البصرة- علي رضي اهللا عنه

  ردوا علَينَا شيخنا ثم بجْل

  : فقالوا

  كيف نرد شيخَكم وقد قَحل

  .مث اقتتلوا 

  .فما شبهت وقع السيوف على اهلام إال بضرب البيازر على املواجن : قال الراوى 
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وإمنا بين جبل على السكون دون حسب؛ . مبعىن حسب ، وسبب بنائهما أن اإلضافة منوية فيهما: جبل
  .ألنه مل يتمكن باإلعراب يف موضع متكنه 

  .قحل قحوال وهو الفصيح، وقحل قحال: يقال . ف جلده على عظمه مات فج: قحل 

  .العصا وبزره ا ، إذا ضربه: والبيزرة. مجع بيزر؛ وهو اخلشبة اليت يدق ا القصار: البيازر 

  .مجع ميجنة؛ وهي خشبته الىت يدق عليها : املواجن

اد األسود يهوى من السماء، حىت  نظرت والناس يقتتلون يوم حنني إىل مثل البج-جبري رضي اهللا عنه 
  .وقع؛ فإذا منل مبثوث قد مأل الوادي؛ فلم يكن إال هزمية القوم؛ فلم نشك ىف أا املالئكة 

  .أي بدخلته. هو عامل ببجدة أمره: الكساء املخطط؛ مسى بذاك لتداخل ألوانه من قوهلم: البجاد 

ا بيض دقاق؛ فاملعىن أن النمل كان يهوى هو املنسوج على خطوط سود يفصل بينه: واألسود من البجد
ذو البجادين؛ ألنه حني أراد املصري إىل : قيل لعبد اهللا ابن م: ومنه. متساطرا كخطوط البجاد األسود

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطعت أمه جبادا هلا باثنني فائتزر بأحدمها وارتدى بالثاين 

يا أحنف؛ ما : ين قيس فما رئى مازحان أوقر منهما؛ قال لهإنه مازح األحنف : ومنه حديث معاوية 
  : ذهب معاوية إىل قول الشاعر! هو السخينة يا أمري املؤمنني: الشيء امللفف ىف البجاد؟ فقال

  أوالشيء الملفَِّف فى البجاَد  َأو بتمر أو بسمن بخُبٍز

 دقيق ومسن؛ ألم كانوا يولعون به حىت واألحنف إىل السخينة اليت تعري ا قريش، وهي شيء يعمل من
  : جرى جمرى النبز هلم قال كعب بن مالك

 مغاِلب الغَالَِّب ولُتْغَلَبن  زعمتْ سِخينُة َأن ستَغِْلب ربها

  ."جد"جبرى يف . "أم"يبجسها يف . "بر"البجر يف . "غث"وجبحين يف . "عز"جبراء ىف . "جب"البجة يف 

  

  حاءالباء مع ال

يا رسول اهللا؛ اعف عنه، :  شكا عبد اهللا بن أىب إىل سعد بن عبادة ، فقال -النىب صلى اهللا عليه وسلم 
فو الذى أنزل عليك الكتاب، لقد جاء اهللا باحلق، ولقد اصطلح أهل البحر ة على أن يعصبوه بالعصابة، 

  .فلما رد اهللا ذلك باحلق الذى أعطاك شرق بذلك

فجوة من األرض : وأصل البحرة. هذه حبرتنا؛ أي أرضنا و بلدتنا : يقولون. نةاملدي: أراد بالبحرة
  : قال يصحف رسم الدار. تستبحر؛ أي تنبسط وتتسع
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رة مالك كأنحِر  بقاياه ببحباء مٍق من ِردحبقَّيةُ س  

    : قال . عممه: العمامة؛ ألنه يعصب الرأس ا، وعصبه: العصابة

 فما َأكْفَاُؤها بكَثير َأخُوها   الِعمامة وابنُهفتاةٌ َأبوها ذُو

  .ذو العصابة، مث جعل التعصيب بالعصابة كناية عن التسويد؛ ألن العمائم تيجان العرب : وروى 

  .املتوج واملسود : املعمم واملعصب، كما قيل له : وقيل للسيد

أنه اعترض يف حلقه فغص به كما أي مل يقدر على إساغته والصرب عليه لتعاظمه إياه؛ فك: شرق بذلك
  .يغص الشارب باملاء 

  . .من سره أن يسكن حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد 

  : هي من كل شىء وسطه وخياره ، قال جرير

  اِرينْفَون تَغِْلب عن بحبوحِة الد  تميم هم القوم الذين هم قَوِمي

استحيضت امرأة من آل أنس ابن مالك فأمروين :  قال أنس بن سريين- ابن عباس رضي اهللا عنهما 
إذا رأت الدم البحراين فلتدع الصالة؛ فإذا رأت الطهر ومل ساعة من : فسألت ابن عباس عن ذلك فقال

  .النهار فلتغتسل ولتصلّ

  :  إىل البحر ، وهو عمق الرحم، قالمنسوب. الشديد احلمرة الضارب إىل السواد : البحراين

اِنيرحِف وبومن الج درو  

  .خترج حبنانة من جهنم فتلقط املنافقني لقط احلمامة القرطم -ىف احلديث 

عظيم البطن، ودلو حبونة، وجلة حبونة إذا كانتا : رجل حبون: هي الشرارة الضخمة العظيمة، من قوهلم
  .واسعتني

  .حب العصفر: القرطم 

  .إن غالمني كانا يلعبان البحثة

  .هي لعب بالتراب

  ."رج"حبرية ىف . "عذ"سورة البحوث ىف . "حل"حبرها ىف . "نش"حبرية يف . "قر"حبرا ىف . "صر"حبرية يف 

  

  الباء مع الخاء
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 يأيت على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، واخلمر بالنبيذ، والبخس -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .زكاة، والسحت باهلدية، والقتل باملوعظةبال

خبسىن حقي ومكسنيه؛ وقد روى ىف : املراد بالبخس املكس؛ ألن معىن كل واحد منهما النقصان، يقال
  : قوله

  وفي كل ماباع امرؤ مكْس درهم

  .أنه يؤخذ املكس باسم العشر يتأول فيه معىن الزكاة، وهو ظلم: واملعىن. خبس درهم

الرشوة ىف احلكم والشهادات والشفاعات وغريها باسم اهلدية، ويقتل من ال حتل الشريعة أى : والسحت
  .قتله ليتعظ به العامة 

  .أتاكم اهل اليمن هم أرق قلوبا وألني أفئدة وأخبع طاعة

  .إذا بالغ ىف ذحبها؛ وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ بالذبح البخاع: من خبع الذبيحة. أي أبلغ طاعة

  .العرق الذى ىف الصلب: بالباء- والبخاع

  .والنخع دون ذلك؛ وهو أن يبلغ بالذبح النخاع، وهو اخليط األبيض الذى جيرى ىف الرقبة

والفعل ههنا . خبعت له نصحي وجهدى وطاعىت: هذا أصله مث كثر حىت استعمل ىف كل مبالغة، فقيل
  .ارك صائم ، ونام ليل اهلوجل: جمهول للطاعة، كأا هي اليت خبعت؛ أي بالغت، وهذا من باب

  .وسط القلب، مسى بذلك لتفؤده أي لتوقده: الفؤاد

  . ىف العني القائمة إذا خبقت مائة دينار-زيد بن ثابت

  .أى فقئت، يعىن أا إذا كانت عوراء ال يبصر ا إال أا غري منخسفة، فعلى فاقئها كذا

: لو سكت عنها لتبخص ا رجال فقالوا . "هللا الصمدا. قُلْ هو اهللا أحد":  قال ىف قوله تعاىل-القرظي

  .ماصمد؟ فأخربهم أن الصمد الذى مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

أخذ من البخص، وهو حلم عند اجلفن األسفل يظهر من الناظر عند التحديق إذا أنكر شيئا أو تعجب 
  .منه

  .فيه حىت تنقلب أجفام، وتشخص أبصهارهميريد لو ال أن البيان اقترن ذا االسم لتحريوا 

  :  أيت بيزيد بن املهلب يرسف ىف حديد، فأقبل خيطر بيده، فغاظ ذلك احلجاج فقال-احلجاج

  جِميُل المحيا بخْتَِري إذا مشى

  : وقد ويل عنه فالتفت إليه فقال

  وفى الدرع ضخْم اَلْمنِكبيِن ِشنَاقُ
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  .املتبختر: البختري! ما أمضى جنانه، وأحلف لسانه!  اله قاتله: فقال احلجاج

  .الطويل: الشناق

  .أى ذربه: رجل حليف اللسان 

. "زف"وخبعها يف . "ضج"يبخع لنا يف . "نس"بخ بخ يف . "نه"مبخوص الكعبني يف . "صف"والبخقاء ىف 

  ."جب" وتبخلون يف "بر"بخ يف . "زو"مبخرة يف . "صع"باخق العني يف 

  

   مع الدالالباء

  .يا رسول اهللا؛ إين أُبدع ىب فامحلىن: إن رجال أتاه فقال-النيب صلى اهللا عليه وسلم

    

  .إذا انقطعت عن السري بكالل أو ظلع: أبدعت الراحلة

جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السري إبداعا منها؛ أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها 
  .إذا مل يف شكره بربه : وأبدع بره بشكري. أبدعت حجة فالن: قيلوألف، واتسع فيه حىت 

سار زيد بعمرو؛ فإذا بنيت الفعل : ومعىن أبدع بالرجل انقطع به؛ أي انقطعت به راحلته، كقولك
وكما أن املعىن ىف سري . للمفعول به وحذفت الفاعل قلت سري بعمرو؛ فأقمت اجلار وارور مقام الفاعل

  .أى قطع عن السري. و، كذلك املعىن ىف انقطع بالرجل؛ قطع الرجلسري عمر: بعمرو

  .نفل ىف البدأة الربع، وىف الرجعة الثلث

  .أما بادئ بدأة فإين أمحد اهللا : أوله ومبتدؤه، يقال: بدأة األمر

  .وهي يف األصل املرة من البدء، مصدر بدأ؛ واملراد ابتداء الغزو

ة العسكر املقبل على العدو فأوقعت نفلها الربع مما غنمت ، وإذا يعىن أنه كان إذا ضت سرية من مجل
  .فعلت ذلك عند قفول العسكر نفلها الثلث؛ ألن الكرة الثانية أشق واخلطة فيها أعظم

ال تبادروين بالركوع والسجود ، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوين إذا رفعت ، ومهما أسبقكم 
  .عت؛ إين قد بدنتبه إذا سجدت تدركوين إذا رف

  .املسن، ونظريه عجزت املرأة، وعود اجلمل، ونيبت الناقة: أى صرت بدنا، والبدن

بدن بدناً، : أي ثقلت على احلركة ثقلها على الرجل البادن وهو الضخم البدن، يقال : وروى بدنت
  .نةوبدنَ بدناً وبدانة؛ وال يصح؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يوصف بالبدا

  .السمن منوان بدرهم: يف قوهلم" منه"تدركوين، أي تدركوين به ، فحذف ألنه مفهوم، كحذفهم 
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واملعىن أي شيء من الركوع أو السجود سبقتكم به عند خفض الرأس فإنكم مدركوه عند رفعه لثقل 
  .حركيت

اهللا عليه وآله وسلم، قدمت املدينة من احلديبية مع رسول اهللا صلى : قال سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه
فخرجت أنا ورباح ومعي فرس أىب طلحة أبديه مع اإلبل، فلما كان بغلس أغار عبد الرمحن بن عيينة 

فإذا كنت : قال. على إبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقتل راعيها، مث ذكر حلوقه به ورميه املشركني
مث ذكر جميئه إىل النيب . ت اجلبل فرديتهم باحلجارةفإذا تضايقت الثنايا علو. يف الشجراء خزقتهم بالنبل
خلىن فانتخب من أصحابك : وهو على املاء الذى حألم عنه بذي قرد، فقلت: عليه الصالة والسالم قال

  .مائة رجل فآخذ على الكفار بالعشوة؛ فال يبقى منهم خمرب إال قتلته

  .أبرزه إىل املرعى: أبديه

  .وهي اسم مجع للشجرة كالقصباء والطرفاء واألشاء. ملتكاثفةاألشجار الكثرية ا: الشجراء

  .سهم خازق وخاسق؛ أي مقرطس نافذ: اإلصابة، يقال: اخلزق

  .الرمى باحلجر، وهو املرداة: الردى

  .املنع والطرد، ومنها التحلئة الىت يقشرها الدباغ عن اجللد؛ ألا متنع الدباغ: التحلئة

أوطأته العشوة؛ إذا سامه أمراً ملتبساً يغتر به، : مة الليل، وقالوا يف املثلظل:  باحلركات الثالث-العشوة 
ألن من وطئ الظلمة يطأ ماال يبصره فرمبا تردى ىف هوة أو وضع قدمه على هامة ، مث كثر ذلك حىت 

  .أخذت فالنا على عشوة ، ومسته عشوة: استعملت العشوة ىف معىن الغرة، فقيل

  .و أوله وآخره إن امة كبديع العسل حل

  .الزق اجلديد ، وهي صفة غالبة كاحلية والعجوز : البديع

واملعىن استطابة أرض امة كلها، أوهلا وآخرها، كما يستحلي زق العسل من حيث يبتدأ فيه إىل أن 
  .ينتهى

  .معناه أا ىف أول الزمان وآخره على حال صاحلة: وقيل 

  . أول ها يشتار وجيعل ىف الزق، وبعد مامتضي عليه مدة طويلة ال يتغري طيبها؛ كما أن العسل حلو: وقيل

ملا كان انكشاف املسلمني يوم حنني أبد يده إىل األرض، فأخذ منها قبضة من تراب، فخذا ا ىف 
  .وجوههم؛ فما زال حدهم كليال

  .أبد السائل رغيفا؛ أي مد يدك به إليه: أي مدها، يقال 

أنا الذي أمرتين : أجلسوين فأجلسوه، فقال: إنه ملا حضرته الوفاة قال: ومنه حديث عمر بن عبد العزيز
إين ال؛ أي ال أشرك، أو : مث رفع رأسه فأبد النظر، وقال. فقصرت، ويتين فعصيت، ولكن ال إله إال اهللا



 
ابن جنيالتمام في تفسير أشعار هذيل   55 

  .إين ال أعيش

  .مبعىن املقبوض، كالغرفة مبعىن املغروف: القبضة

  .واحد، كجذا وجثا: حذا وحثا

  .دا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اقترب من أبواب السلطان افتنتمن ب

    

  .حاضرة: بادية، كما قيل حلاضري األمصار: إذا أتيت البدو، ومنه قيل ألهل البادية: بدوت أبدو

  .أي صار فيه جفاء األعراب لتوحشه وانفراده عن الناس: جفا

  .أي شغل الصيد قلبه وأهلاه حىت صارت فيه غفلة: غفل

  .وليس الغرض ما يزعمه جهلة الناس أن الوحش نعم اجلن فمن تعرض هلا خبلته وغفلته

  .اخليل مبدأة يوم الورد

  .أي مقدمة على غريها يبدأا يف السقي

  .أُيت ببدر فيه خضرات من البقول

  .هو الطبق، مسي بدرا الستدارته، كما يسمى القمر حني يستدير بدرا

  ."فَأَخرجنا ِمنه خِضراً": رة وورق خضر، قال اهللا تعاىلبقلة خض: غضات، يقال: خضرات

  .االبدال بالشام، والنجباء مبصر، والعصائب بالعراق-علي عليه السالم

  .هم خيار بدل من خيار، مجع بدل وبدل

  .يريد طوائف جيتمعون فيكون بينهم حرب. مجع عصابة: العصائب

  .فرسي وبدين: عندك؟ قالما : ملا خطب فاطمة عليهما السالم قيل له

  .هي الدرع القصرية؛ مسيت بذلك ألا جمول للبدن ليست بسابغة تعم األطراف

  .كان حسن الباد على السرج إذا ركب-الزبري

عالم متنعني زوجك القضة فإنه : وقيل المرأة من العرب. أصال الفخذين؛ مسيا بذلك النفراجهما: البادان
  .إين ألطأطئ الوساد وأُرخي البادواهللا ! كذب: يعتل بك؟ قالت

  .واملعىن أنه كان حسن الركبة

محل يوم اخلندق على نوفل بن عبد اهللا بن املغرية بالسيف حىت شقه باثنني، وقطع أبدوج سرجه ، 
واهللا ما هو السيف، : فيقول! يا أبا عبد اهللا؛ ما رأينا مثل سيفك: خلص إىل كاهل الفرس ، فقيل: ويقال 

  .عد أ كرهتهاولكنها السا

  .هو اللبد، كاا كلمة أعجمية
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احلمد هللا :  قال يوم الشورى ، بعد ما تكلم عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه- سعد رضي اهللا عنه 
أمحده كما أجناين من الضاللة ، وبصرين من اجلهالة؛ مبحمد بن عبد اهللا صلى اهللا . بديا كان وآخراَ يعود

واستنارت السبل ، وظهر كل حق ، ومات كل باطل ، إين نكبت قرين، عليه وسلم استقامت الطرق ، 
فأخذت السهم الفاجل، وأخذت لطلحة بن عبيد اهللا ما أخذت لنفسي ىف حضوري، فأنا به زعيم، ومبا 

  .أعطيت عنه كفيل ، واألمر إليك يابن عوف

بل كل شيء ، ويكون حني أفعل هذا بادئ بدي؛ أي كان اهللا عز وجل أوالً ق: األول ، ومنه : البدي
  .تفىن األشياء كلها، ويبقى وجهه آخرا كما كان أوال؛ فهو األول واآلخر 

  .يصري، وقد مضى شرحه: ومعىن يعود

  .جعبة صغرية تقرن إىل الكبرية: القرن

  .السهم الفائز ىف النضال: الفاجل

 الرضاء حبكم عبد الرمحن بن إين نظرت يف اآلراء وقلبتها فاخترت الرأي الصائب منها ، وهو: واملعىن
  .أي ضامن : عوف ، وأجزت على طلحة مثل ما أجزته على نفسي ، ، وأنا زعيم بذلك

  .يا جارية أبديهم مترة مترة:  إن مساكني سألوها فقالت -أم سلمة 

  .إذا مل جتمع بني اثنني: أبددم العطاء: أي فرقي فيهم، من التبديد، يقال

  : قال أبو ذؤيب

هفَأبدن اربن فَهفُهتُوح  ِجععتَجم اِئه أو باِركِبذَم  

  .يف حرمي البئر البدي مخس وعشرون ذراعا، ويف القليب مخسون ذراعا- ابن املسيب

هي اليت بدئت فحفرت يف األرض املوات، وليست بعادية، فليس ألحد أن حيفر حوهلا مخسا وعشرين 
  .ذراعا

-حد أن يرتل على مخسني ذراعا منها ويتخذها دارا؛ فإا لعامة الناس عكرمةالعادية، فليس أل: والقليب

إن رجال باع من التمارين سبعة أصوع بدرهم، فتبددوه بينهم، فصار على كل رجل حصة من الورق، 
  .ال بأس أخذت أنقص مما بعت: فاشترى من رجل منهم مترا أربعة أصوع بدرهم، فسأل عكرمة، فقال

  .أي حصصا على السواء: سموه بدداأي اقت: تبددوه

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتمازحون حىت يتبادحون بالبطيخ، فإذا - بكر بن عبد اهللا
  .حزم أمر كانوا هم الرجال أصحاب األمر

  .أي يترامون
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  .رميك بكل شيء فيه رخاوة: والبدح

  : كاليت يف قوله. حىت هذه اليت يبدأ بعدها الكالم

  ى الِجياد ما يقدن بَأرساِنوحتَّ

  .والتقدير حىت هم يتبادحون، ولو كانت هي اجلارة لسقطت النون إلضمار أن بعدها

. "عل"بددا يف . "رج"البدن يف . "سد"فال تبدحيه يف . "نك"املبدئ يف . "شذ"بادناً يف . "ظه"بوادر يف 

  ."سا"بوادره يف . "عد"وذو بدوان يف 

  الباء مع الذال

    

  . البذاذة من اإلميان-النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واملراد التواضع يف اللباس، ولبس ماال يؤدي . أي رثت هيئتك: بذذت بعدي بذاذة وبذاذا و بذذاً : يقال 
  .ورجل باذّ اهليئة وبذها. منه إىل اخليالء والرفول، وأن لذلك موقعاً حسناً يف اإلميان

إن : مث قال . والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب ، فأمره أن يصلي ركعتنيإن رجالً دخل املسجد ، : ومنه
  .هذا دخل املسجد يف هيئة بذة ، فأمرته أن يصلي ركعتني، وأنا أريد أن يفطن له رجل فيتصدق عليه

  .يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج من الذل

  .مالن ، وجتمع على بذجانهي كلمة فارسية تكلمت ا العرب ، وهو أضعف ما يكون من احل

  .سبق حممد الباذق، وما أسكر فهو حرام : سئل عن الباذق؛ فقال -ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .هو تعريب باذه ، ومعناها اخلمر

  . إذا عظمت احللقة فإمنا هي بذاء و جناء- الشعيب رمحه اهللا 

  .أي مباذاة؛ وهي الفاحشة، ومناجاة

البذر . "زف"فابذعر يف . "مغ"يبذ القوم يف . "طف"بذيا يف . "حج" بذاذة يف يف هيئته. "تا"فيه بذاذة يف 
  ."مذ"فما ابذقر يف . "نو"يف 

  

  الباء مع الراء

 ملا توجه حنو املدينة خرج بريد ة األسلمي رضي اهللا عنه ىف سبعني راكبا هن -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا : بريدة، فالتفت إىل أىب بكر وقال: من أنت؟ فقال : قال لهف. أهل بيته من بين سهم، فتلقى نيب اهللا ليال
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من : ممن ؟ قال : مث قال. سلمنا: قال أليب بكر. من أسلم : ممن؟ قال: أبا بكر؛ برد أمرنا وصلح، مث قال
  .خرج سهمك: قال . بين سهم

  .ليه حقثبت، من برد يل ع: أى سهل؛ من العيش البارد، وهو الناعم السهل، وقيل: برد أمرنا

  .وأصله أن جييلوا السهام على الشيء، فمن خرج سهمه حازه. أي ظفرت: خرج سهمك

  .من صلى الربدين دخل اجلنة

  .مها الغداة والعشي، لطيب اهلواء وبرده فيهما

  .إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة 

ت األرواح أي صلوها إذا انكسر وهج الشمس بعد الزوال، وإذا كانوا يف سفر فزالت الشمس وهب
  .أبردمت بالرواح : تنادوا

  .أظهرنا وأفجرنا: كقولك. وحقيقة اإلبراد الدخول يف الربد

  .فاملعىن ادخلوا الصالة يف الربد. والباء للتعدية 

  .الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة

  .هي اليت جتيء عفواً من غري أن يصطلي دوا بنار احلرب، ويباشر حر القتال

  .اهلنية الطيبة من العيش البارد : وقيل. ة احلاصلة، من برد يل عليه حقالثابت: وقيل 

واألصل يف وقوع الربد عبارة عن الطيب واهلناءة أن اهلواء واملاء ملا كان طيبهما بربدمها خصوصاً يف بالد 
غنيمة عيش بارد، و: هواء بارد، وماء بارد، على سبيل االستطابة، مث كثر حىت قيل: امة واحلجاز قيل
  .باردة، وبرد أمرنا

  .إذا أبردمت إيل بريدأ فاجعلوه حسن الوجه حسن االسم:كان يكتب إىل أمرائه

  .أي إذا أرسلتم إيل رسوال

أي حمذوف الذنب؛ ألن بغال الربيد : البغل، وهي كلمة فارسية أصلها بريده دم: يف األصل: والربيد
ي الرسول الذي يركبه بريداً، واملسافة اليت بني كانت حمذوفة األذناب، فعربت الكلمة وخففت، مث مس

  .السكتني بريداً

 وبعدما السكتني - املوضع الذي يسكنه الفيوج املرتبون من رباط أو قبة أو بيت أو حنو ذلك: والسكة
  .فرسخنان، وكان يرتب يف كل سكة بغال

  .أبرقوا فأن دم عفراء أزكى عند اهللا من دم سوداوين

  .هي الشاة اليت تشق صوفها األبيض طاقات سودأي ضحوا بالربقاء، و

  .يضرب لوا إىل بياض، من عفرة األرض: والعفراء
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  .عمل الرجل بيده، وكل بيع مربور:  أي الكسب أفضل؟ فقال-سئل

  .بر اهللا عمله إذا قبله كأنه أحسن إىل عمله بأن قبله ومل يرده: مث قيل. بره، أي أحسن إليه فهو مربور

  .بر العمل: إنه قال خلالد احلذاء وقد قدم من مكة: قالبةومنه حديث أىب 

  .هو الذي مل خيالطه كذب وال شيء من املآمث؛ كأن صاحبه أحسن إليه بإخالئه عن ذلك: والبيع املربور

  .يبعث اهللا منها سبعني ألفاً ال حساب عليهم وال عذاب فيما بني الربث األمحر وبني كذا

  .هو األرض اللينة، مجعها براث

  .الضمري يف منها حلمص، وإمنا قال ذلك ألن مجاعة كثيفة من املؤمنني قتلوا هناك

  .أُهدي مائة بدنة منها مجل كان أليب جهل يف أنفه برة من فضة

  .برة مربوة، أي معمولة: هى احللقة، ونقصاا واو، لقوهلم 

    

ان اهللا يف األرض، وهم أصحاب كنانة جوهرها، وأسد لساا العريب، وقيس فرس:سئل عن مضر، فقال 
  .املالحم، ومتيم برمثتها وجرمثتها

الربثنة واحد الرباثن وهي املخالب، واملراد شوكتها وقوا؛ فأبدل من النون ميما لتعا : أراد بالربمثة: قيل
  .قبهما و لتزاوج اجلرمثة، كالغدايا والعشايا

  .اجلرثومة؛ وهي أصل الشيء وجمتمعه: واجلرمثة

  .ائت هاتني األشاءتني فقل هلما حىت جتتمعا، فاجتمعتا فقضى حاجته: لرباز فقال لرجلانطلق ل

  .تغط: الفضاء، واشتق منه تربز، كما قيل من الغائط: الرباز

  .النخلة الصغرية: األشاءة

فقال . إن أحب أموايل إيلّ بريحي، وإا صدقة هللا أرجو برها وذخرها عند اهللا: إن أبا طلحة قال له 
  .ذلك مال رابح، أو قال رائح! بخ: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرس

  .اسم أرض كانت له، وكأا فيعلى، من للرباح، وهي األرض املنكشفة الظاهرة: بريحي

  .كلمة يقوهلا املعجب بالشيء: بخ

  .هم ناصب: ذو ربح، كقوهلم: رابح

  : قال . قريب املسافة يروح خريه وال يعزب: رائح

  َأرى عازب األموال قلَّت فَواِضلُه  الً بالمدينة إننيما سَأطْلب
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خرج من مكة مهاجرا إىل املدينة وأبو بكر وموىل أيب بكر عامر بن فهرية ودليلهما الليثي عبد اهللا بن 
فسألوها حلماً . اريقط، فمروا على خيميت أم معبد ، وكانت برزة جلدة حتتيب بفناء القبة مث تسقي وتطعم

 وروى مسنتني؛ فنظر -وكان القوم مرملني مشتني. شترونه منها، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلكومترا ي
شاة : ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل شاة يف كسر اخليمة، فقال

ني يل أن أحلبها أتأذن: قال! هي أجهد من ذلك: هل ا من لنب؟ قالت : فقال. خلفها اجلهد عن الغنم
  .إن رأيت ا حلبا فاحلبها! بأيب أنت وأمي: قالت

فأرسلت إليهم شاة فرأى فيها بصرة من . وروي أنه نزل هو وأبو بكر بأم معبد وذفان خمرجه إىل املدينة
إن ذه لبنا، ولكن أبغيين شاة ليس فيها لنب، فبعثت إليه بعناق جذعة، : لنب، فنظر إىل ضرعها، فقال

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمسح بيده ضرعها، ومسى اهللا ودعا هلا ىف شائها؛ فتفاجت عليه فدعا 
  .ودرت واجترت

يا غالم ؟ هات قرواً، فأتاه به ، فضرب ظهر الشاة فاجترت ودرت ، ودعا : وروى أنه قال البن أم معبد
ثمال، مث سقاها حىت رويت، وسقى ال:  وروى-بإناء يربض الرهط، فحلب به ثجا حىت عاله البهاء 

أصحابه حىت رووا، فشرب آخرهم، مث أراضوا علال بعد ل، مث حلب فيه ثانية بعد بدء حىت مأل اإلناء، 
  .مث غادره عندها، مث بايعها مث ارحتلوا عنها 

:  وروى - تساوك :  وروي -فلما لبثت حىت جاء زوج ا أبو معبد يسوق أعرتا عجافا تشاركن هزاال 

من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب : فلما رأى أبو معبد اللنب عجب، وقال. ا تساوق، خمهن قليلم
صفيه : قال. ال واهللا إال أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا: حيال، وال حلوب يف البيت؟ قالت

تعبه ثجلة، ومل تزر به رأيت رجال ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن اخللق، مل : قالت. يل يا أم معبد
 وروى مل يعبه حنلة، ومل يزر به صقلة ، وسيما قسيما، ىف عينيه دعج، وىف - وروى صعلة - صقلة 

وىف صوته صحل، ويف عنقه سطع، ويف حليته كثاثة، .  وروي وطف -أو قال غطف . أشفاره عطف
س وأاهم من بعيد، وأحسنه أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم مسا وعاله البهاء، أجل النا

وأمجله من قريب، حلو املنطق ، فصل ال نزر وال هذر، كأمنا منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة ال يائس 
من طول، وال تقتحمه عني من قصر، غصن بني غصنني، فهو أنضر الثالثة منظرا، وأحسنهم قدرا ، له 

  .ال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إىل أمره، حمفود حمشود، ال عابس وال معتد رفقاء حيفونه، إن ق

هو واهللا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر مبكة، لقد مهمت أن أصحبه : قال أبو معبد
  .وألفعلن إن وجدت إىل ذلك سبيال

  : فأصبح صوت مبكة عالياً يسمعون الصوت وال يدرون من صاحبه 
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 قَاالَ خَيمتي أم معبد رفيقين   رب الناس خير جزاءهجزى اُهللا

 فاز من َأمسى رفيقَ محمد فقد  نَزالَها بالهدى واهتدت بهم هما

 من فَعال اليجارى وسؤدد به  لقُصي ما زوى اُهللا عنكم فيا

    

 للمؤمنين بمرصد ومقعدها  ِلَيهن بني كعب مقام فَتاتهم

 إن تسألوا الشاةَ تَشْهِد فإنكم  أختكم عن شَاِتها وإنائهاسلُوا 

  له بصريح ضرةُ الشاِة مزِبِد =دعاها بشاٍة حاِئل فتحلّبت

  يرددها في مصدٍر ثم مورد  رهناً لديها لحالب فغادرها

 سن، فخرجت عن حد العفيفة الرزينة اليت يتحدث إليها الرجال فتربز هلم، وهي كهلة قد خال ا: الربزة
  .احملجوبات، وقد برزت برازة

الذي نفذ زاده فرقت حاله وسخفت، من الرمل وهو نسج سخيف، ومنه األرملة لرقة حاهلا بعد : املرمل
  .قيمها

  .الداخل ىف الشتاء: املشىت

  .الداخل ىف السنة، وهي القحط، وتاؤه بدل من هاء ألن أصل أسنت أسنهت: واملسنت

  .جانب البيت: لفتحبالكسر وا- الكسر

  .أي حدثان خروجه، وهو من توذف إذا مر مراً سريعاً: وذفان خمرجه

  .أثر من اللنب يبصر يف الضرع: البصرة

  .تفاعل من الفجج، وهو أشد من الفحج، ومنه قوس فجاء: التفاخ

  .عينها هاج، وصالها راج، ومتشي وتفاج: وعن ابنة اخلس يف وصف ناقة ضبعة

  .إذا جلت فيها وترددت: ري يردد ىف احلوائج، من قروت األرضإناء صغ: القرو

  .اإلرواء إىل أن يثقل الشارب فريبض: اإلرباض

انتصاب ثجا بفعل مضمر؛ أي يثبج ثجا، أو حبلب ألن فيه معىن ثج، وجيوز أن يكون مبعىن قولك ثاجا 
  .نصباً على احلال

  .املراد بالبهاء وبيص ا الرغوة

  .وهي الرغوةمجع مثالة، : والثمال

  .إذا استنقع فيه املا ، ىي نقعوا بالري مرة بعد أخرى: من أراض احلوض: أراضوا
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  .أي عمهن اهلزال فكأن قد اشتركن فيه: تشاركن هزاال

  : قال كعب: التمايل من الضعف: التساوك

 عاٍر تَساوك والفَُؤاد خَِطيفُ  حرفٌ تَوارثها السفار فجسمها

  .تتابعها يف السري، كأن بعضها يسوق بعضها: غنمتساوق اال

  .أا لضعفها وفرط هزاهلا تتخاذل ويتخلف بعضها عن بعض: واملعىن

وهذا مما يستغربه أهل اللغة زاعمني أنه فعول مبعىن مفعولة نظر إىل الظاهر، واحلقيقة . اليت حتلب: احللوب
. مباشره يسند إىل احلامل عليه واملطرق إىل إحداثهأنه مبعىن فاعلة، واألصل فيه أن الفعل كما يسند إىل 

  : ومنه قوله

  إذا رد عافِى الِقدِر من يستَِعيرها

ناقة حلوب؛ ألا حتمل على احتالا : مث قيل على هذا النهج. هزم األمري العدو ، و بين املدينة : وقوهلم
اليت يشك يف مسنها : ، وكذلك ناقة ضبوثبكوا ذات حلب، فكأا حتلب نفسها حلملها على احللب

املاء الشروب، : ومن ذلك. فتضبث، فكأا تضبث، نفسها حلملها على الضبث بكوا مشكوكا يف شأا
  .والطريق الركوب، وأشباها

  .احلق أ بلج: ومنه. بياضه وإشراقه: بلج الوجه

  .عظم البطن: الثجلة والثجل

صقلت : صر، وقيل ضمره وقلة حلمه وقد صقل، وهو من قوهلمطول الصقل؛ وهو اخل: والصقلة والصقل
  .بالسري. الناقة إذا أضمرا

  .إنه مل يكن مبنتفخ اخلصر وال ضامره جداً: واملعىن

  .النحول: والنحل

  .رجل صعل وأصعل، وامرأة صعالء: صغر الرأس، يقال : والصعلة

ع منه من اجلمال قسماً، فهو مجيل اجلمال، ورجل مقسم الوجه، وكأن املعىن أخذ كل موض: القسام
  .كله، ليس فيه شيء يستقبح

  .طول األشفار وانعطاها، أي تثنيتها، والعطف والغطف، وانعطف و انغطف وانغضف أخوات: العطف

  .الطول: الوطف

  .صوت فيه حبة ال يبلغ أن تكون جشة، وهو يستحسن خللوه عن احلدة املؤذية للصماخ: الصحل

  .ورجل أسطع وامرأة سطعاء، وهو هن سطوع النارطول العنق، : السطع
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وجيوز أن يكون الفعل للبهاء؛ أي مساه . عال برأسه أو بيده: وقيل . قيل ارتفع وعال على جلسائه: مسا
البهاء وعاله على سبيل التأكيد للمبالغة يف وصفه بالبهاء والرونق إذا أخذ يف الكالم؛ ألنه عليه السالم 

  .كان أفصح العرب

  . مصدر موضوع موضع اسم الفاعل؛ أي منطقه وسط بني الرتر واهلذر فاصل بينهما:فصل

  .غالم يفعة و مجل حجأة: ومثله. رجل ربعة فأثنوا؛ واملوصوف مذكر على تأويل نفس ربعة: قالوا

فاملعىن أنه مل يكن يف حد الربعة غري متجاوز له، فجعل . يروى أنه كان فويق الربعة: ال يأس من طول
  .القدر من جتاوز حد الربعة عدم يأس من بعض الطولذلك 

  ".ربعة ال يائس من طول: "وروى- وىف تنكري الطول دليل على معىن البعضية

    

  .اقتحمته العني؛ أي ازدرته، كأا وقعت من قبحه ىف قحمة ، وهي الشدة: يقال ىف املنظراملستقبح

  .وأصل احلفد مداركة اخلطو. خمدوم: حمفود

  .مع؛ عليه؛ تعىن أن أصحابه يزفون ىف خدمته، وجيتمعون عليهجمت: حمشود

  : خيميت، نصب على الظرف، أجرى احملدود جمري املبهم كبيت الكتاب

لَبل الطَِّريقَ الثَّعسكما ع  

تعالوا ياقصي لنعجب منكم : واملعىن! يا للدواهي ويا للماء: للتعجب، كاليت يف قوهلم" يا لقصي"الالم يف 
غفلتموه من حظكم، وأضعتموه من عزكم بعصيانكم رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم، فيما أ

  .وإجلائكم إياه إىل اخلروج من بني أظهركم

أصل الذي ال خيلو من : الضرة! ، تعجب أيضاً معناه أي شيء زوى اهللا عنكم"ما زوى اهللا عنكم: "وقوله
  .هي الضرع كله ما خال األطباء: وقيل. اللنب

أراك بارئا :  دخل عليه عبد الرمحن بن عوف ىف علته اليت مات فيها فقال- بكر الصديق رضي اهللا عنهأبو
أما إين على ذلك لشديد الوجع، وملا لقيت منكم يا معشر املهاجرين أشد : يا خليفة رسول اهللا، فقال

ر من دونه، واهللا علي من وجعي؛ وليت أموركم خريكم يف نفسي، فكلكم ورم أنفه أن يكون له األم
لتتخذن نضائد الديباج وستور احلرير، ولتأملن النوم على الصوف األذريب، كما يأمل أحدكم النوم على 
حسك السعدان؛ والذى نفسي بيده ألن يقدم أحدكم فتضرب عنقه يف غري حد خري له من أن خيوض 

  .البحر: وروى-يا هادي الطريق جرت؛ إمنا هو الفجر أو البجر. غمرات الدنيا

وروى أن فالناً . فإن هذا يهيضك إىل ما بك! خفض عليك يا خليفة رسول اهللا : قال له عبد الرمحن
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لو فعلت ذلك جلعلت : لو استخلفت فالناً؟ فقال أبو بكر رضي اهللا عنه: دخل عليه فنال من عمر، وقال 
  .أنفك يف قفاك، وملا أخذت من أهلك حقَّا

أتستخلف علينا عمر، وقد عتا علينا وال : يشتكي يف مرضه، فقال له ودخل عليه بعض املهاجرين وهو 
أجلسوين، فأجلسوه، : فقال أبو بكر! فكيف تقول هللا إذا لقيته! سلطان له، ولو ملكنا كان أعىت وأعىت

  .استعملت عليهم خري أهلك: أباهللا تفرقىن فإين أقول له إذا لقيته: فقال

  .برئ من كذا براءةً: ناه مزايلة املرض والتباعد منه، ومنهبرئ من املرض، وبرأ، فهو بارئ، ومع

ورم األنف، كناية عن إفراط الغيظ؛ ألنه يردف االغتياظ الشديد أن يرم أنف املغتاظ وينتفخ منخراه، 
  : قال

  وال يهاج إذَا ما َأنْفُه وِرما

  .الوسائد والفرش وحنوها مما ينضد، الواحدة نضيدة: النضائد

  ".األذري: "وروى-منسوب إىل أذربيجاناألذريب 

وإن خبطت الظلماء أفضت . إن انتظرت يضيء لك الفجر أبصرت الطريق: واملعىن. األمر العظيم: البجر
  .ضرب ذلك مثال لغمرات الدنيا وحتيريها أهلها: وقال املربد فيعن رواه البحر. بك إىل املكروه

  .اخفض عليك، أي أبق على نفسك ، وهون اخلطب عليه

  .كسر العظم ابور ثانية، واملعىن أنه يينكسك إىل مرضك: اهليض

جعل األنف يف القفا عبارة عن غاية اإلعراض عن الشيء وىل الرأس عنه؛ ألن قصارى ذلك أن يقبل بأنفه 
رقاً عيناه يف قفاه لنظره إىل ما وراءه دائبا ف: على ما وراءه ، فكأنه جعل أنفه يف قفاه؛ ومنه قوهلم للمنهزم

من الطلب؛ واملراد ألفرطت يف اإلعراض عن احلق، أو جلعلت ديدنك اإلقبال بوجهك إىل من وراءك من 
  .أقاربك خمتصاً هلم بربك ، ومؤثرا إياهم على غريهم

أهل اهللا؛ تفخيما لشأم، وكذلك كل ما يضاف إىل اسم : كان يقال لقريش. ختوفين من أهلك: تفرقين
  : هللا أنت، وكقول امرئ القيس: اهللا كبيت اهللا وكقوهلم

  َأشَتَّ وَأنَْأى من ِفراِق المحصِب  عينَا من رَأى ِمن تَفَرٍق فِللّه

ضربين عمر، فسقط الربنس عن رأسي، فأغاثين اهللا بشفعتني : قال رجل-أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه
  .يف رأسي

  .ة كان أوجبه أو ممطراًكل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراع: الربنس

  .خصلة يف أعلى الرأس: الشفعة
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  .خري بئر يف األرض زمزم، وشر بئر يف األرض برهوت- أمري املؤمنني علي عليه السالم

هو اسم للبلد الذي فيه هذه : واٍد باليمن وقيل: هي بئر حبضرموت يزعمون أن ا أرواح الكفار؛ وقيل
وا مزيدة يف أخواا اجلائية على أمثاهلا مما عرف اشتقاقه؛ كالتربوت البئر، والقياس يف تائها الزيادة، لك

  .واخلربوت وغري ذلك

    

ملا قُتل على راية املشركني من قُتل من بين عبد الدار أخذ اللواء غالم هلم أسود، : قال-سعد رضي اهللا عنه
يعا، فأقبل أبو سفيان وكان قد انتكس، فنصبه العبد وبربر يسب، فرميته وأصيبت ثغرته، فسقط صر

ما أكثر : كثرة الكالم، وحيكى أن إفريقيس أبا بلقيس غزا الرببر فقال: من رداه؟ من رداه؟ الرببرة: فقال
  .فسموا بذلك! بربرم

  .رماه حبجر: رداه

  .اجلنة حتت البارقة- عمار رضي اهللا عنه

  .اجلنة حتت ظالل السيوف: هي السيوف لربيقها، وهذا كقوهلم

  .أصل كل داء الربدة- ود رضي اهللا عنهابن مسع

ألا تربد حرارة الشهوة، أو ألا ثقيلة على املعدة بطيئة الذهاب، من برد إذا ثبت وسكن؛ : هي التخمة
  : قال

  من جِزع اليوم فَال نَلُومه  يوم باِرد سمومه اليوم

  .ما سبب آجالكم؟ لقالوا التخم: لقبورلو سئل أهل ا: واملعىن ذم اإلكثار من الطعام؛ وعن بعضهم

هذا : أتينا الكوفة، فإذا أنا برجال مشرفني على رجل، فقالوا: قال سبيع بن خالد-حذيفة رضي اهللا عنه
كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن : حذيفة بن اليمان، فقال

  .الشر، فربمشوا إليه

ر وأداموه إنكاراً لقوله وتعجباً منه، يقال برشم إليه وبرهم؛ وإمنا كان يسأله عن الشر أي حددوا النظ
  .ليتوقاه فال يقع فيه؛ وهلذا كانت عامة ما يروى من أحاديث الفنت منسوبة إليه

يا عدو اهللا وعدو رسوله؛ : استعمله عمر على البحرين، فلما قدم عليه قال له-أبو هريرة رضي اهللا عنه
لست بعدو اهللا وال عدو رسوله، ولكين عدو من عادامها، ولكنها سهام : من مال اهللا، فقالسرقت 

اجتمعت ونتاج خيل، فأخذ منه عشرة آالف درهم فألقاها يف بيت املال؛ مث دعاه إىل العمل فأىب، فقال 
 وأخاف إن يوسف مين بريء وأنا منه براء،: فإن يوسف قد سأل عن العمل، فقال: عمر رضي اهللا عنه
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أخاف أن أقول بغري حكم، وأقضي بغري علم، وأخاف أن : أفال تقول مخسا؟ قال: ثالثا واثنتني، قال
  .يضرب ظهري، وأن يشتم عرضي، وأن يؤخذ مايل

واملراد بالرباءة بعده عنه يف املقايسة، لقوة يوسف عليه السالم على االستقالل بأعباء . الربيء: الرباء
وأراد بالثالث واالثنتني اخلالل املذكورة، وإمنا جعلها قسمني لكون الثنتني وباال عليه . الوالية وضعفه عنه

  .يف اآلخرة، والثالث بالء وضرارا يف الدنيا

  .لكل داخل برقة-ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .هي املرة من الربق، مصدر برق يربق إذا بقى شاخص البصر حرية؛ وأصله أن يشيم الربق فيضعف بصره

يا أمري املؤمنني؛ إن البحر خلق عظيم، : إنه كتب إىل عمر رضي اهللا عنه: نه حديث عمرو بن العاصوم
  .يركبه خلق ضعيف، دود على عود، بني غرق وبرق

  .يريد أن راكب البحر إما أن يغرق أو يكون مدهوشا من الغرق

ال : ، فأتيت علقمة فسألته؛ فقالإذا وليت العراق فائتين: قال يل زياد: قال أبو وائل- علقمة رضي اهللا عنه
  .تقرم فإن على أبوام فتناً كمبارك اإلبل، ال تصيب من دنياهم إال أصابوا من دينك مثليه

يعين أن هذه الفنت تعدى من يقرم إعداء هذه املبارك اإلبل امللس إذا أنيخت . أراد مبارك اإلبل اجلرىب
  : قال. فيها

الج باركم دي الصحاحبتُعر  

  .اللهم صلّ على حممد عدد الربى و الثرى والورى-عي بن احلسني صلوات اهللا عليهما

  .التراب الذي على وجه األرض، وهو العفر، من برى له إذا عرض وظهر: الربى

  .التقى الثريان، أي ندى املطر وندى الثرى: الندى الذي حتت الربى، ومنه قوهلم: الثرى

  . الربطمة"وأَنتم ساِمدون": وله عز وجلقال يف ق- جماهد رمحه اهللا

املقطب املتغضب : املتخاوص يف النظر، وقيل: الرافع رأسه تكرباً، واملربطم: هذا تفسري للسمود، والسامد
  . متكربون"ساِمدون": وجاء يف تفسري ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله. لكربه

  .تسوق الناس إىل مغارا سوق الربق الكسريخترج نار من مشارق األرض -قتادة رضي اهللا عنه

  ".بره"هو اجلمل تعريب 

  .ال تربدوا عن الظامل-يف احلديث

  .أي ال ختففوا عنه، وال تسهلوا عليه من عقوبة ذنبه بشتمه ولعنه
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من ". سر"وثالثني بردة يف ". خي"الربد يف ". خب"يتربضه يف ". ول"التربيح يف ". أن"البريم والربم يف 
بكم برة يف ". هو"الربهرهة يف ". غث"كثريات املبارك يف ". عب"غري أبرام يف ". سر"ا الربح يف هذ
الربمجة يف ". طر"وهذه الربازق يف ". جو"برانيا يف ". وغ"من الربحاء يف ". نض"أبر عليهم يف ". مس"
  ".رب"إن الرب دون اإلمث يف ". رس"

  

  الباء مع الزاي

كانت نبوة رمحة، مث تكون خالفة رمحة، مث تكون ملكاً ميلِّكه اهللا من - له وسلمالنيب صلى اهللا عليه وآ
  .قطع سبيل، وسفك دماء، وأخذ أموال بغري حقها: يشاء من عباده، مث تكون بزبزياَّ

-أي استيالء منسوبا إىل البزبزة؛ وهي اإلسراع يف الظلم، واخلفة إىل العسف، وأصلها السوق الشديد

الضمري يف . ، وهي من مصدر من بز إذا سلب، ومعناها كثرة البز"خليفي"زن بو" بزيزي"وروى 
  ".تكون"للحال، وكذلك يف " كانت"

أال يف قتيل خطأ العمد ثالث وثالثون حقة، وثالث وثالثون جذعة، وأربع : خطب يوم فتح مكة فقال
  .وثالثون ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة

وإذا أتى على اجلمل عام بعد . إذا متت هلما مثاين سنني ودخال يف التاسعة: بازلمجل بازل وناقة : يقال
والضمري يف . بزول وبازل عام: خملف، فأما الناقة فال تكون خملفاً، ولكن يقال هلا: البزول وقيل له

ها، نفس" بازل"إىل ناقة بازل عامها، وال جيوز إىل : ، يرجع إىل موصوف حمذوف؛ ألن التقدير"عامها"
سيد غالمه، أي سيد : ألن البازل مضافة إىل العام، فلو رجعت فأضفت العام إليها كنت مبرتلة من يقول

  : غالم السيد، وهذا حمال، ونظريه يف قول حامت خياطب امرأته

ه أماوياحِد ُأمو بإني ر  رتُ فال غرم عليه وال َأسرَأج  

  .على غري لفظهاواحدة املخاض، وهي احلوامل : واخللفة

  : يف قصيدة أيب طالب يعاتب قريشاً يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

دحمي مزبت اهللا ييونُقَاِتِل ولما  كذَبتُم وب ونَهد نُطَاِعن 

  : أي ال يبزي، فحذفه ألنه ال يلبس، ومثله

  فقلت يمين اِهللا أبرح قاِعدا

  : وقوله
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  الدهر أطعمهآليتُ حب الِعراق 

  : القهر والغلبة، وجيوز أن يكون من اإلبزاء، قال: والبزو

  ِإن ابزاك خَصم أو نَبا ِبك منِْزُل  أخوك الدائم العهد لم أحْل وإنّي

  : رأيته يوم بدر وهو يقول: قال سعد بن أيب وقاص-أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه

 سنَحنَح اللّيل كأني ِجنِّي  يباِزُل عاميِن حِديثٌ سنِّ

  ما تَنِْقم الحرب العوان ِمنِّي  هذا ولَدتْني أمي لمثل

نَحنَحِجنِّي س ِل كأنّياللَّي   

  : وروى

ع كأنَّني من ِجنمعمس  

وة، وهو الذي هو البعري الذي متت له عشر سنني، ودخل يف احلادية عشرة فبلغ ايته يف الق: بازل عامني
  .أنا يف استكمال القوة كهذا البعري مع حداثة السن: خملف عام؛ واملعىن: يقال له

العريض الذي يسنح : فالسنحنح. السنحنح والسمعمع مما كرر عينه والمه معاً، ومها من سنح ومسع
: والسمعمع. تهكثرياً، وإضافته إىل الليل على معىن أنه يكثر السنوح فيه ألعدائه والتعرض هلم جلالد

: اخلفيف السريع يف وصف الذئاب، فاستعري، والذئب موصوف حبدة السمع، وهلذا قيل لولده من الضبع

  .أمسع من مسع: السمع، وضرب به املثل فقيل

كربت : أُنثت يف تسمية اجلارحة ا، مث استعريت للعمر، لالستدالل ا على طوله وقصره، فقيل: السن
يث بعد االستعارة، ونظريها اليد والنار يف إبقاء تأنيثهما بعد ما استعريتا للنعمة سين؛ مبقاة على التأن

  .والسمة

احملذوف " أنا"معتمد على " حديث"طلع الشمس، واضطرم النار؛ ألن : حديث سين، كما يقال: وقوله
  .وليس خبرب قدم

  : ضروة، وجيوز يف القوايف ختفيف كل مشدد ومثله قوله" جين"خفف ياء 

  وتَ اليوم أم شاقَتْك ِهرأصح

  : خالف بني حريف الروى؛ لتقارب النون وامليم، وهذا يسمى اإلكفاء يف علم القوايف، ومثله

  على مِبيٍن جرِد الْقَِصيِم  ِريها الْيوم على مبين يا
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  .قضى يف البازلة بثالثة أبعرة- زيد رضي اهللا عنه

  .تبزل اللحم أي تشقهاملتالمحة، ألا : هي يف الشجاج

  ".شك"بزة يف ". بج"البيازر يف ". شه"بأشهب بازل يف ". خش"بزيع يف 

    

  الباء مع السين

خيرج قوم من املدينة إىل العراق والشام يبسون املدينة، واملدينة خري هلم لو -النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .كانوا يعلمون

ي اطردهم، ومنه بس عليه عقاربه؛ إذا بث منائمه؛ قال بس القوم عنك، أ: السوق والطرد، يقال: البس
  : أبو النجم

  وانْبس حياتُ الكَثيِب اَألهيِل

واملعىن يسوقون ائمهم سائرين؛ وال حمل له من اإلعراب؛ . "وبسِت اِجلبالُ بسا": وبه فسر قوله تعاىل
ل النصب على احلال؛ ألن احلال ال ينتصب عن هو يف حم: ، وال جيوز أن يقال"خيرج قوم"ألنه بدل من 

  .النكرة، وجيوز أن يكون صفة لقوم؛ فيحكم على موضعه بالرفع

  .يد اهللا بسطان ملسيء النهار حىت يتوب بالليل، وملسيء الليل حىت يتوب بالنهار

ح، مث روضة أنف، ومشية سج: إذا كان منفاقا منبسط الباع، ومثله يف الصفات: يد فالن بسط: يقال
بسط كعنق وأذن، جعل بسط اليد كناية عن اجلود، حىت قيل للملك الذي يطلق عطاياه : خيفف فيقال

مبسوط اليد، وإن كان مل يعط منها شيئاً بيده، وال يبسطها به البتة، وكذلك املراد : باألمر وباإلشارة
 اجلواد واإلنعام ال غري، من غري تصور يد وال "بلْ يداه مبسوطَتاِن": يدا اهللا بسطان، وبقوله تعاىل: بقوله

إن اهللا جواد بالغفران : مبسوط اليد وجواد عبارتان معتقبتان على معىن واحد، واملعىن: بسطها؛ ألن قوهلم
  ."بل يداه بسطان": ويف قراءة ابن مسعود. رزقنا اهللا التوبة ومغفرة الذنوب. للمسيء التائب

  .ليكن وجهك بسطاً تكن أحب إىل الناس ممن يعطيهم العطاء: كمةمكتوب يف احل: ويف حديث عروة

  .أي منبسطا منطلقا

مات أُسيد بن حضري فأُبسل ماله بدينه، فبلغ عمر، فرده فباعه ثالث -أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه
  .سنني متوالية فقضى دينه

هناِلك ال أَرجو حياةً : ل الشنفريقا. أي أُسلم إذا كان مستغرقاً بالدين، ومنه أُبسل فالن جبريرته
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  .سِجيس اللَّياِلي مبسالً باجلَرائر وكان املال خنالً فباعه، أي باع مثرته حىت قضى منها دينه=تسرين

  .آمني وبسال: قال يف دعائه

  : قال أبو خنيلة. معناه إجياباً وحتقيقاً: قيل

 وعادى اُهللا من عاداكَا بسالً  ال خاب من نَفِْعك من رجاكَا

نزل آدم من اجلبة ومعه احلجر األسود متأبطه، وهو ياقوتة من يواقيت اجلنة، -ابن عباس رضي اهللا عنهما
  ".ونزل بالعالة: "وروى- ونزل بالباسنة وخنلة العجوة

  .آالت الصناع، وقيل سكة احلراث: الباسنة

  .وهي شفاء من السم. العجوة من اجلنة:  الصالة والسالموعنه عليه وآله. ضرب من أجود التمر: العجوة

  .السندان: العالة

  .ال تبسروا وال تثجروا وال تعاقروا فتسكروا-األشجع العبدي رضي اهللا عنه

  .خلط البسر بالتمر وانتباذمها: البسر

  .أن يؤخذ ثجري البسر فيلقى مع التمر، وهو ثفله: والثجر

  . عقر احلوض؛ وهو مقام الشاربة، أي ال تلزموه لزوم الشاربة العقراإلدمان، مأخوذ من: واملعاقرة

  .ال تبسر وال حتلب: قال. إين رجل تياس: قال له وليد التياس-احلسن رمحه اهللا

  .ال بأس به ما مل يبسر ومل ميصر: فقال. سألت احلسن عن كسب التياس: وروى

  .هو أن حيمل على الشاة غري الصارف والناقة غري الضبعة

  .أن حيلب بإصبعني، أراد ما مل يسترق اللنب: املصر

". رب"بعد تبسق يف ". فر"فأجناد بسل يف ". قع"وبواسقها يف ". عم"البساط يف ". عي"قد بس منه يف 

  ".زو"أشأم من البسوس يف ". بك"الباسة يف ". رغ"ومرة بالبسر يف 

  

  الباء مع الشين

ن من املسجد للصالة والذكر رجل إال تبشيش اهللا به حني خيرج ال يوط- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .من بيته كما تبشبش أهل البيت بغائبهم إذا قدم عليهم

املسرة به واإلقبال عليه، وهو من معىن البشاشة ال من لفظها عند أصحابنا البصريني؛ : التبشيش باإلنسان
  .هوهذا مثل الرتضاء اهللا فعله ووقوعه املوقع اجلميل عند



 
ابن جنيالتمام في تفسير أشعار هذيل   71 

إن : يف موضع اجلر بإضافة حني إليه، واألوقات تضاف إىل اجلمل، ومن البتداء الغاية؛ واملعىن: خيرج
  : التبشيش يبتدئ من وقت خروجه من بيته إىل أن يدخل املسجد؛ فترك ذكر االنتهاء ألنه مفهوم، ونظريه

  شمتُ البرقَ من خَلَل السحاب

  : ولهكما فتحه يف ق" حني"وال جيوز أن يفتح 

  على حين عاتبتُ المشيب على الصبا

    

  .ألنه مضاف إىل معرب، وذاك إىل مبين

بشرته، مبعىن بشرته، فبشر، : وروى فلْيبشر يقال- من أحب القرآن فلْيبشر- ابن مسعود رضي اهللا عنه
 يبلغ كنهه كجربته فجرب، وبشرت فبشر كثلجت صدره فثلج، واملعىن البشارة بالثواب العظيم الذي ال

  .وصف؛ وهلذا املعىن حذف املبشر به

بالضم أن يضمر نفسه حلفظه؛ فإن كثرة الطعام تنسيه إياه، من بشر األدمي " فليبشر: "املراد بقوله: وقيل
ونظري البشر يف وقوعه ". إين ألكره أن أرى الرجل مسينا نسيا للقرآن: "ومثله قوله. وهو أخذ باطنه بشفرة

  : براه السفر، قال: يقال. ري النحت والربي يف التعبري ما عن اهلزال وذهاب اللحمعبارة عن التضم

  وهو من اَأليِن حٍف نَِحيت

  .أُمرنا أن نبشر الشوارب بشراً أراد أن حنفيها حىت تظهر البشرة: ومن البشر حديث ابن عمرو

بع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا لقد رأيتين سا: خطب الناس بالبصرة، فقال-ابن غزوان رضي اهللا عنه
عليه وآله وسلم، ما لنا طعام إال ورق البشام حىت قرحت أشداقنا، ما منا اليوم رجل إال على مصر من 

  .األمصار

  ".سابع سبعة قد سلقت أفواهنا من أكل الشجر: "وروى

  : قال جرير. شجر يستاك به: البشام

 رع بشامٍة سِقي البشَامِبفَ  َأتَذْكُر يوم تَصقُل عاِرضيها

  .سلقت، من السالق، وهو بثر خيرج يف باطن الفم

يكون امسا للواحد من السبعة، واسم فاعل من سبعت القوم؛ إذا كانوا ستة، فأمتمتهم : السابع على معنيني
سبعة، سابع سبعة، إضافة حمضة مبعىن أحد : فاألول يضاف إىل العدد الذي منه امسه، فيقال. بك سبعة

سابع ستة إضافة : والثاين يضاف إىل العدد الذي دونه فيقال. ، وثالث ثالثة"ثاين اثنني": ومثله يف القرآن
  .غريه من أمساء الفاعلني، كضارب زيد، واملعىن سابع ستة
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هل كان : من حوران قال: من أي البلدان أنت؟ قال: دخل عليه سيابة بن عاصم السلمي، فقال-احلجاج
أصابتين : انعت لنا كيف كان املطر وتبشريه؟ قال: قال. أصلح اهللا األمري! نعم: غيث؟ قالوراءك من 

سحابة حبوران، فوقع قطر كبار وقطر صغار، فكأن الصغار حلمة للكبار، ووقع سبطاً متداركاً، وهو 
بالقريتني السح الذي مسعت به؛ واٍد سائل، وواد نادح، وأرض مقبلة، وأرض مدبرة، وأصابتين سحابة 
  .فلبدت الدماث، وأسالت العزاز، وصدعت عن الكمأة أماكنها، وجئتك يف مثل جار الضبع

فلبدت الدماث، ودحضت التالع، ومألت احلفر، وجئتك يف ماء جير الضبع، ويستخرجها من : وروى
  .وجارها؛ فقاءت األرض بعد الري، وامتألت اإلخاذ وأفعمت األودية

نعم، كانت مساٌء ومل أرها، : هل كان وراءك من غيث؟ فقال:  اليمامة، فقالمث دخل عليه رجل من أهل
أُظعنكم إىل حملة تطفأ فيها النريان، وتشتكي فيها : ومسعت الرواد تدعو يف ريادا، فسمعت قائال يقول

  .النساء، وتنافس فيها املعزى

: فقال.  حتدث أهل الشام فأفهمهمإمنا! وحيك: فلم يفهم احلجاج ما قال، فاعتل عليه بأهل الشام، فقال

وأما تشكي . أخصب الناس فكثر السمن والزبد واللنب فلم حيتج إىل نار خيبز ا: أما طفُء النريان، فإنه
وأما تنافس املعزى فإا ترى من ورق الشجر . النساء فإن املرأة تربق مها ومتخض لبنها فتبيت وهلا أنني

  . يشبع عيوا؛ فتبيت وهلا كظة من الشبع وتشتر فتترتل الدرةوزهر النبات ما يشبع بطوا وال

أغرب البالد، وأكل ما أشرف من : هل كان وراءك غيث؟ فقال: مث دخل رجل من بين أسد، فقال له
  .بئس املخرب أنت: فقال. اجلنة؛ فاستيقنا أنه عام سنة

نعم، : ل كان وراءك غيث؟ قاله: مث دخل رجل من املوايل من أشد الناس يف ذلك الزمان، فقال له
أصلح اهللا األمري، غري أين ال أحسن أن أقول كما قال هؤالء، إال أنه أصابتين سحابة فلم أزل يف ماٍء وطٍني 

  .حىت دخلت على األمري

  .واهللا لئن كنت من أقصرهم خطبة يف املطر إنك ملن أطوهلم خطوة بالسيف: فضحك احلجاج مث قال

ومنه تباشري الصبح، وهو يف األصل مصدر بشر؛ ألن . ؛ وهي األوائل واملبادئواحد التباشري: التبشري
  .طلوع فاحتة الشيء كالبشارة به، ومثله التعشيب والتنبيت

  .حلمة للكبار؛ أراد أن القطر قد انتسج لفرط تتابعه، فشبه الكبار بسدي النسيج والصغار بلحمته

  .املمتد املنبسط، وقد سِبط وسبط: السبط

    

الواسع، من ندح يندح إذا وسعه، وهو من باب العيشة الراضية، واملاء الدافق، ومنه املندوحة : النادح
  .وهي السعة، مصدر من ندح كاملكذوبة واملصدوقة
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  .السهول، مجع مكان دمث أو أرض دمثة: الدماث

  .األرض الصلبة: العزاز

  .أي مزالق: صريا مداحض: دحضت التالع

  .املصانع: اإلخاذ

  .ملئت: أُفعمت

  .مخرجة على زنة اخلياطة والقصارة؛ ألا صناعة: الريادة

  .االمتالء املفرط من طعام أو شراب؛ من اكتظ الوادي إذا غص باملاء: الكظة

  .شيناً لتقارما" جتتر"قلبت جيم 

: ة يقالوجه آخر؛ وهو اتخاذهن شكاء اللنب، مجع شكوة، وهي القربة الصغري" تشكي النساء"قيل يف 

  : شكى الراعي وتشكى، قال

  وحتَّى رَأيتُ العنْز تَشْري وشَكَِّت الْأيامى وَأضحى الرْئم بالدو طَاِويا

  .عامة الشجر اليت تتربل يف الصيف: اجلنة

  : القحط، أراد بطول اخلطوة التقدم إىل األقران، من قول ابن حطان: السنة

رت أسيافُنا كَانلُهاإذا قصصارب خُطَانا   وائنا فنُضدإلى َأع 

  ".غث"بشق يف ". ظر"والبشام يف ". طر"فبشكه يف ". قر"وأبشره يف 

  

  الباء مع الضاد

كنت شاهداً النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حماصر أهل : عن ابن طريف- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .أن إنسانا رمى بنبلة أبصر مواقع نبلهالطائف، فكان يصلي بنا صالة البصر، حىت لو 

صالة البصر؛ : وقيل لصالة الفجر أو املغرب على خالف فيها. بصر به بصراً: البصر، مبعىن اإلبصار، يقال
  .ألا تصلى يف وقت إبصار العيون لألشخاص بعد حيلولة الظلمة أو قبلها

: فقيل. ش، فإذا كانوا بالبيداء خسف مذكر قوما يؤمون البيت ورجل متعوذ بالبيت قد جلأ به من قري

يهلكون مهلكا واحداً، : يا رسول اهللا؛ أليس الطريق جيمع التاجر وابن السبيل واملستبصر وابور؟ قال
  .ويصدرون مصادر شىت

  .ذو البصرية يف دينه: املستبصر
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يقصدون بيت اهللا ليلحدوا يف جربه على األمر وأجربه؛ ومعناه أن قوما : املُجرب على اخلروج، يقال: ابور
يهلكون مجيعاً، : فقال. إن تلك الرفقة قد جتمع من ليس قصده قصدهم: فقيل له. احلرم فيخسف م اهللا

  .مث يذهبون مذاهب شىت يف اجلزاء

  .بني كل مساءين مسرية مخسمائة عام، وبصر كل مساء مسرية مخسمائة عام- بن مسعود رضي اهللا عنه

  .ومنه البصرة والبصر لنوع احلجارة. ثوب ذو بصر؛ إذا كان غليظاً وثيجا: يقالغلظ الشيء، : البصر

وجيوز أن يكون مصدراً مبعىن السري . املتيهة واملزلة: وجيوز أن يراد باملسرية املسافة اليت يسار فيها كما قيل
  .كاملعيشة واملعيش، واملعجزة واملعجز

 تبص كأا منت إهالة، فإذا استوت عليها أقدام اخلالئق متسك النار يوم القيامة حىت-كعب رضي اهللا عنه
فتخسف م، فيخرج منها املؤمنون : وروى- أمسكي أصحابك ودعي أصحايب فتخنس م: نادى مناٍد
  .ندية ثيام

  .الربيق: البصيص

  .الودك: اإلهالة

  .إذا أخره وغيبه: خنس به خينس وخيِنس

أصح بصٍر يف ". فر"وبصرها يف ". بر"بصره يف ". كذ"ة يف ما هذه البصر". سف"بصري وأعمى يف 
  ".خس"

  

  الباء مع الضاد

ملا تزوج خدجية بنت خويلد دخل عليها عمرو بن أُسيد، فلما رأى النيب عليه -النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ال يقدع: وروى-هذا البضع ال يقرع أنفه: السالم قال

هو الفحل ال يقرع أنفه؛ فنحرت بعرياً، : ا وهو مثل فقالأنه ملا خطب خدجية استأذنت أباه: وروى
ما هذا احلبري؟ وهذا العقري؟ وهذا : وكسته برداً أمحر؛ فلما صحا من سكره قال. وخلَّقت أباها بالعبري

قرعها قرعاً، وذقطها ذقطاً؛ وفعل : مصدر بضع املرأة إذا جامعها، ومثله فيما حكاه سيبويه: العبري؟ البضع
بضع أيضا، كما : ويقال لعقد النكاح. در غري غريب؛ منه الشغل والسكر والكفر وأخوات هلايف املصا

  .وأرادها هاهنا صاحب البضع فحذف. استعمل النكاح يف املعنيني

عبارة عن الرد، وأصله يف الفحل اهلجني إذا أراد أن يضرب يف كرائم اإلبل قرع أنفه بالعصا : قرع األنف
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  .لريتد عنها

  : قريب من القرع، قالت ليلى األخيلية: والقدع

  ِجفان سديفاً يوم نكباء صرصر  يقْدع الخصم األلد ويمأل اْل ولم

  .البعري املنحور: وبالعقري. الذي خلقته به: الربد الذي كسته، وبالعبري: أراد باحلبري

    

 أدباً له ثالثني سوطاً كان لرجل حق على أم سلمة، فأقسم عليها أن تعطيه، فضربه-عمر رضي اهللا عنه
  .يحِدر: وروى-كلها يبضع ويحدر

. وحدر اجللد بنفسه حدورا. أحدره الضرب وحدره حدرا: أي يشق اجللد، ومنه املبضع، ويورم، يقال

  : قال عمر بن أيب ربيعة

 ِمن آثاِرِهن حدورا َألبان  لو دب ذَر فَوقَ ضاِحي ِجلِْدها

  .لدم؛ أي يسيلهيحدر ا: وقيل

إن الشيطان جيري يف اإلحليل، ويبض يف الدبر، فإذا أحس أحدكم من : يقال-النخعي رمحه اهللا تعاىل
  .ذلك شيئاً فال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً

  .سيالن قليل، شبه الرشح؛ واملعىن أنه يدب فيه فيخيل إليك أنه بضيض بلل: البضيض

شاء أن ترى أحدهم أبيض بضا ميلخ يف الباطل ملخا، ينفض مذرويه، ما ت- احلسن رمحه اللع تعاىل
  .قد عرفناك فمقتك اهللا، ومقتك الصاحلون! هأنذا فاعرفوين: ويضرب أسدريه، يقول

  .الرقيق البشرة الرخص اجلسد: البض

  : بكرة ملوخ، وقال رؤبة: اإلسراع واملر السهل، يقال: امللخ

  خُ الملَقمعتَِزم التَّجِليخ مالَّ

  .أي سريع يف امللق، وهو ما استوى من األرض

مذريان يف ثنية مذري الطعام؛ ألن الكلمة مبنية على : مذريان كقوهلم: فرعا األليتني، وإمنا يقل: املذروان
  .حرف التثنية، كما مل تقلب ياء النهاية، وواو الشقاوة مهزة لبنائهما على حرف التأنيث

وهو مثل للفارغ، ونفض املذروين : عن ابن األعرايب. ي يضرب بيديه عليهماالعطفان، أ: األسدران
  .للمختال

  .يسمى التفاتا، وله يف علم البيان موقع لطيف: قد عرفناك

أن ". سح"من كل بضع يف ". ند"يبض ماء أصفر يف ". صب"ما تبض ببالل يف ". كي"وتبضع طيبها يف 
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  ".نظ"يستبضع يف 

  

  الباء مع الطاء

  .رأيت عيسى بن مرمي عليه السالم، فإذا رجل أبيض مبطن مثل السيف=صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

  .وهو الضامر البطن

يؤتى برجل يوم القيامة، وتخرج له بطاقة فيها شهادة أن ال إله إال اهللا، -ابن عمرو رضي اهللا عنهما
  .وخترج له تسعة وتسعون سجالً فيها خطاياه فترجح ا

هي كلمة مبتذلة مبصر وما واالها، : وقال مشر. بالنون" نطاقة"وروى -الورقة: البطاقة: يبقال ابن األعرا
النطاقة؛ : يدعون ا الرقعة الصغرية املنوطة بالثوب اليت فيها رقم مثنه؛ ألا تشد بطاقة من هدبه، وقيل هلا

  .ألا تنطق مبا هو مرقوم عليها

أقوم فأُصلحه، : كنت معه فضعف السراج فقلت: ء بن حيوةقال رجا-ابن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل
قمت وأنا : إنه للؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه، فقام فأخذ البطَّة فزاد يف دهن السراج مث رجع فقال: فقال

  .عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز

ا مسيت بذلك ألا على شكل الطائر هي إناء كالقارورة، وكأ: الدبة بلغة أهل مكة، وقيل: البطة
  .املعروف

  .كان يبطن حليته ويأخذ من جوانبها-النخعي رمحه اهللا تعاىل

  .أي يأخذ شعرها من حتن الذقن واحلنك

بطاقة ". جب"ذو البطني يف ". كم"بطيحاء يف ". جد"والبطحاء يف ". ظه"وبطن يف ". رف"أبطحوا يف 
". غض"ببطنتك يف ". رح"إن الشوط بطني يف ". قح"لبطحاء يف أبا ا". غل"ليستبطنها يف ". كه"يف 

  ".ثب"ما بطأ م يف ". رس"البطريق يف ". دح"األباطيل يف 

  

  الباء مع الظاء

ما تقول أنت أيها العبد األبظر؟ هو الذي يف : أتى يف فريضة، وعنده شريح فقال له-علي عليه السالم
بظارة أيضاً، : طها ال تكون لكل أحد، ويقال حللمة ضرع الشاةشفته العليا بظارة، وهي هنة ناتئة يف وس

  .األبظر الصخاب الطويل اللسان؛ وجعله عبداً؛ ألنه وقع عليه سباء يف اجلاهلية: وقيل
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  ".زر"بظيت يف 

  

  الباء مع العين

  .ما سقي منها بعال ففيه العشر- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

قرب مادة مائها، فهو جيتزئ بذلك عن املطر والسقي؛ وإياه أراد النابغة يف النخل النابت يف أرض ت: البعل
  : قوله

 قَبَل اسِتقَاء الْحناِجِر بَأذْنَاِبها  ِمن الواِردات الماء بالْقَاِع تَستَِقي

ه؛ إذا أصبح فالن بعالً على أهل: وإمنا مسي بعالً ألنه باجتزائه كل على منابته ومراسخ عروقه، من قوهلم
  .صار كال وعياال عليهم

    

نعم، : هل لك من بعل؟ قال: يا رسول اهللا؛ أُبايعك على اجلهاد، فقال: إن رجال أتاه فقال: ومنه حديثه
  .انطلق فجاهد فيه، فإن لك فيه جماهداً حسنا: قال

ة، أي هو بعل الدار والداب: هل لك من يلزمك طاعته من أب وأم وحنومها؟ من قوهلم: قيل معناه
وجيوز أن يكون خمففاً عن بِعل، وهو العاجز الذي ال يهتدي ألمره من بعل . ومنه بعل املرأة. مالكهما

  .بلهاء ال حتسن اللبس وال إصالح شأن النفس: باألمر، وامرأة بعلة

  .بعال، نصب على احلال، واملعىن ما سقاه اهللا بعالً

إن اهللا يكره : قال. شفتاي وأسناين: فقالكم دون لسانك من حجاب؟ : تكلم لديه رجل فقال له
  .االنبعاق يف الكالم

  .هو اإلكثار واالتساع فيه، من انعبق املطر؛ وهو أن يسيل بكثرة وشدة

  .إا أكل وشرب وبعال: ذكر أيام التشريق فقال

  : هو املباعلة، وهي مالعبة الرجل أهله، قال احلطيئة

كْتَ وكَمٍل تَرعصان ذَاِت بح اِعلُه  هاِمنمن تُب ى لم تَِجدجإذا الليل َأد  

ما مصلى المرأة أفضل من أشد مكان يف بيتها ظلمة، إال امرأة قد يئست من - ابن مسعود رضي اهللا عنه
  .البعولة فهي يف منقليها

بعلت املرأة : هي مجع بعل، والتاء لتأنيث اجلمع، كالسهولة واحلزونة، وجيوز أن يكون مصدرا، يقال
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  .عولة، أي صارت ذات بعلب

  : اخلف، قال الكميت: املنقل

ِمثْل اِإلِرين اَألباِطح وكَان  هشُبنْقَل وِة المبالِحفْو 

أي هي البسة خفيها خلروجها من البيت، وترددها يف احلوائج، واملعىن كراهة الصالة يف املسجد للشواب 
  .والترخيص فيها للعجائز

  . صفة ملصلىيف موضع الرفع: المرأة

  .وأفضل أما أن ينصب على لغة أهل احلجاز، أو يرفع على لغة بين متيم

فأين الذين يبعقون لقاحنا، : ما بقي من املنافقني إال أربعة، فقال رجل: قال-حذيفة رضي اهللا عنه
  .مرتني- أولئك هم الفاسقون: وينقبون بيوتنا؟ فقال

  .حنرها، وبعق للتكثري: بعق الناقة

  .كانت قبلنا ذئبة جمرية، فأقبلت هي وعرسها ليال، فبعقتا غنمنا- الضيبويف كالم

  .أي شقتا بطوا، أو املراد اللصوص الذين يغريون على أهل احلي فيستاقوا، مث ينحروا ويأكلوا

  .إن للفتنة بعثات ووقفات، فمن استطاع أن ميوت يف وقفاا فليفعل

  .إثارات ويجاتمجع بعثة، وهي املرة من البعث؛ أي 

أنا ابن بعثطها واهللا ما سوبقت إال : أخربنا عن نفسك يف قريش؟ فقال: قيل له-معاوية رضي اهللا عنه
  .سبقت، وال خضت برجل غمرة إال قطعتها عرضا

وخوض الغمر عرضاً أمر شاق ال يقوى عليه . سرة الوادي، أراد أنه من صميم قريش وواسطتها: البعثط
والذي عليه العادة اتباع اجلرية حىت يقع اخلروج ببعٍد من . إن األسد يفعل ذلك:  يقالإال الكامل القوة،

موضع الدخول، وهذا متثيل إلقحامه نفسه فيما يعجز عنه غريه، وخوضه يف مستصعبات األمور وتفصيه 
  .منها ظافراً مبباغيه

ى بين عمرو بن عوف؛ فما قتل يف بين عمرو بن عوف قتيل، فجعل عقله عل: قال- عروة رضي اهللا عنه
  .زال وارثه، وهو عمري بن فالن، بعلّيا حىت مات

هو منسوب إىل البعل من النخل، وقد سبق تفسريه، واملراد ما زال غنيا ذا خنل كثري، وجيوز أن يكون 
ري؛ هو بعل هذه الناقة، والياء ملحقة للمبالغة مثلها يف أمحري ودوا: مبعىن البعل وهو املالك، من قوهلم

ما زال منها بعلياء، : يشبه أن يكون بعلياء من قول العرب يف أمثاهلا: وقيل. أي كثري األمالك والقنية
  .ما زال بعدها ينظر يف خري: يضرب ملن يفعل فعلة تكسبه شرفا وجمدا، ومثله قوهلم
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قالب الواو فيها اسم للمكان املرتفع كالنجد واليفاع، وليست بتأنيث األعلى؛ الدليل عليه ان: والعلياء
العشواء، والقنواء واخلدواء، يف تأنيث أفعلها، وألا : العلواء، كما قيل: ياء، ولو كانت صفة لقيل

  .استعملت منكرة، وأفعل التفضيل ومؤنثه ليسا كذلك

". حن"بعجت له يف ". قل"وال باعوثا يف ". قص"تبعل أزواجكن يف ". قي"يوم بعاث يف ". كر"فبعها يف 

من البعل يف ". دح"وبعيثك يف ". هط"بعل باألمر يف ". زف"بعج األرض يف ". غد"ملبعث يف اغدوا ا
  ".سح"بعلي رسوهلا يف ". رف"بعد ما بني السماء واألرض يف ". ضح"

  

  الباء مع الغين

    

 من شاء أن يصلي يف: كانوا معه يف سفر، فأصام بغيش فنادى مناديه- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .رحله فليفعل

  : قال رؤبة. تصغري بغش، وهو املطر اخلفيف، وقد بغشت السماء األرض تبغشها

  سيدا كَِسيِد الردهة المبغوِش

خرج يف بغاء إبل، فدخل عند الظهرية على امرأة يقال هلا حبة، فسقته -أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه
  .ضيحة حامضة

العطاس والنحاز تشبيها لشغل قلب الطالب بالداء، وبغاء املرأة على أخرج بغاء الشيء على زنة األدواء ك
  .زنة العيوب كالشراد واحلران؛ ألنه عيب فاحش

من الضيح، وهو اللنب املرقق، كالشحمة من الشحم، والشهدة من الشهد، وهي الشيء اليسري : الضيحة
  .منه

  .، وإذا مل أرك تبغثرت نفسيإذا رأيتك يا رسول اهللا قرت عيين-أبو هريرة رضي اهللا عنه

  .خبث النفس من غثيان وسوء ظن وغري ذلك، واملراد هاهنا خبثها للوحشة بفقد املشاهدة: التبغثر

". قس"ال ينبغي له أن ينام يف ". غف"ابغين يف ". صح"بغوا يف ". أن"بغياناً يف ". كر"باغ وهاد يف 

  ".دي" يف أبغيها الطعام". أب"البغايا يف ". قل"باعوثا يف 

  .تبقه وتوقّه- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  : وقال ذو الرمة. ال ينفعك من زاٍد تبقي: مبعىن االستبقاء، كالتقصي مبعىن االستقصاء، ويف أمثاهلم: التبقي
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  وَأدرك المتَبقّي من ثَِميِلته

  .ز من املتالف، واهلاء ملحقة للسكتواملعىن األمر باستقباء النفس، وأال يلقي ا إىل التهلكة، والتحر

  .ى عن التبقر يف األهل واملال

واملعىن النهي عن أن يكون يف . تفعل، من بقر بطنه؛ إذا شقه وفتحه، فوضع موضع التفرق والتبدد: التبقر
وهذا تفسري معىن قول ابن مسعود . أهل الرجل وماله تفرق يف بالد شىت؛ فيؤدي ذلك إىل توزع قلبه

طرقين رسول اهللا صلى اهللا : فكيف مبال براذان وماٍل بكذا؟ قال أبو مويهبة رضي اهللا عنه:  عنهرضي اهللا
يا أبا مويهبة؛ إين قد أُمرت أن أستغفر اهللا ألهل البقيع؛ فانطلقت معه، فلما : صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .يف كالم ذكره. السالم عليكم: تفوه البقيع قال

  .مقربة باملدينة: املراد بقيع الغرقد

  .تفوهت الزقاق والسكة: تفوه، أي دخل فوهته، وهي مدخله، يقال

إن هذه الفتنة : قال أبو موسى األشعري حني أقبلت الفتنة بعد مقتله- أمري املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه
فيها واحليلة أي صادعة لُأللفة شاقة للعصا، وشبهها يف تعذر تال! باقرة كداء البطن، ال يدري أين يؤتى له

  .يف كشفها بداء البطن الذي أعضل وأعيت مداواته

  .محل على عسكر املشركني فما زالوا يبقطون- أمري املؤمنني علي عليه السالم

أسرع يف صعوده، واملعىن تعادوا إىل : بقَّط يف اجلبل وبرقط: ويقال. اإلسراع يف املشي والكالم: التبقيط
  .اجلبال منهزمني

بقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة يف صالة العشاء، حىت ظننا أنه صلى - عنهمعاذ رضي اهللا 
  .ونام، مث خرج إلينا فذكر فضل تأخري صالة العشاء

إذا كانت امساً كالتقوى " فعلى"وكذلك كل . أي انتظرنا، واالسم منه البقوى، قلبت الياء فيها واواً
  : قال. امرأة صديا وخزيا: قلب ياؤها كقوهلموالرعوى والشروى، وإذا كانت صفة مل ت

نا فهاتهائددلُكْن حعا  ياِتهَألِوي واصي نَحالنَّو نْحج  

   كالطَّيِر تَبِقي متَداِوماِتها

أراد خبثاؤهم، فشبههم يف خبثهم . يوشك أن يستعمل عليكم بقعان أهل الشام-أبو هريرة رضي اهللا عنه
  .لغربان اليت هي أخبثها وأقذرهابالبقع من ا

  .أراد املولدين بني العرب والروميات جلمعهم بني سواد لون اآلباء وبياض لون األمهات: وقيل

: ما البقع؟ قال: قال. رأيت قوماً بقعاً: إن بعضهم قال له يف خيل ابن األشعث: ويف حديث احلجاج
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  .رقَّعوا ثيام من سوء احلال

  .لون األبقعشبه الثياب املرقعة ب

  .ال يصلح بقط اجلنان: قال-ابن املسيب رمحه اهللا

أي ال جيوز إعطاء البساتني على الثلث والربع، وإمنا مسي هذا بقطاً؛ ألنه خلط امللك وتصيريه مشاعاً، من 
  .إذا بكله: بقط األقط: قوهلم

ا فبثها يف الناس فأوحى إن حكيما من احلكماء كتب ثالمثائة وثالثني مصحفاً حكم-ابن ميسرة رمحه اهللا
  .إنك قد مألت األرض بقاقا، وإن اهللا مل يقبل من بقاقك شيئا: اهللا تعاىل

    

فك الرهن يفك فكاكا؛ إذا اندفع بكالم كثري، : بق علينا فالن يبق بقاقا، كقولك: هو كثرة الكالم، يقال
  .كثر ولدها: ومنه بقت املرأة

  .ن أمسائك أن تدعى مبقّاأحس: وتكلم أعرايب فأكثر، فقال له أخوه

  ".شر"وبقر خواصرمها يف ". حز"عني بقة يف ". نس"باقعة يف ". لق"لقا زبقا يف 

  

  الباء مع الكاف

  .بكِّتوه فبكَّتوه: أُيت بشارب مخر، فقال- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

ومنه قيل ! أما استحييت! يتيا فاسق؛ أما اتق: استقباله مبا يكره من ذم وتقريع، وأن تقول له: التبكيت
  .مبكت؛ ألا كلما وضعت أُنثى استقبلت زوجها مبكروه: للمرأة املعقاب

  .حنن معاشر األنبياء فينا بكء

بكأت وبكؤت بكاَء وبكْأً وبكوءاً، فهي : أي قلة كالم؛ مثل بكء الناقة أو الشاة، وهو قلة لبنها، يقال
  .بكئ وبكيئة

نعم، : هل يثبت لكم العدو قدر حلب شاة بكيئٍة؟ فقالوا: إنه سأل جيشاً-نهويف حديث عمر رضي اهللا ع
  .غلّ القوم: فقال

  .أي خانوا يف القول، ومعناه يكذّم فيما زعموا من قلة ثبات العدو هلم

  .كانت ضرباته مبتكرات ال عوناً-علي عليه السالم

ا وإتياا على نفس املضروب؛ شبهت هي اليت ضربت مرة واحدة ومل تعاود لشد: الضربة املبتكرة
  .باجلارية املبتكرة وهي املفتضة؛ ألا اليت بين عليهما مرة واحدة
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حرب عوان، : ومنه. اليت وقعت خمتلسة فأحوجت إىل املعاودة؛ شبهت باملرأة العوان وهي الثيب: والعوان
  .قه إىل مثلها أحد من األبطالوحاجة عوان، وجيوز أن يراد أنه كان يوقعها على صفة يف الشدة مل يسب

-من أمساء مكة بكة، وهي أم رحم، وهي أم القرى، وهي كوثى، وهي الباسة-جماهد رمحه اهللا تعاىل

  .وروى الناسة

ألا تبك أعناق اجلبابرة ومن أحلد فيها بظلم؛ : وقيل. مسيت بكة اتباك الناس فيها؛ وهو ازدحامهم: قيل
  .أي تدقها

  .وتنسهم أي تزجرهم وتسوقهم. ؛ ألا تبسهم أي تطردهموهي الباسة أو الناسة

قرئ باللغتني، وقال -"وأَقْرب رحماً": قال اهللا تعاىل. رمحه رمحاً ورمحا: أصل الرمحة، يقال: وأم رحم
  : زهري

وِمن هِصمعى ويريِبته التَّقْوض  محاِت اُهللا والرثَرِء العيمن س  

  .ألا أول األرض وأصلها ومنها دحيت: ىوقيل يف أم القر

  : بقعة مبكة، وهي حملة بين عبد الدار، قال: وكوثى

 بالفَقِْر واإلمعاِر ورماه  اُهللا منِْزالً بطْن كُوثَى لَعن

ِني ولِكناِق َأعاِر كُوثَةَ  ليس كُوثَى الِعرِد الدباِر عاِر دالد 

  . ا إبراهيم صلوات اهللا عليهيريد بكوثى العراق؛ قرية ولد

ابعث إيلَّ بعسل أبكار، من عسل خالَّر من الدستفشار، الذي مل : كتب إىل عامل له بفارس-احلجاج
  .متسه النار

. أراد أبكار النحل وهي أَفتاؤها؛ ألن العسل إذا كان منها كان أطيب، وقيل أراد أن أبكار اجلواري يلينه

  .عث إيل بعسل من عسل خالّر من النحل األبكاراب: واألول أصح، ألنه قد روى

  .موضع بفارس: خالّر

  .كلمة فارسية؛ أي مما عصرته األيدي وعاجلته: الدستفشار

وبكره يف ". قر"فبعكته يف ". قر"إن تبكعين ا يف ". نب"أكار أوالدكم يف ". غس"بكر وابتكر يف 
  ".نو"شاة بكئ يف . "خص"من بك يف ". اب"مم بكر يف ". لب"بكلت يف ". رج"

  

  الباء مع الالم
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أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن : يقول اهللا تعاىل- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .مسعت، وال خطر على قلب بشر، بله ما أطلعتهم عليه

ع موضع املصدر وقد يوض. بله زيدا؛ مبعىن دعه واتركه: من أمساء األفعال، كرويد، ومه، وصه، يقال: بله
ل زيد، ألن حال اإلعراب مظنة : ترك زيد، ويقلب يف هذا الوجه فيقال: بله زيٍد، كأنه قيل: فيقال

  .التصرف

وقد روى بيت كعب . يصلح أن يكون منصوب احملل وجمروره على مقتضى اللغتني: وما أطلعتهم عليه
  : ابن مالك األنصاري

 بلْه اَألكُفَّ كأنها لم تُخْلَِق  اتَذَر الجماِجم ضاِحياً هاماماتُه

أَهذَا الِذي ": رأته ومسعته، فحذف الستطالة املوصول بالصلة، ونظريه قوله تعاىل: املعىن. على الوجهني
  ."بعثَ اُهللا رسوالً

  .بلوا أرحامكم ولو بالسالم

    

لتفرق باليبس استعاروا البل ملعىن ملا رأوا بعض األشياء يتصل وخيتلط بالنداوة، وحيصل بينهما التجايف وا
  : قال. ال تؤبس الثرى بيين وبينك: الوصل، واليبس ملعىن القطيعة، فقالوا يف املثل

 الِذي بيني وبينكم مثِْرى فإن  فال تُْؤِبسوا بيِني وبينَكم الثَّرى

  . فابلله باإلحسان إىل عبادهإذا استشن ما بينك وبني اهللا- ويف حديث عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل

  .إن أهل اجلنة أكثرهم البله

  .هم الذين خلوا عن الدهاء والنكر واخلبث، وغلبت عليهم سالمة الصدور وهم عقالء

  : خري أوالدنا األبله العقول، قال النمر بن تولب: وعن الزبرقان بن بدر

  لَى َأسراِرهابلْهاء تُطِْلعني ع  ولَقَد لَهوتُ بطَفْلٍة ميالٍة

هينون لينون، غري أن ال هوادة يف احلق وال : "ويف املقامات اليت أنشأا يف عظة النفس يف صفة الصاحلني
  .إدهان، بله خال أن غوصهم على احلقائق يغمر األلباب واألذهان

  .من أحب أن يرق قلبه فليد من أكل البلس

حب يشبهه، والنون يف البلسن مزيدة مثلها يف : قيلهو التني، وروى البلس والبلسن، ومها العدس، و
  .خلنب ورعشن من اخلالبة والرعشة

  .وروى فيلمانيا وفيلما- رأيته بيلمانيا أقمر هجانا، إحدى عينيه كأا كوكب دري: ذكر الدجال فقال
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 وأبلمت أبلم الرجل إذا انتفخت شفتاه، ورأيت شفتيه مبلمتني،: الضخم املنتفخ، من قولك: البيلماين
  .البيلم لطول انتفاخه: ورم حياؤها، ويقال لطوط الربدى: الناقة

  : وقال اهلذيل. أي عظيماً: رأيت امرأً فيلماً: العظيم اجلثة، يقال: والفيلماين والفيلم

 فَر ذُو الِّلمِة الفَيلَم إذا  ويحِمي المضافَ إذا ما دعا

  .ات على الفيلم مبالغات يف معناهواأللف والنون والياء املشددة املزيد

  .واهلجان تأكيد له. األبيض: األقمر

: كيف رأيت أبا عبيدة؟ فقال: أرسل إىل أيب عبيدة رسوال، فقال له حني رجع-عمر رضي اهللا تعاىل عنه

كيف رأيته؟ قال رأيت : فقصر من رزقه، مث أرسل إليه وقال للرسول حني قدم عليه. رأيت بلال من عيش
  .رحم اهللا أبا عبيدة بسطنا له فبسط، وقبضنا له فقبض: فقال. حفوفا

عبارة عن الرخاء والشدة؛ ألن اخلصب مع وجود املاء واجلدب مع - وهو اليبس-جعل البلل واحلفوف
  .إذا يبس بقلها: حفَّت أرضنا: يقال. فقده

  .أتونا بعصيدة قد حفت فكأا عقب فيها شقوق: وعن أعرايب

  .ال أُحلها ملغتسل، وهي لشارب حل وبل: قال يف زمزم- عنهالعباس رضي اهللا تعاىل

  .هو املباح بلغة محري: بل إتباع حلل، وقيل: قيل

  .معناه الشفاء، من بل املريض وأبل: وعن الزبري بن بكار

ستفتحون أرض العجم، وستجدون فيها : قال صلى اهللا عليه وآله وسلم-ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما
  .ا البالنات، فمن دخلها ومل يستتر فليس منابيوتا يقال هل

وال فعل له، . واحدها بالن، وهو احلمام، من بل، بزيادة األلف والنون؛ ألنه يبل مبائة أو بعرقة من دخله
  .عن أيب األزهر-دخلنا البالنات: إمنا يقال

  .الة، امسح يسمح لكما أُباليه ب: سئل عن الوضوء من اللنب، فقال-ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما

  .أي مباالة، وأصلها بالية، كعافية

  .إذا مل جتد عزا فسمح: أمسحت قرونته، ويف أمثاهلم: إذا ساهل يف األمر، يقال: أَمسح وسمح وساَمح

  .قد بلغت منا البلغني: يوم اجلمل- قالت لعلي رضي اهللا تعاىل عنه- عائشة رضي اهللا تعاىل عنها

خطب بلغ، أي بليغ، وأمر : كأنه قيل: الربحني، والتحقيق فيهما أن يقال: هلمهي الدواهي، كقو: قيل
حلم زمي، ومكان سوي، وديناً قيما، مث مجعا مجع السالمة؛ إيذانا بأن اخلطوب : برح أي مربح، كقوهلم

 أحدمها أن جيري: ويف إعراب حنو هذا طريقان. يف شدة نكباا مبرتلة العقالء الذين هلم قصد وتعمد
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هذه البلغون، : اإلعراب على النون ويقر ما قبلها ياء، والثاين أن يفتح النون أبدا ويعرب ما قبلها؛ فيقال
  .ولقيت البلغني، وأعوذ باهللا من البلغني، قالت ذلك حني جهدا احلرب

    

بالة ". قد" األبلمة يف". عن"بلح يف ". رف"من البالغ يف ". جل"البلُس والبلسن يف ". أش"وأبلسوا يف 
". صح"وبلتها يف ". بر"أبلج الوجه يف ". خش"بالقع يف ". بن"بذي بلى وبذي بليان يف ". خش"يف 

". صب"ما نبض ببالل يف ". شن"والبلت يف ". زو"بليلة اإلرعاد يف ". قي"البلقعة يف ". مح"مبلحاً يف 

  ".حن"وما ابتلت قدماه يف 

  

  الباء مع النون

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت عائشة رضي اهللا عنها-  وآله وسلمالنيب صلى اهللا عليه
  .يتقي األرض بشيء إال يف يوم مطري ألقينا حتته بناء

ضم الشيء إىل الشيء، ومنه قيل للنطع ِمبناة ومبناة وبناء؛ ألنه أدميان فصاعدا ضم بعضها إىل : معىن البناء
  .بعض ووصل به

ويوم شهدناه، :  مطر فيه، فاتسع يف الظرف بإجرائه جمرى املفعول الصحيح، كما قيليف يوم مطري؛ أي
  .وبرز يف شهدناه؛ ألنه انقلب منصوبا، والنصب أخو اجلر. إال أن الضمري استكن هنا النقالبه مرفوعا

 ألقى إن عمر استعملين على الشام، وهو له مهم؛ فلما: خطب الناس فقال-خالد رضي اهللا تعاىل عنه
أما : فقال خالد. هذا واهللا هو الفتنة: الشام بوانيه، وصار بثنية وعسال، عزلين واستعمل غريي فقال رجل

  ".بذي بليان: "وروى- وابن اخلطاب حي فال، ولكن ذاك إذا كان الناس بذي بلى وذي بلى

ألقى بركه، وألقى :  يقالألقى البعري بوانيه، كما: أضالع الزور لتضامها، الواحدة بانية، ويقال: البواين
  .إذا استناخ، فاستعاره الطمئنان الشام وقرار أُموره: كلكله

األرض السهلة اللينة؛ أي كثر : والبثنة. حنطة حب منسوبة إىل البثنة، وهي بالد من ارض دمشق: البثنية
  .واملراد ظهور اخلصب والسعة فيه. فيها احلنطة والعسل، حىت كأن كله حنطة وعسل

واملعىن . صار بذي بلى وذي بليان، من بل يف األرض إذا ذهب: ن بعد حىت ال يدري أين هويقال مل
  .ضياع أمور الناس بعده وتشتت كلمتهم

كنت ألعب مع اجلواري بالبنات، فإذا رأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - عائشة رضي اهللا تعاىل عنها
  .انقمعن فيسر ن إيل
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  .يلعب الصباياالتماثيل اليت : البنات

  .دخلن البيت وتغينب: انقمعن

  .يرسلهن، من السرب، وهو مجاعة النساء: يسرن

العاقل : أي تثبت، والبنني. تبنن: وأراد أن يعجل عليه باحلكومة- قال له أعرايب-شريح رمحه اهللا تعاىل
  .املتثبت، وهو من باب ابن باملكان

  ".عن"ابن أيب كبشة يف ". با"نت الغزل يف ب". نس"وبنسوا يف ". غل"أبيين عبد املطلب يف 

  

  الباء مع الواو

  .ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .باقته بائقة تبوقه بوقا: أي غوائله وشروره، يقال

  .فسميت تبوك! ما زلتم تبوكوا بعد: جاء وهم يبوكون حسي تبوك بقدح، فقال

  . فيه القدح حىت خيرج املاءوهو أن حيركوا

  .إن بعض املنافقني باك عيناً كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وضع فيها سهماً: ومنه حديثه

إنه كانت له بندقة من مسك، وكان يبلها مث يبوكها بني راحته، -ومنه حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .فتفوح روائحها

  .أي حيركها بتدويره بني راحتيه

كنت يف الوفد الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم :  الثقفي رضي اهللا عنهقال علقمة
فضرب لنا قبتني، فكان بالل رضي اهللا عنه يأتينا بفطرنا، وحنن مسفرون جدا حىت واهللا ما حنسب إال أن 

 فيسدف لنا ذاك شيء يبتار به إسالمنا، وكان يأتينا بطعامنا للسحور وحنن مسدفون فيكشف القبة
  .طعامنا

  .باره يبوره وابتاره، مثل خربه خيربه واختربه يف البناء واملعىن

، أي يدخل يف السدفة فيضيء "يسدف لنا طعامنا: "الدخول يف السدفة وهي الضوء؛ وقوله: اإلسداف
  .أراد أنه كان يعجل الفطور ويؤخر السحور امتحانا هلم. لنا

  .أي بطعام فطرنا فحذف: بفطرنا

: فقال. بلغين أن داود سأل سليمان صلوات اهللا عليهما وهو يبتار علمه:  االبتيار حديث عون، قالومن

  .امرأة سوء إن أعطيتها باءت وفخرت، وإن منعتها شكت ونفرت: أخربين؛ ما شر شيء؟ قال
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  .الكرب: الباء

ضى إال أن يقتل بالعبد ال نر: كان بني حيني من العرب قتال، وكان ألحد احليني طول على اآلخر، فقالوا
  .منا احلر منكم، وباملرأة الرجل؛ فأمرهم أن يتباءوا

    

هم بواء، أي أكفاء يف : يقال. هو أن يتقاصوا يف قتالهم على التساوي؛ فيقتل احلر باحلر والعبد بالعبد
  : القصاص، واملعىن ذوو بواء، قالت ليلى األخيلية

فإن فإنّكُم اءوِف بِن عاِمِر  تَكُِن القَتْلَى بوآَل ع ما قَتَلْتُم فَتى  

  .أي سواء: اجلراحات بواء: ومنه احلديث

  .أي سواء: هم يف هذا األمر بواء: وكثر حىت قيل

إن عليك السمع والطاعة يف : قال صلى اهللا عليه وآله وسلم لعبادة بن الصامت رضي اهللا تعاىل عنه
  .براحا: أو قال- أن تؤمر مبعصية بواحاًعسرك ويسرك، وال تنازع األمر أهله إال 

بواحا وبؤوحا، فجعل البواح صفة ملصدر حمذوف تقديره إال أن تؤمر أمراً -باح الشيء، إذا ظهر: يقال
  .بواحاً؛ أي بائحا ظاهرا

  .براحا مبعناه من األرض الرباح، وهي البارزة

  .ليس للنساء من باحة الطريق شيء، ولكن هلن حجرتا الطريق

  .وسطها، وهي عرصتها: وسطه، وكذلك باحة الدار: لطريقباحة ا

  .الناحية: احلجرة

  .كان جالساً يف ظل حجرة قد كاد ينباص عنه الظل

  .أي ينقبض عنه ويسبقه، من باص، إذا سبق وفات

  .إنه كان أراد أن يستعمل سعيد بن عامر فباص منه؛ أي فاته مستترا- ومنه حديث عمر رضي اهللا عنه

  : إن اجلن ناحت عليه فقالت- تعاىل عنهعمر رضي اهللا

 اهللا في ذاك اَألِديم الممزق يد  عليك سالم من أميٍر وباركتْ

 في َأكْماِمها لم تُفَتِّق بواِئج  ُأموراً ثم غادرتَ بعدها قضيتَ

 ما قدمت باألمس يسبق ليدرك  فمن يسع أو يركب جنَاحي نَعامٍة

دعنِة َأظْلَمتْقَتي َأبِديِق له  ٍل بالمواه بَأسالِعض تهتَز ضاألر 
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  .البوائق: البوائج

  .األغطية، مجع كم؛ أي كانت الفنت يف أيامك مستورة فانكشفت: األكمام

مجع ساق؛ أنكر على الشجر اخضرارها واهتزازها، أي كان جيب أن جتف وتذهب رطوبتها : األسوق
  .مبوته

نعي إليه شقيق بن ثور، فاسترجع وشق عليه، ونعي إىل حسكة احلبطي فما - تعاىل عنهاألحنف رضي اهللا
إن : إن شقيقاً كان رجال حليما، فكنت أقول: ألقى لذلك باالً؛ فغضب من حضره من بين متيم، فقال

متيم وقعت فتنة عصم اهللا به قومه، وإن حسكة كان رجال مشيعاً، فكنت أخشى أن تقع فتنة فيجر بين 
  .إىل هلكة

  .االكتراث له، واالحتفال به: إلقاء البال لألمر

إذا ألقيت عليها ما يذكيها، وليس يبعد أن يراد به الشجاع، : العجول؛ من شيعت النار: قيل املشيع هنا
وديدن الشجعان اقتحام املهالك، والتخفف إىل احلروب والفنت، وقلة تدبر العواقب، وال خيلو من هذا 

  .يورط نفسه وقومهدأبه أن 

فأمر - يعين امرأةً ذكرها-انك تبوكها: رفع إليه رجل قال لرجل- عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل
  .أ أضرب فالطا: بضربه، فجعل الرجل يقول

عالم تبوك يتيمتك يف حجرك؟ : إن ابن أيب خنيس الزبريي ساب قرشيا، فقال له: وروى من وجه آخر
: فلما قدم ليضرب قال. إن البوك سفاد احلمار فاضربه احلد: ك إىل ابن حزمفكتب سليمان بن عبد املل

ال تعجلوا عسى أن يكون يف هذا حد : وكان ال يعرف الغريب- قال ابن حزم! أُضرب فالطا! إنا هللا
  .آخر

  : فاجأه، لغة هذيلية، قال املتنخل اهلذيل: املفاجأة، وأفلطه: الفالط

ضافَ إذا دِمي الماِنيبِه َأحِع الِفالَِط ونَفِْسي  عساعةَ الفَز 

  : وقال أيضا

  عى ثوبها مجتَِنب المعِدِل  اللَّيُل بعيٍر فتَس َأفْلَطها

  .وإمنا قال ذلك ألنه مل يعلم أن الكلمة كانت قذفا

 بآئلة ".ند"والبور يف ". مث"بواء فليتبوأ يف ". شر"فأولئكم بور يف ". هي"بائر يف ". رج"بوغاء يف 
  ".حي"بيص يف ". عف"وبوغاء يف ". ول"حىت باص يف ". شص"بواال يف ". فو"وبيليت يف 
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  الباء مع الهاء

  .أُيت بشارب مخر فخفق بالنعال وبهز باأليدي- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .مسي ابن حكيم زاًبنو ز؛ لتدافعهم وقلة ترافدهم؛ وبه : ومنه قيل ألوالد العالت. الدفع العنيف: البهز

  .سار ليلة حىت اار الليل، مث سار حىت ور الليل

اررة؛ ألنه خري موضع، فكأنه يبهر ما : ا انتصف، من البهرة وهي وسط كل شيء، وإمنا قيل للوسط
  .سواه

    

  .تقوض الليل: مستعار من ور البناء وهو ادامه، والغرض إدباره، ومثله قوهلم: ور

أمن البهش أنت؟ أراد أمن أهل البهش؟ وهي بالد احلجاز؛ ألن البهش ينبت ا، وهو املقل : قال لرجل
ما دام رطبا، فإذا يبس فهو خشل، وهو من ش إليه، إذا أقبل باستبشار؛ ألن النبات إقباله ورونقه يف 

  .رطوبته وغضاضته، وإدباره وإنكاسه يف يبسه وجفوفه

أبو موسى : من أقرأك هذا؟ فقال: إن رجال قرأ عليه حرفاً أنكره، فقال-  عنهومنه حديث عمر رضي اهللا
  .إن أبا موسى مل يكن من أهل البهش: فقال. األشعري

  .أراد أن القرآن نزل باللغة احلجازية وهو ميين

  .إنه ملا خرج إىل مكة أخذ شيئاً من البهش فتزوده-ومنه حديث أيب ذر رضي اهللا عنه

  .ليس معهم شيء: وما البهم؟ قال: م القيامة عراة حفاة غُرالً ما، قيليحشر الناس يو

  .مجع األم، وهو البهيم، أي املصمت الذي ال خيالط لونه لون آخر: البهم

شبه خلو . ليس معهم شيء من أعراض الدنيا" واملعىن. وجيوز أن يكون مجع يم خمففاً كسبل، مجع سبيل
  . خبلو نقبة الفرس عن شية خمالفة هلاجسد العاري عن عرض يكون معه

  : قال العجاج. احلجر املصمت الذي ال خرق فيه: واألم والبهيم أيضا

  فَهزمتَ ظَهر السالَِم اَألبهم

ومن هذا جوز أن يكون وصفا ألبدام بالصحة والسالمة من األمراض والعاهات الدنيوية، إال أنه فاسد 
  .من وجهني آخرين

مجع أغرل وهو األقلف: رلالغ.  

ال : فقال. أوا اخليل، فقد وضعت احلرب أوزارها: مسع رجال حني فُتحت جزيرة العرب، أو مكة يقول
  .تزالون تقاتلون الكفار حىت تقاتل بقيتكم الدجال
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؛ إذا وأى اإلناء. أى البيت؛ إذا ركه غري مسكون: تعرية ظهورها عند رك الغزو، من قوهلم: إاء اخليل
  .فرغه

  .كان يدلع لسانه للحسن، فإذا رأى الصيب محرة لسانه ش إليه

  : قال املغرية. أي أقبل إليه وخف بارتياح واستبشار

 ِفعاالً ومجداً والفعاُل ِسباقُ  سبقْتَ الرجاَل الْباِهِشين إلى العال

  .لنساء والصبيان يبكون يف وجههإنه أرسل أبا لبابة إىل اليهود، فبهش إليه ا: ومنه حديثه

  .كان أبو لبابة يهوديا فأسلم؛ فلهذا ارتاحوا حني أبصروه مستغيثني إليه

هل : فقال. إين قتلت حية وأنا حمرم: قلت له: ومنه حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أبو بشامة
  .يت خالف كالمه لكالمناال بأس بقتل األفعو وال برمي احلدو، فما نس: ال، قال: شت إليك؟ قلت

: أي هل أقبلت إليك تريدك؟ قلب ألف أفعى واواً، وهذه لغة ألهل احلجاز إذا وقفوا على األلف يقولون

حبلي وسعدي، وأما احلدأ فإنه ملا وقف عليه : هذه حبلو، ولقيت سعدو؛ ومنهم من يقلبها ياء فيقول
  .معاملة األلف يف أفعىفسكنت مهزته خففها ختفيف مهزة رأس وكأس، مث عاملها 

بأي واد أنتم؟ : فقال: وروى يتبيهسون به-حني خرجوا بدريد بن الصمة يتبهنسون به: يف قصة حنني
ال حزن ضرس وال سهل دهس، مايل أمسع بكاء الصغري، ورغاء ! نعم جمال اخليل: قال. بأوطاس: قالوا

ما هذا يا : فقال. ع الناس الظعن واألموالساق مالك بن عوف م: البعري، واق احلمري، ويعار الشاء؟ قيل
: يا أبا قرة؛ أردت أن أحفظ الناس، وأن يقاتلوا عن أهليهم وأمواهلم؛ فأنقض به، وقال: مالك؟ قال

. أنت حمل بقومك، وفاضح من عورتك: وهل يرد املنهزم شيء؟ وقال! ماله وللحرب! رويعي ضأن واهللا

اتعها، مث لقيت القوم بالرجال على متون اخليل، والرجالة بني لو تركت الظعن يف بالدها، والنعم يف مر
هذا يوم مل أشهده ومل أغب عنه، مث أنشأ : مث قال. أضعاف اخليل أو متقدمة درية أمام اخليل كان الرأي

  : يقول

 فيها وَأضع أخُب  لَيتني فيها جذْع يا

عمطْفَاء الزو أقُود  عدكأنّها شَاةٌ ص 

وقيل . مشية البهيس، وهو األسد، ومشية تبختر، والنون والياء زائدتني بدليل تصريفي: بهنس والتبهيسالت
إمنا يتهبون به، : اشتقاق البهيس من البهس وهو اجلرأة، واملعىن؛ ميشون به على تؤدة كمش املتبختر، وقيل

  .لضعيف البصر متهب ال يدري أين يطأ، مأخذه من اهلبوة: وهو من قوهلم

  .؛ وهو مركب للنساء"يقاد به يف شجار: "وروى
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  .لني: دهس. خشن: ضرس

  .من احلفيظة وهي الغضب؛ أي أدمرهم للحرب: أُحفظ

    

  .نقر بلسانه يف فيه كما يزجى احلمار والشاة؛ فعلها استجهاالً له: أنقض به

حرمة هو فيها، أو خمرج هلم من االمن كمن خيرج من احلرم، أو من األشهر احلرم، أو من : حمل بقومك
  .مرتل م بلية، فحذف املفعول

إذا ختله، وهي الدريئة أيضا باهلمز، من الدرء : بعري يستتر به الصائد عند رمي الوحش، من رداه: الدرية
  .وهو الدفع، ألنه يدرأ درءا ودراء حىت يقرب من الرمية، أي جيعل الرجالة ستراً دون اخليل

  .الراكب البعري، ووضع البعريأوضع : سري حثيث، يقال: الوضع

  .وهو كثرة الشعر: الوطفاء، من الوطف

  .زوائد من وراء الظلف: الزمع

  .اخلفيف: الصدع

انظروا إليه فلم يوجد أنبت، فدرأ عنه : رفع إليه غالم ابتهر جارية يف شعره، فقال-عمر رضي اهللا عنه
  .احلد

  . وهو الظاهرفجرت ومل يفجر، من الشيء الباهر،: أن يقول: االبتهار

  : أن يقول وقد فعل؛ من البؤرة وهي احلفرة، قال الكميت: واالبتيار

نَعتُ الْفَتَا قَِبيح ثِليا  بما ابِتياَرا ابِتهاَراً وإمِة إم  

ألن فيه تبجحا . االبتهار بالذنب أعظم من ركوبه: ومنه حديث العوام بن حوشب رضي اهللا عنه
  . مع استحسانه، واستحسان ما قضى اإلسالم بقبحه يضرب إىل الكفربالذنب، وال تبجح به إال

  .أرى الناس قد ئوا ذا املقام: رأى رجال حيلف عند املقام، فقال-عبد الرمحن رضي اهللا تعاىل عنه

ومنه حديث . أي أنسوا به حىت قلت هيبته يف صدورهم، فلم يهابوا احللف على الشيء احلقري عنده
عليك بكتاب اهللا؛ فإن الناس قد ئوا به : إنه كتب إىل يونس بن عبيد: رمحه اهللاميمون بن مهران 

  .واستخفوا، واستحبوا عليه األحاديث أحاديث الرجال

  .من شاء باهلته أن اهللا مل يذكر يف كتابه جدا وإمنا هو أب-ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما

ها من اإلال وهو اإلمهال والتخلية؛ ألن اللعن والطرد مفاعلة من البهلة وهي اللعنة، ومأخذ: املباهلة
  .لة اهللا على الظامل منا: واإلمهال من واٍد واحد، ومعىن املباهلة أن جيتمعوا إذا اختلفوا فيقولوا
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  .إن ابن الصعبة ترك مائة ار يف كل ار ثالثة قناطري ذهب وفضة-عمرو رضي اهللا عنه

  : قال بريق اهلذيل. ا يحمل على البعري بلغة أهل الشامثالمثائة رطل، وهو م: البهار

اهلَى ذُرع تَجٍز كأنرا  ِبمارهالب ِملْنحركاب الشَّاِم ي  

طلحة بن عبيد اهللا، أضافة إىل أمه وهي الصعبة بنت احلضرمي، وكانت قبل عبيد اهللا حتت : ابن الصعبة
  : ه فقالأيب سفيان بن حرب، فلما طلقها تبعتها نفس

 والودود قَريب بعيداِن،  وصعبة فيما ترى فإني

  فعند الفتاِة جماٌل وِطيب  ال يكن نسب ثاقب فإن

  .وإمنا أضافة إليها غضا منه، ألا مل تكن يف ثقابة نسب

وروى -مسكان أبو املليح على االبلة فأُيت بلؤلؤ رٍج، فكتب فيه إىل احلجاج، فكتب فيه أن خي-احلجاج
  .نبهرج

إذا أهدره، وهي كلمة فارسية قد استعملها العرب وتصرفوا : ورج السلطان دمه. ومها الباطل الرديء
  : فيها، قال

  محارم اللَّيِل لهن بهرج

  .وتنقل األعراب بأائها إىل ذي اخللصة- ويف احلديث

  .مجع و، وهو بيت من بيوت األعراب يكون أمام البيوت

  .هو الكعبة اليمانية: اخللصة لدوس وخثعم وجبيلة، وقيل:  بيت فيه صنم كان يقال له:ذو اخللصة

وعاله البهاء يف ". ضب"ر جتين يف ". اك"قطعت أري يف ". خف"لة اهللا يف ". عز"أر القوم يف 
". نع" يف فبها ونعمت". ذم"املبهمات يف ". زخ"البهيم يف ". هج"اار الليل يف ". تب"تبهر يف ". بر"

  ".اب"هذه البهائم يف ". خص"أناا يف 

  

  الباء مع الياء

حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة، بيد أم أُتوا الكتاب من قبلنا وأُوتيناه - النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .من بعدهم

  : غري أم، وأُنشد: قيل معناه

  ن هلَكْتُ لَم تَرنِّيِإخَاُل ِإ  فَعلْتُ ذَاك بيد َأنِّي عمداً
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  ".ميدأين: "وروى-أنا أفصح العرب بيد أين من قريش، ونشأت يف بين سعد ابن بكر: ويف حديثه

  .موت الفجاءة: يا رسول اهللا؛ وما املوت األبيض؟ قال: قالوا. ال تقوم الساعة حىت يظهر املوت األبيض

    

من توبة واستغفار، وقضاء حقوق الزمة، وغري ذلك، معىن البياض فيه خلوه عما حيدثه من ال يغافص؛ 
  .بيضت اإلناء إذا فرغته، وهو من األضداد: من قوهلم

  .عليكم باحلجامة، ال يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله

  .هو قلب يتبغى، من البغي: قيل

  .ثار، وهو من البوغاء، وهو التراب إذا ثار: تبيغ الدم، وتبوغ: وعن ابن األعرايب

  .دكم على خطبة أخيه، وال يبع على بيع أخيهال خيطب أح

  : االشتراء، قال طرفة: البيع هاهنا

  بتَاتاً ولم تَضِرب لَه وقْتَ موِعِد  باَألخْباِر من لم تَِبع لَه ويْأِتيك

  .أال إن التبني من اهللا، والعجلة من الشيطان؛ فتبينوا

  .هو التثبت والتأين

ذهب إىل البياض الذي حول احلدقة، . ال: أهو الذي يف عينيه بياض؟ فقالت- وذكرت زوجها-قال المرأة
  .وظنته املرأة الكوكب يف العني

كيف تصنع إذا مات الناس حىت يكون البيت بالوصيف؟ أراد بالبيت القرب، : قال أليب ذر رضي اهللا عنه
  .وأن مواضع القبور تضيق لكثرة املوتى حىت يبتاع القرب بالوصيف

  .يبيت ماال وال يقيلهكان ال 

  .يعين أن مال الصدقة إذا وافاه مساء أو صباحاً مل يلبثه إىل الليل، أو إىل القائلة؛ بل كان يعجل قسمته

- تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على بيت قيمته مخسون درمها- عائشة رضي اهللا عنها

  ".على بت: "وروى

  .تزوج فالن امرأة على بيت: يقولون. مفرش البيت وهو معروف عنده: البيت

الطيلسان من خٍز: الكساء، وقيل: البت.  

". حي"بيص يف ". زو"بيسان يف ". فد"يبني يف ". رس"البياض أكثر يف ". مك"بياح يف ". خب"بيعا يف 

  ".خب"بني إحدى ثالث يف ". فض"بيتك يف ". حم"واألبيض يف ". سق"بيعة يف 

  مد واملنة آخر كتاب الباء وهللا احل
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  حرف التاء

  التاء مع الهمزة

وجاءه رجل آخر فيه بذاذة . أتاه رجل عليه شارة وثياب، فأتاره بصره- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .هذا خري من طالع األرض ذهباً؛ إن هذا ال يريد أن يظلم الناس شيئاً: تعلو عنه العني، فقال

  : إتباع النظر حبدة، قال: اإلتآر

َأتَْأرمتُه مهفَعراآلُل يِري وصيِن إتْآري  بِف الْعِبطَر درمحتى اْس  

  .أي تنبو عنه وتقتحمه: تعلو عنه

  .ما ميلؤها حىت يطلع ويسيل: طالع األرض

  : قال يصف قوسا. ومنه قوس طالع الكف

  كَفِّ َأفْضالَكَتُوم ِطالَع الْكفِّ ال دون ملِْئهاوال عجسها عن موِضِع الْ

  .إشارة إىل شأن الرجل وحاله: هذا خري

  .نصب على التمييز: ذهبا

  ".سو"الفرس التئق يف 

  

  التاء مع الباء

  .إن الرجل يتكلم بالكلمة يتنب فيها يهوي ا يف النار- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

ماض يف اجلدل، وأداء ذلك إىل التكلم مبا دقق النظر من التبانة وهي الفطنة، واملراد التعمق، واإلغ: تنب
  .ليس حبق

إنه ينفق عليها من مجيع املال حىت : كنا نقول يف احلامل املتويف عنها زوجها: ومنه حديث سامل رمحه اهللا
  .تبنتم، ودققتم النظر حىت قلتم غري ذلك

اللهم أعشه بغري : التفق. إن مرمي ابنة عمران سألت را أن يطعمها مما ال دم فيه، فأطعمها اجلراد
  .رضاع، وتابع بينه وبني شياع

أي اجعله يتبع بعضه بعضا من غري أن يشايع به مشايعة الراعي بالنعم، وهي دعاؤه ا فتجتمع، قال 
  : جرير
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  وشَاِيع بها واضمم إليك التَّواِليا  استَك الهلْباء فَوق قَعودها فََألِْق

يا رسول اهللا، ما املال الذي ليس فيه تبعة من طالب وال من ضيف؟ : ملنقريقال له قيس بن عاصم ا
نعم املال األربعون، والكثر الستون، وويل ألصحاب املئني، إال من أعطى الكرمية، ومنح الغزيرة، : فقال

  .وذبح السمينة؛ فأكل وأطعم القانع واملعتر

يغدو الناس حبباهلم، فال يوزع : لطروقة؟ قال لهكيف صنع يف ا: وقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .إين ُألفقر البكر الضرع، والناب املدبرة: كيف تصنع يف األفقار؟ فقال: وقال له. رجل عن مجل خيطمه

  .أُلصق واهللا يا رسول اهللا بالناب الفانية والضرع: كيف أنت عند القرى؟ قال: وقال له

  .ما يتبع املال من احلقوق: التبعة

  .الكثري: ثرالك

  .من املنحة، وهي الناقة أو الشاة تعار للبنها مث تسترد: منح

  .السائل، ومصدره القنوع: القانع

    

  .الذي يتعرض وال يفصح بالسؤال: املعتر

  .يف الطروقة؛ أي يف صاحب الطروقة إذا استطرقك فحال

  . ذلكال مينع، أراد أنه يطرق الفحول كل من أراد من غري مضايقة يف: ال يوزع

  .إعارة البعري للركوب أو احلمل، واملعىن التمكني من فقاره: اإلفقار

  .الصغري الضعيف: الضرع

  : عرقبتها، واملعىن إلصاق السيف بساقها، قال الراعي: اإللصاق بالناب

  فإن يجبر العرقُوب الَ يرقَأ النَّسا  لَه َألِْصق بَأيبس ساِقها فقُلْتُ

  .ب تربها وعينها، والفضة بالفضة تربها وعينها، والترب بالترب مدى مبدىالذهب بالذه

جوهر الذهب والفضة غري مطبوع، من التبار، فإذا طبع وضرب دنانري ودراهم فهو عني، من عني : الترب
  .الشيء وهو خالصه

ال ذهب الذهب مؤنثة، يق. صاع ونصف: مكيال ألهل الشام يسع مخسة عشر مكوكا، واملكوك: املدى
  .وروى الفراء تذكريها-محراء

استخرج رجل معدنا، فاشتراه منه أبو احلارث األزدي مبائة شاة متبع، فأتى أمه -علي عليه السالم
فاستقاله فأىب فأخذه . يا بين؛ إن املائة ثالمثائة؛ أمهاا مائة، وأوالدها مائة، وكفأا مائة: فأخربها فقالت
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آلتني بك علياً عليه السالم، فأتى عليا عليه السالم : شاة، فقال له البائعفأذابه فاستخرج منه مثن ألف 
  .يعين مخس املائة- ما أرى اخلمس إال عليك: فأخربه، فقال له علي عليه السالم

  .اليت يتبعها ولدها: املتبع

. ال ختلفأن جتعلها نصفني وتراوح بينها يف اإلضراب ليكون أقوى هلا وأحرى أن : الكفأة يف نتاج اإلبل

  : قال ذو الرمة

  لها ِثيَل سقْب في النِّتَاجيِن الِمس  كُفَْأتَيها تُنِْفضاِن ولم يِجد تَرى

وإمنا مسيت كفأة؛ ألا جعل اإلبل فرقتني متكافئتني، وال كفأة للغنم، ولكنها أرادت نتاجها الذي ال 
دا؛ ألن قد يتئمن، ويف ذلك ريب فسمته وهو أن تلد كل واحدة واح: خيلف وال يرتاب فيه أن تفذّ

  .كفأة لذلك

ألخربن بشأنك عليا، أو حبذف اجلار : السعاية، وعداه على تأويل أخرب وأعلم، كأنه قال: األثي واألثو
  .وإيصال الفعل

  .إين ممثون: صلى يف تبان وقال- عمار رضي اهللا عنه

  .إذا ألبسه إياه: سراويل املالحني، وقد تبنه: التبان

  .الذي يشتكي مثانته: املمثون

ما عندنا : جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رجل فسأله فقال- زيد بن ثابت رضي اهللا تعاىل عنه
  .شيء ولكن أتبع علينا

  .أي أحلته: أتبعت فالنا على فالن: يقال

  .إذا أُتبع أحدكم على ملئ فليتبع: ومنه احلديث

  .أي إذا أحيل فليحتل

  .تابعنا األعمال فلم جند شيئاً أبلغ يف طلب اآلخرة من الزهد يف الدنيا- رضي اهللا تعاىل عنهأبو واقد

إذا أحكم بريها، فأعطى كل عضو منها : تابع الباري القوس: أي مارسنا وأحكمنا معرفتها، من قوهلم
ومعناه أنه .  متتابعإذا أنعم تسمينها وأتقنه، وكل بليغ يف االتساق واإلحكام: وتابع الراعي اإلبل. حقه

  .أشبه بعضه بعضا، وتبعه يف اإلحكام؛ فليس فيه موضع غري حمكم

  .كان يلبس رداًء متبناً بزعفران-ابن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل

  .هو املصبوغ على لون التنب



 
ابن جنيالتمام في تفسير أشعار هذيل   97 

  ".قو"وأُشرب التنب يف 

  

  التاء مع الجيم

  .كنا نتحدث أن التاجر فاجر- أبو ذر رضي اهللا عنه

  : قال ابن يعفر. مارهو اخل

 بماِلي لَيناً َأجياِدي مِذالً  ولَقَد َأروح إلى التِّجاِر مرجالً

هو كل تاجر؛ ملا يف التجارة يف األغلب من الكذب والتدليس، وقلة التحاشي عن الربا، وغري : وقيل
  .ذلك

  

  التاء مع الحاء

ىت يظهر الفحش والبخل وخيون األمني، ويؤمتن اخلائن، ال تقوم الساعة ح- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
وجوه : الوعول: يا رسول اهللا؛ وما الوعول؟ وما التحوت؟ قال: قالوا. ولك الوعول، وتظهر التحوت

  .الذين كانوا حتت أقدام الناس ال يعلم م: والتحوت. الناس وأشرافهم

امسا؛ فأدخل " فوق"لذي هو ظرف نقيض ا" حتت"وجعل . شبه األشراف بالوعول الرتفاع مساكنها
أولك عند؟ ومنه حديث أيب هريرة : عندي كذا: عليه الم التعريف؛ ومثله قول العرب ملن يقول ابتداء

ما التحوت؟ : فقيل. وإن منها أن تعلو التحوت الوعول: إنه ذكر أشراط الساعة، فقال: رضي اهللا عنه
  .بيوت القانصة يرفعون فوق صاحليهم: قال

    

  .كأنه ضرب لبيوت القانصة، وهي قر الصيادين، مثال لألرذال واألدنياء؛ ألا أرذل البيوت

  ".حب"حتفة الكبري يف 

  

  التاء مع الخاء

  .وروى ختوم- ملعون من غري ختوم األرض- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  : قال. حد األرض وهي مؤنثة: بوزن هبوط وعروض-التخوم
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 ظُلْم التُّخُوِم ذو عقَّاِل إن  م ال تَظْلموهايا بِني التُّخُو

أي : وهذه األرض تتاخم أرض كذا: واحدها ختم، وقيل: والتخوم مجع ال واحد له كالقتود، وقيل
هو عام يف : حتادها؛ واملعىن تغيري حدود احلرم اليت حدها إبراهيم على نبينا وعليه الصالة والسالم، وقيل

  .ن يزوي من حد غريه شيئاكل حٍد ليس ألحد أ

  .من ظلم جاره شرباً من األرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضني: ويف حديثه اآلخر

  

  التاء مع الراء

  .وروى من ترع احلوض- إن منربي هذا على ترعة من ترع اجلنة- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

وفسرت . رياض احلزن: ذا قالواهي الروضة على مرتفع من األرض، وذلك آنق هلا وأخشن، وهل: قيل
وهو اإلسراع والرتو إىل الشر، وفالن يتترع : بالباب والدرجة ومفتح املاء؛ واألصل يف هذا البناء الترع

كوز ترع، وجفنة مترعة؛ ألن اإلناء إذا امتأل سارع إىل : إلينا أي يتسرع ويترتى إىل شرنا، مث قيل
 ترعة؛ ألنه منها يترع أي ميأل، وشبه به الباب ألنه مفتح الدار، :السيالن، مث قيل ملفتح املاء إىل احلوض

ترعة؛ وأما الترعة مبعىن الروضة على املرتفع والدرجة فمن الرتو؛ ألن فيه معىن االرتفاع، ومنه : فقيل له
  .نازية: قيل لألكمة املرتفعة على ما حوهلا

  .واملعىن أن من عمل مبا أخطب به دخل اجلنة

  .لئن وليت بين أمية ألنفضهم نفض القصاب التراب الوذمة-معلي عليه السال

  ".تِرب"مجع ترب، ختفيف : التراب

وذمت الدلو فهي وذمة، إذا انقطعت وذامها، وهي : املنقطعة األوذام، وهي املعاليق، من قوهلم: الوذمة
لى األرض النقطاع سيور العراقي؛ واملعىن كما ينفض اللحوم أو البطون اليت تعفرت بسقوطها ع

  .معاليقها

هذا من غلط النقلة وإنه مقلوب، والصواب الوذام التربة، وفسرت الوذام بأا مجع وذمة، وهي : وقيل
  .احلزة من الكرش أو الكبد والكرش نفسها؛ والوجه ما ذكرت

  .ال تقوم الساعة حىت يكثر التراز-جماهد رمحه اهللا تعاىل

اليبس، مث كثر حىت مسوا امليت تارزا، قال : الترز: قال ابن دريد.  ترزاًقيل هو موت الفجاءة، وترز يترز
  : الشماخ
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ِش تاِرزحمي من الْورالذي ي كأن  

: ترزت الغنم ونفصت: أصله أن تأكل الغنم حشيشاً فيه الندى، فيقطع بطوا فتموت، يقال: وقيل

  .أصاا التراز والنفاص

  .ن وخوفه مبيزان تريص ما زاد أحدمها على اآلخرلو وزن رجاء املؤم: يف احلديث

  : هو احملكم العدل الذي ال حييف، وقد ترص تراصة، قال

  فَشُد يديك بالعقِْد التَِّريِص

  ".شر"ترائك يف ". نف"تركته يف ". وس"تربت يداك يف ". حل"تار يف 

  

  التاء مع العين

لدرهم، الذي إن أُعطي مدح وضبح، وإن منع قبح وكلح، تعس عبد الدينار وا-أبو هريرة رضي اهللا عنه
  .تعس فال انتعش، وشيك فال انتقش

  .وقد روى تعس فهو تِعس، وليس بذاك-إذا احنط وعثر: تعس تعساً فهو تاعس

: وهذا كقوهلم. شبه صوته يف خماصمته دونه وجمادلته عنه بالضباح. من ضباح الثعلب وهو صياحه: ضبح

  .ك يضبحفالن كلب ينبح، ودي

  .قبح، أو قبح له وجهه، مبعىن قبحه

  .شاكه الشوك، إذا دخل رجله: شيك من قوهلم. عبس: وكلح

  .استخراجه: واالنتقاش

  ".صب"وقام نعار يف 

  

  التاء مع الغين

  .مضت السنة أنه ال جيوز شهادة خصم، وال ظنني، وال ذي تغبة يف دينه- الزهري رمحه اهللا

هي العيب والفساد، وال ختلو من أن : ، وقيل"ذي تغبة: "وروى-تغباً فهو تغبهي الفساد، وقد تغب 
إذا فسد وتغري، أو من غبب يف احلاجة إذا : ، من غبب الذي هو مبالغة يف معىن غب الشيء"تفعلة"تكون 



 
ابن جنيالتمام في تفسير أشعار هذيل   100 

  .إذا عاث فيها وعضض أغباا: مل يبالغ فيها، ويف ذلك فسادها، أو من غبب الذئب الغنم

  

  الفاءالتاء مع 

  .ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، وليخرجن إذا خرجن تفالت- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

    

  : قال ذو الرمة. إذا رمى به متكرهاً: أالَّ يتطيب فيوجد منه رائحة كريهة؛ من تفل الشيء من فيه: التفل

  متى يحس منه ذائقُ القوم يتْفَل

  .إذا شهدت إحداكن العشاء فال متسن طيباً:  وسلمومثله قوله صلى اهللا عليه وآله

إن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم مسحه بيده : قال رافع بن خديج رضي اهللا عنه يف النصل الذي يف لبته
  .وتفل عليه فلم يصر وبقي يف طم غري أنه منترب يف رأس احلول

  .أي بزق عليه

  .مل يصر؛ أي مل جيمع املدة، مع صرى املاء

  .التورم: نتباراال

  .ال يتفه وال يتشان: ذكر القرآن فقال-ابن مسعود رضي اللع تعاىل عنه

  .إذا ذهبت رائحته مبرور األزمنة: هو من تفه الطعام، إذا سنخ، وتفه الطيب

اإلخالق، من الشن وهو اجللد اليابس البايل؛ أي هو حلو طيب، ال تذهب طالوته، وال يبلى : والتشان
  .بترديد القراءة كالشعر وغريهرونقه وطراوته 

  .ال ختلق بكثرة الرد: ومنه قول علي عليه السالم

إذا قل : وال يتشان تأكيداً له، وجيوز أن يكون من تفه الشيء. وجيوز أن يكون من تفه الثوب، إذا بلى
  .وحقر؛ أي هو معظَّم يف القلوب أبداً

  . اللنب املذيقمعىن التشان االمتزاج بالباطل، من الشنانة، وهي: وقيل

  ".عم"التفث يف ". جف"تتفل الريح يف ". رب"الرجل التافه يف 

  

  التاء مع القاف
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  ".جل"التقدة يف 

  

  التاء مع الالم

إن امللك يأيت العبد إذا وضع يف قربه، فإن كان كافراً أو منافقا قال - النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم
ال أدري، مسعت الناس : فيقول: داً صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلمما تقول يف هذا الرجل؟ يعين حمم: له

  .ال دريت وال تليت: يقولون شيئا فقلته، فيقول

تال فالن تلو غري عاقل، إذا عمل : وجيوز أن يكون من قوهلم. أي وال اتبعت الناس بأن قول شيئاً يقولونه
  .لقبيلنيعمل اجلهال، أي ال علمت وال جهلت؛ يعين هلكت فخرجت من ا

: يدعو عليه بأال يتلي إبله؛ وإتالؤها. الصواب أتليت: وقيل. ال قرأت، وقلب الواو ياء لالزدواج: وقيل

  .هو ائتليت افتعلت من ال آلو كذا، إذا مل تستطعه: أن يكون هلا أوالد تتلوها، وقيل

ه التالع، وإنه أراد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يبدو إىل هذ-عن عائشة رضي اهللا عنها
  .البداوة مرة فأرسل إىل ناقة حمرمة

  .مسابل املاء من األعايل إىل األسافل: التالع

  .خرج إىل الصحراء: بدا بداوة وِبداوة

  .مل تتم دباغته: إذا مل خيالط أهل احلضر، وسوط حمرم: ومنه أعرايب حمرم. اليت مل تذلل ومل تركب: احملرمة

  .نائم أُتيت مبفاتيح خزائن األرض فتلت يف يديبينا أنا 

  .أي أُلقيت ووضعت، واملعىن ما فتح اهللا ألمته من خزائن امللوك بعده

إنه أُيت بشراب فشرب منه، وعن ميينه غالم وعن يساره األشياخ، : ومنه حديثه صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .يا رسول اهللا، ال أُثر بنصييب منك أحدا؛ فتله يف يدهال واهللا : أتأذنين أن أُعطي هؤالء؟ فقال: فقال للغالم

  .تلتلوه ومزمزوه: أُيت بسكران فقال- ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه

  .هي التخييس والتذليل: وقيل. مر فالن يتلتل فالنا، إذا عنف بسوقه: التلتلة من قوهلم

  .التحريك: واملزمزة

  .كوه حىت يوجد منه ريح ماذا شربمعناه حر: ز باأليدي، وقيل: وهذا كقوله

  .هن من العتاق األول، وهن من تالدي: قال يف سورة بين إسرائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء

  .ومعناه ما ولد عندك. وتاؤه بدل من واو. أي من قدمي ما أخذت من القرآن، شبههن بتالد املال

ات فرأته يف منامها، وإا أعتقت عنه تالداً إن أخاها عبد الرمحن م: ومنه حديث عائشة رضي اهللا عنها
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  .من أتالده

أتقنوا ! أين أنت من يوم ليس لك من األرض إال عرض ذراعني يف طول أربع-أبو الدرداء رضي اهللا عنه
  .عليك البنيان، وتركوك ملتلك

  .أي ملصرعك

م أنه فر يوم أُحد، هل تعل! أنشدك اهللا تعاىل: سأله رجل عن عثمان، فقال- ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .اذهب به تالن معك: وغاب عن بدر، وعن بيعة الرضوان؟ فذكر عذره يف ذلك كله، مث قال

ألرض يف األرض، وزاد يف : أراد اآلن فخففه بأالن وأسقط مهزته وألقى حركتها على الالم، كما يقال
  : أوله تاء، قال الشاعر

 كما زعمِت تَالَنَا ِصلينَاو  نَوِلي قَبَل نَْأٍي داِري جمانَا

    

  : من قال" حني"وقد زادها على 

 يداً إذَا ما َأنعموا والمسبغون  العاِطفُون تَِحين ما ِمن عاِطٍف

  ".ول"تليدة يف ". ثغ"والتلوة يف ". خل"فتلها إليه يف 

  

  التاء مع الميم

  . الصدقةاجلذع التام التمم جيزي يف-سليمان بن يسار رضي اهللا عنه

  .الذي استوىف الوقت الذي يسمى فيه جذعا كله وبلغ أن يسمى ثنيا: أراد بالتام

  .ومثله يف الصفات خلق عمم وبطل وحسن. التام اخللق: وبالتمم

  .جيزئ؛ أي يقضي يف األضحية

  .مل ير بالتتمري بأساً-النخعي رمحه اهللا

واملراد الرخصة للمحرم يف تزوده . لتمر فتجففههو أن تقطَّعه صغاراً على قدر ا: وقيل. هو تقدير اللحم
  .الصيد مبعىن املصيد، واخللق مبعىن املخلوق: قديد الوحش؛ فأوقع املصدر على املفعول، كما يقال

  ".قح"فتتامت يف ". أص"متمت يف 

  

  التاء مع النون
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هذا كان يف تنور لو أن ثوبك : أتاه رجل وعليه ثوب معصفر، فقال له- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
فذهب الرجل فجعله يف التنور أو حتت القدر، مث غدا على . أهلك، أو حتت قدر أهلك، لكان خرياً لك

! ما كذا أمرتك: فقال. صنعت ما أمرتين به: ما فعل الثوب؟ فقال: النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال

يب صحيح، ومل تعرف له العرب امسا غريه، التنور ليس بعر: أفال ألقيته على بعض نسائك؟ قال أبو حامت
  .فلذلك جاء يف الترتيل؛ ألم خوطبوا مبا عرفوا

كان األصل فيه نوور فاجتمع واوان وضمة وتشديد، فاستثقل ذلك فقلبوا عني : وقال أبو الفتح اهلمداين
  .توجل يف ووجل: الفعل إىل فائه فصار ونور، فأبدلوا من الواو تاء، كقوهلم

  .لو صرفت مثنه إىل دقيق ختتبزه أو حطب تطبخ به كان خريا لك: أراد. عقبة حبذاء زبالة: انريوذات التن

  .إنه كره الثوب املعصفر للرجال: واملعىن

مر قوم من األنصار حبي من العرب، فسألوهم القرى فأبوا، فسألوهم الشراء فأبوا؛ -عمر رضي اهللا عنه
ابن السبيل أحق باملاء من : ا ذلك له؛ فهم باألعراب وقالفتضبطوهم فأصابوا منهم، فأتوا عمر فذكرو

  .التانئ عليه

  .هو املقيم

ومنه تنوخ؛ ألا . أي أقاموا وثبتوا. آمن ومن معه من يهود، وتنخوا يف اإلسالم- ابن سالم رضي اهللا عنه
  .قبائل حتالفت فتنخت يف مواضعها

أن يستعمال بغري الم التعريف؛ ألما علمان واألصل يف يهود وجموس . وفسر برسخوا". ونتخوا: "وروى
  : قال. خاصان لقومني كقبيلتني

  صمي ِلما فَعلَتْ يهود صمام  يهود وَأسلَمتْ ِجيرانَها فَرتْ

  : وقال

  كنَاِر مجوس تَستَِعر اسِتعارا  ُأِريك برقاً هب وهنا َأحاِر

  .نه أجرى يهودي ويهود وجموسي وجموس وجرى شعرية وشعري ومترة ومتروإمنا جوز تعريفهما بالالم أل

  ".أي"تنومة يف ". عب"وتنوفة يف 

  

  التاء مع الواو
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رأى على أمساء بنت يزيد سوارين من ذهب وخواتيم من ذهب، - النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم
: لطخها بعبري أو ورس أو زعفران؟ التومةأتعجز إحداكن أن تتخذ حلقتني أو تومتني من فضة، مث ت: فقال

  .حبة تصاغ على شكل الدرة، ومجعها توم وتوم، كصور وصور يف مجع صورة

  .عن األصمعي-أنواع من الطيب ختلط: العبري

وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو ،والطواف تو ،االستجمار تو.  

. سافر سفراً توا، إذا مل يعرج يف طريقه على مكان: مهو الوتر؛ سبع مجرات، وسبعة أشواط، ومنه قوهل

احلبل املفتول طاقاً واحدا: والتو.  

  .إن التمائم والرقي والتولة من الشرك- ابن مسعود رضي اهللا عنه

ضرب من السحر تؤخذ ا املرأة زوجها، وحتبب إليه نفسها، وهي من التولة والدولة، وجاء فالن : التولة
  .تهبتوالته ودوال

  .إن اهللا قد أراد بقريش التولة: إن أبا جهل ملا رأى الدبرة قال: ومنه احلديث

إا بدل من دال مدرب، : والتاء مبدلة من دال، كما قال سيبويه يف تاء تربوت، وهي الناقة املرتاضة
  .واشتقاق الدولة من تداول األيام ظاهر

  ".حو"لتوم يف ورضراضه ا". حو"التويتات يف ". مي"تاج الوقار يف 

  

  التاء مع الهاء

  .وروى ن- إن بالال أذَّن بليٍل، فأمره أن يرجع فينادي أال إن الرجل م- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

    

  : النون فيه بدل من ميم، كما حكى البنام يف بنان، وجاء قاتن مبعىن قامت يف شعر الطرماح

 مسود ِمن النَّسك قَاِتن وقُرة  كطَوِف متَلِّى حجٍة بين غَبغٍَب

  .شبه سدر يصيب من شدة احلر وركود الريح، ومنه امة: والتهم

واملعىن أنه أشكل عليه وقت األذان وحتير فيه فكأنه م، وجيوز أن يشبه فرط نعاسة بذلك، فيكون املعىن 
  .ملكه النعاس، فلم يتفطن ملراعاة وقته

  ".غث"مة يف كليل ا". وض"متهم يف 
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  التاء مع الياء

: ما حيملكم على أن تتايعوا يف الكذب كما يتتايع الفراش يف النار؟ التتايع- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

جائز ويف " تتفاعل"التهافت يف الشر والتسارع إليه، تفاعل من تاع؛ إذا عجل، وحذف إحدى التاءين يف 
  .تتايع كالواجب

يا رسول اهللا؛ أرأيت : قال سعد ابن عبادة.  اآلية"...والَِّذين يرمونَ املُحصناِت" نزلت إنه ملا: ومنه حديثه
إن رأى رجل مع امرأته رجال فقتله أتقتلونه؟ وإن أخرب مبا رأى جلد مثانني؟ أفال يضربه بالسيف؟ فقال 

لوال أن يتتايع : فأمسك، وقال-أراد شاهداً- كفى بالسيف شا: رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم
  .فيه الغريان والسكران

حذف جواب لوال، واملعىن لوال افت هذين يف القتل، ويف االحتجاج بشهادة السيف لتممت على جعله 
  .شاهداً وحلكمت بذلك

ز إن علياً عليه السالم أراد أمراً، فتتايعت عليه األمور فلم جيد مشرعاً: ومنه قول احلسن رضي اهللا عنه
  .يعين يف أمر اجلمل

ومن يعرف تيا؟ فقال له : رأى جارية مهزولة تطيش مرة وتقوم أخرى، فقال-عمر رضي اهللا تعاىل عنه
  .هي واهللا إحدى بناتك: ابنه عبد اهللا

، واأللف يف آخرمها مزيدة جمعولة "ذا"، يف تصغري "ذيا: "يف اإلشارة إىل املؤنث، كما قيل" تا"تصغري : تيا
اللذيا واللتيا يف : تصغري، كالضمة يف صدر فليس، وليست هي اليت يف آخر املكرب بدليل قولكعالمة لل

  .تصغري الذي واليت، وكذا املبهمات كلها؛ خمالفة ا ما ليس مببهم وحمافظة على بنائها

  .تيا من التوفيق خري من كذا وكذا من العمل: وعن بعض السلف أنه أخذ تبنة من األرض مث قال

  ".مي"ألتيسنهم يف ". اب"عة والتيمة يف التي

  مت آخر كتاب التاء وهللا احلمد واملنة 

  حرف الثاء

  الثاء مع الهمزة

اتق اهللا يا أبا الوليد أال : استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة، فقال- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .تأيت يوم القيامة على رقبتك شاة هلا ثؤاج

  .هو صوت النعجة
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  .واآلخر أن يكون أصله لئال تأيت، فحذف الالم. أحدمها أن تكون ال مزيدة: فيه وجهان: ال تأيتأ

  : مستعلية رقبتك شاة، ونظريه: ظرف وقع حاال من الضمري يف تأيت تقديره: على رقبتك

  فَجاءونَا لهم سكُر علَينَا

 كل أهل بيت من املسلمني مثلهم، فإن لقد مهمت أن أجعل مع: قال يف عام الرمادة-عمر رضي اهللا عنه
  .لو فعلت ذلك يا أمري املؤمنني ما كنت فيها بابن ثأداء: فقال رجل. اإلنسان ال يهلك على نصف شبعة

ذلك لو أنفقت : فقال! لقد انكشفت وما كنت فيها ابن ثأداء: إن رجال قال له عام الرمادة: وروى
ثئد املربك على : ت بذلك لفسادها لؤماً ومهانة، من قوهلماألمة، مسي: الثأداء! عليهم من مال اخلطاب

أقمت فالناً على الثأداء، إذا أقلقته، ويعضد ذلك : ويف كالمهم. إذا ابتل وفسد حىت مل يستقر عليه: البعري
  .تسميتهم إياها ثأطاء من الثأطة

لو من ذلك يف أكثر أي أثقل، لنها ال خت: وأما الدأثاء فهي من دئث فالن باإلعياء حىت كسل وأعيا
  : أوقاا، وقد روى حركة اهلمزة يف قوله

  شَفَينَا باَألِسنَِّة كلَّ وتِْر  كُنَّا بِني ثََأداء لَما وما

إنك عملت على : واملعىن . وقد استثقل سيبويه هذا البناء، ومل يذكر إال قرماء وجفناء يف امسي موضعني
  .ملسلمني ومواسام والقيام مبا يصلحهم وينعشهمشاكلة األحرار الكرام يف تفقد ا

  ".حب"فيوتر ثأركم يف ". سح"فرأب الثأي يف ". حم"وثأظ يف 

  

  الثاء مع الباء

  .أخيار أميت أوهلا وآخرها، وبني ذلك ثبج أعوج، ليس منك ولست منه- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

    

: معىن قوهلم. إذا مضى قريب من نصفه: ن الليلضرب ثبجه بالسيف، ومضى بثبج م: أي وسطاً، يقال

ومنه قوله . والغرض الداللة على شدة االتصال، ومتازج األهواء، واحتاد املذاهب. هو مين هو بعضي
  ."فَمن تِبعِني فَإنه ِمني": تعاىل

  .ليس منك ولست منه، نفي هلذه البعضية من اجلانبني: وقوله

  .خبنة: وروى- دكم حبائط فليأكل منه وال يتخذ ثباناًإذا مر أح-عمر رضي اهللا عنه

هي مجع ثبنة، وهي احلجزة تتخذها يف إزارك جتعل : وقيل. ما حتمل فيه الشيء بني يديك من وعاء: الثبان
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  .فيها اجلين وغريه

  .ثنب الثوب وخبنه وكبنه: مثلها، يقال: واخلبنة

لمني قرأ القرآن على لسان حممد، فأعاده وأبدأه، يوشك أن يرى الرجل من ثبج املس-عبادة رضي اهللا عنه
  .أي من أوساطهم وخيارهم. ال حيور فيكم إال كما حيور صاحب احلمار امليت

  .على لسان حممد، أي على لغته، وكما كان يقرؤه بال حلن وال حتريف

ن يعرض محارا ال يرجع؛ أي ال يصري حاله عندكم يف كساد ما يتلوه من كتاب اهللا إال كحال م: ال حيور
  .ميتاً، فال يعن له من بشتريه منه

الدنيا : ما ثرب الناس؟ ما بطأ م؟ فقال أنس: قال ألنس بن مالك- أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه
  .وشهواا

  .ثربه اهللا وثبورا، إذا أهلكه، وقطع دابره: أي ما صدهم وقطعهم عن طاعة اهللا؟ ومنه

ثربة، وهي تراب شبيه بالنورة يكون بني ظهري األرض إذا بلغه عرق جزر، واألصل فيه ال: وثرب البحر
  .النخلة وقف، ومل يسر فيه، فضعفت

إذا : بطؤ وبطأ به وبطأ عن األمر والطاعة: يكون تعديته ملعىن بطؤ ومبالغة فيه، فيقال: على ضربني: بطأ
  . اآلية"... لَمن لَيبطِّئَنوإنَّ ِمنكم": ومنه قوله تعاىل. بطأت به: بالغ، مث يعدى بالباء فيقال

. هلم يا ابن أخي فانظر: دخلت عليه حني أصابته قرحة، فقال: قال أبو بردة-معاوية رضي اهللا عنه

  .ليس عليك يا أمري املؤمنني بأس: فتحولت فإذا هي قد ثربت؛ فقلت

فعلته ففعل؛ أي انفتحت ونضجت وسالت مدا؛ ألن عاديتها تذهب وتنقطع عند ذلك، وهذا من باب 
  .ثربه اهللا فثرب؛ أي هلك وانقطع: يقال

  .أي ضت من مكاين إليه: فتحولت

دخلت أمه الكعبة، وهي حامل، فأدركها املخاض، فولدت حكيماً يف الكعبة، -حكيم رضي اهللا عنه
فحمل يف نطع، وأُخذ ما حتت مثربها فغسل عند حوض زمزم، وأُخذت ثياا اليت ولدت فيها فجعلت 

  .لقي

مثرب : موضع الثرب، وهو القطع والفصل، ومنه قيل: حيث يسقط الولد وينفصل عن أمه، وحقيقته: املثرب
  .اجلزور زرها

هذه ثياب قارفنا فيها اآلثام، : امللقي، وكان من عادة أهل اجلاهلية إلقاء ثيام إذا حجوا يقولون: اللقي
  .فال نعود فيها، ويسموا األلقاء

استأذنت سودة رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم ليلة املزدلقة أن تدفع - اهللا عنهاعائشة رضي 
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  .قبله، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة؛ فأذن هلا

  .من التثبط كالفقري من االفتقار، والقياس يف فعلهما ثبط وفقر: والثبط

  ".زن" فاضربوا ثبجة يف". اب"الثبجة يف ".. صه"و" رص"أُثيبج يف 

  

  الثاء مع الجيم

كان أول من عرف بالبصرة صعد املنرب فقرأ البقرة وآل : ذكره احلسن فقال-ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .عمران، ففسرمها حرفاً حرفا، وكان مثجا يسيل غربا

: مشبه فصاحته وغزلرة منطقه مباء يثج ثجا، ومثله قوهل. وهو السيل والصب الغزير: هو مفعل من الثج

رجل : ومنه. مثج للفرس الكثري اجلري، وهذا لبناء اآلالت، فاستعمل فيمن يكثر منه الفعل كأنه آلة لذلك
  .حمرب، ومدره، ومصقع؛ وفرس مكر مفر

  : قال لبيد. ما سال حبدة واتصال بغري انقطاع: الغرب

به غَراِرعصم ِة محمودبصِل  المِر اللّيياِر بستَِقرالَ ِهي النَّهحم   

  .غرب: قيل للدمع الكائن ذه الصفة ولعرق العني الذي ال يرقأ: ومنه

  ".بس"ال تثجروا يف ". قح"بثجيجه يف ". بر"حلب به ثجا، ومل تعبه ثجلة يف 

  

  الثاء مع الدال

ثدن، وروى م-إنه مثدون اليد: قال يف ذي الثُّدية املقتول بالنهروان- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .ومودون، ومودن، وموتن، وخمدج

    

تصغري الثندوة، بتقدير حذف الزائد الذي هو النون، ألا من تركيب الثدي، وانقالب الياء فيها : الثُّدية
واواً لضمة ما قبلها، ووزا فنعلة، ومل يضر لظهور االشتقاق ارتكاب الوزن الشاذ، كما مل يضر يف 

  .ذو اليدية: وروى- إنقحل

  .امرأة ثدنة؛ أي منقوصة اخللق: املخدج، من قوهلم: ثدون واملثدنامل

: إذا ضربه، وودن األدمي: ودنه بالعصا: ومنه. من ودن الشيء وأودنه، إذا نقَّصه وصغره: املودون واملودن

  .لينه بالبلّ، واملعاين متقاربة
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  .لضم ما قبلهاوقلبت الياء واوا . من أينت املرأة، إذا جاءت بولدها يتنا: واملوتن

  .أينت: وأوتنت. الوتن مبعىن الينت: وروى ابن األنباري

  

  الثاء مع الراء

  .ما بعث اهللا نبياً بعد لوط إال يف ثروة من قومه- النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم

  : قال ابن مقبل. ثر املال يثرو، وثرا القوم يثرون: يقال. أي يف كثرة

  لَقُلْتَ إحدى ِحراِج الجر ِمن ٌأقُِر  و رَأيتَهمِمن ِرجاٍل لَ وثَروٍة

  ."لَو أنّ يل ِبكم قوةً أو آوي إىل ركٍْن شِديٍد": وذلك لقول اهللا تعاىل حكاية عن لوط

  .وال يعنفها: وروى- وال يعريها: وروى-إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها احلد، وال يثرب

  .ومعىن الثالثة واحد

حلية وامرأة : اجلارية بغري تاء تأنيث؛ إلجرائها جمرى األمساء غري املأخوذة من األفعال، ومثلها: اخلادم
  .عاتق

دعا يف بعض أسفاره باألزواد، فلم يؤت إال بالسويق، فأمر به فثرى فأكل، مث قام إىل املغرب قتمضمض 
  .مث صلى ومل يتوضأ

  .أي ندى من الثرى

  .كنا نطحن الشعري وننفخه، فيطري ما طار وما بقي ثريناه فاكلناه: هومنه قول سهل بن سعد رضي اهللا عن

إذَا قُمتم ": أي قصدها، وتوجه إليها، وعزم عليها، وليس املراد املثول، وهكذا قوله تعاىل: قام إىل املغرب
  ."ِإلَى الصالَِة

  .ى عن الصالة إذا صارت الشمس كاألثارب

الرقيق املبسوط على الكرش واألمعاء، شبه ا ضياء الشمس إذا هي مجع أثرب مجع ثرب، وهو الشحم 
  .رق عند العشي

  .كان يقعى ويثرى يف الصالة- ابن عمر رضي اهللا عنهما

  .أي يلزم يديه الثرى بني السجدتني ال يفارق ما األرض، وذلك يف التطوع يف وقت كربه

  ".فر"غري مثرد يف ". حت"راه يف ث". وط"الثرثارون يف ". غث"نعماً ثريا يف ". اك"يثرب يف 
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  الثاء مع الطاء

  ".شغ"ثطا يف عباءة يف ". نط"الثطاط يف ". ذا"ميشي الثطى يف 

  

  الثاء مع العين

يا سول اهللا؛ إن ابين هذا به جنون يصيبه عند : إن امرأة أتته، فقالت- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .ثعة، فخرج من جوفه جرو أسود يسعىالغداء واملساء، فمسح صدره، ودعا له؛ فثع 

  .ثع يثع، وتع يتع: أي قاء قيئة، يقال

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . يا رسول اهللا؛ إن التمر يف املرابد: فقام أبو لبابة، فقال. اللهم اسقنا: قال
فمطرنا حىت : قال. اللهم اسقنا حىت يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره، أو بردائه: وآله وسلم

  .قام أبو لبابة فرتع إزاره، فجعل يسد به ثعلب مربده

إذا حبسه، ومنه مربد اإلبل، : املوضع الذي يوضع فيه التمر حني يصرم ليجفف، وهو من ربده: املربد
  .وقيل مربد البصرة، ألم كانوا حيبسون فيه اإلبل

  .خمرج مائه: والثعلب

  ".صح"ثعلب بن ثعلب يف ". كر"فثعها يف ". قر"املثعنجر يف ". ضب "الثعارير يف". شب"وال ثعول يف 

  

  الثاء مع الغين

  .أُيت بأليب قحافة وكأن رأسه ثغامة، فأمرهم أن يغريوه- النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .هي شجرة بيضاء الورق، ليس يف األرض ورقة إال خضراء غري الثغامة: قال أبو زيد

  .رة تبيض كأا الثلجشج: وقال ابن األعرايب

أبو أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما، وامسه عثمان، وكان هذا يوم فتح مكة، أُيت به ليبايعه : أبو قحافة
  .على اإلسالم، فبايعه وسار إىل املدينة

  .ما شبهت ما غرب من الدنيا إال بثغب ذهب صفوه وبقي كدره- ابن مسعود رضي اهللا عنه

  .هو املستنقع يف اجلبل

  .ثغب وثغبان كظهر وظهران: وقد روى
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أشرت إىل : كنت عنده، فجاءته امرأة حمرمة، فقالت: قال عمرو بن حبشي-ابن عباس رضي اهللا عنهما
أفتنا يف دابة ترعى الشجر : مث قال له. حيكم به ذوا عدل منكم: فقال ابن عباس. أرانب فرماها الكرى

  .عندنا الفطيمة والتلوة واجلذعةتلك : فقلت. وتشرب املاء يف كرش مل تثغر

  .ثغر الصيب فهو مثغور، واتغر واثَّغر مثله: مل تسقط أسناا، يقال: مل تثغر

  .ثغر: وروى-كانوا حيبون أن يعلموا الصيب الصالة إذا اثَّغر: ومنه حديث النخعي

سنان الصبا، وما نفض وحيكى أن عبد الصمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس مل يثغر قطّ، وأنه دخل قربه بأ
  .له سن حىت فارق الدنيا مع ما بلغ من العمر

اتغار واثغار أيضا، ومها لغتان يف االفتعال من الثغر، واألصل اثتغار، فإما أن : ويقال للنبات بعد السقوط
ار ومثل ذلك ات. تقلب الثاء تاء وهو املشهور يف االستعمال والقوى يف القياس، وإما أن تقلب التاء ثاء

  .واثّار، واترد واثَّرد

  .املفطومة: الفطيمة

  .تلو: اليت تبعت أمها، والذكر: والتلوة

  .اليت دخلت يف السنة الثانية: واجلذعة

واملعىن أنه ملا قال هلا حيكم به ذوا عدل منكم، نصب نفسه وابن حبشي حكمني، فسأله عن فدية بالصفة 
 من جهة القيمة، فذكر له هذه الثالثة، فأوجب عليها اليت وصفها معتربا للماثلة من جهة اخللقة، ال

  .أحدها

يف فتح قيسارية وقد ثغروا منها ثغرة، فأخذ معاوية اللواء ومضى حىت ركزوا -معاوية رضي اهللا تعاىل عنه
  .أنا عنبسة: اللواء على الثغرة، وقال

  .أي ثلموا منها ثلمة

  .ل من العسالناألسد، من العبوس والنون زائدة، ومثله عنس: عنبسة

  ".نس"سواء الثغرة يف 

  

  الثاء مع الفاء

  .أمر املستحاضة أن تستثفر وتلجم إذا غلبها سيالن الدم- النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم

أن تفعل باخلرقة فعل املستثفر بإزاره، وهو أن يرد طرفة من بني رجليه، ويغرزه يف حجزته من : االستثفار
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  .فرورائه، ومأخذه من الث

إنه وصف اجلن الذين رآهم ليلة استتبعه النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله : ومنه حديث الزبري رضي اهللا عنه
  .فإذا حنن برجال طوال كأم الرماح مستثفرين ثيام: وسلم، قال

  .أن يتوثق يف شد اخلرقة، وهي تسمى جلمة، وكل ما شددت به شيئا وأوثقته فهو جلام وجلمة: التلجم

االحتشاء بالكرسف من الثفر، وهو الفرج، كأنه طلب ما تسد به الثفر، : وز أن يراد باالستثفاروجي
  .وبالتلجم شد اللجمة

  .الصرب والثفاء: ماذا يف األمرين من الشفاء

إذا اتبعه، : ثفاه يثفوه ويثفيه: هو احلرف، مسي بذلك ملا يتبع مذاقه من لذع اللسان حلدته، من قوهلم
  .بصل حريف؛ ومهزة الثفاء منقلبة عن واو أو ياء على مقتضى اللغتني: ومنه. رفاً حلرافتهوتسميته ح

  .من كان معه ثفل فليصطنع: قال يف غزو احلديبية

مث قيل لكل ما ال يشرب . ما رسب حتت الشيء من خثورة وكدرة، كثفل الزيت والعصري واملرق: الثفل
  .ثفل: كاخلبز وحنوه

  .إذا فقدوا اللنب، فأكلوا الثفل:  مثافلنيوجدت بين فالن: ومنه

  .ورجل ثفل وحمض

  .اختاذ الصنيع: االصطناع

  .لو مل يكن هذا كان خري: رأى رجال بني عينيه مثل ثفنة البعري؛ فقال-أبو الدرداء رضي اهللا عنه

 وكأنه وهي ما بلى األرض من أعضائه عند الربوك فيغلظ،: شبه السجادة بني عينيه بإحدى ثفنات البعري
إمنا جعل فقدها خرياً له مع أن الصلحاء وصفوا مبثل ذلك، ومسى كل واحد من اإلمام زين العابدين عليه 

  .ذا الثفنات؛ ألنه رأى صاحبه يرائي ا: السالم، وعلي بن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا تعاىل عنهم

  ."وآتوا حقَّه يوم حصاده": يف قوله تعاىل- جماهد رمحه اهللا

  .إذا حضروه عند اجلداد ألقى هلم الثفاريق والتمر-وذكر الرب مث التمر

  .قمع البسرة والتمرة: الثفروق

هو شيء كأنه خيط مركب يف بطن القمعة، وطرفه يف النواة، واملراد هاهنا مشاريخ يتعلق : وعن أيب زيد
  .بأقماعها مترات متفرقة، ال أقماع خالية من التمر

  .لمساكنيالضمري يف حضروه ل

  .محل فالن على الكتيبة فجعل يثفنها: يف احلديث

  .ضبته بثفناا: ثفنته الناقة: أي يضرا ويطردها، وأصله من قوهلم
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  ".دج"بالثفال يف ". دس"بثفاهلا يف 

  

  الثاء مع القاف

  .خلّفت فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت- النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم

    

. الثقالن، ألما قطَّان األرض، فكأما أثقالها: ع احملمول على الدابة، وإمنا قيل للجن واإلنساملتا: الثقل

  .وقد شبه ما الكتاب والعترة يف أن الدين يستصلح ما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلني

  : لقا. العشرية، مسيت بالعترة وهي املرزجنوشة؛ ألا ال تنبت إال شعبا متفرقة: والعترة

 َأبيات كما نَبتَ الِعتْر بستِّة  فما كُنْتُ َأخْشَى أن أُُِقيم ِخالفَهم

إنا معشر هذا : فجاء أبو بكر فقال. منا أمري ومنكم أمري: قالت األنصار لقريش-أبو بكر رضي اهللا عنه
 منها، وبيضته احلي من قريش أكرم الناس أحسابا، وأثقبه أنسابا، مث حنن بعد عترة رسول اهللا اليت خرج

  .اليت تفقأت عنه، وإمنا جيبت العرب عنا كما جيبت الرحى عن قطبها

والضمري يرجع إىل الناس، . أنوره، من ثقبت النار، وجنم ثاقب، واألصل فيه نفوذ الضوء وسطوعه: أثقبه
  .وهو اسم موحد مذكر كالبشر واألنام والورى

أن يقطع عنه ويزال ما مينع نفوذه منها : عن القطبمعىن جوب الرحا . تفلقت، ومنه فقء العني: تفقأت
وملا كان موضعه وسط الرحى شبه بذلك مكان قريش من العرب، . بأن يثقب املوضع الذي يكون فيه

  .يعين وسطها وسرا

  .اذكروا عين، ويسمى النصب على املدح واالختصاص: منصوب بفعل مضمر مثل: معشر

  ".نق"ملثقباً يف ". لق"ثقف يف 

  

  الثاء مع الكاف

  .حيشر الناس على ثكنهم-يف احلديث

  .الراية، أي مع رايام وعالمام، فتعلم كل أمة وفرقة بعالمة متتاز ا عن غريها: الثكنة

القرب، أي حيشرون : والثكنة أيضا. اجلماعة أيضا؛ أي حيشر كل أحد مع اجلماعة اليت هو منها: والثكنة
  .على أحوال ثكنهم، فحذف املضاف



 
ابن جنيالتمام في تفسير أشعار هذيل   114 

  .على األحوال اليت كانوا عليها يف قبورهم من سعادة أو شقاء: واملعىن

  ".رج"ثكن يف ". حب"بأُثكول يف ". زو"ثكما األمر ثكماً يف ". ضر"على ثكنتهم يف 

  

  الثاء مع الالم

لى إنه أتاين الليلة آتيان، فابتعثاين فانطلقت معهما، فأتينا ع: قال ذات غداة-النيب صلى اهللا عليه وسلم
. رجل مضطجع، وإذا رجل قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة، فتثلغ رأسه، فتدهدى الصخرة

مث انطلقنا فأتينا على رجل مستلق وإذا رجل قائم عليه بكلوب، وإذا هو يأيت أحد شقي وجهه، فيشرشر 
 هلب من أسفل، فإذا أتاهم مث انطلقنا فأتينا على مثل بناء التنور فيه رجال ونساء، يأتيهم. شدقه إىل قفاه

ارق فيها، فارتقينا، فإذا حنن مبدينة مبنية بلنب ذهب : ذلك ضوضوا؛ فانتهينا إىل دوحة عظيمة، فقاال يل
  .وفضة، فسما بصري صعداً فإذا قصر مثل الربابة البيضاء

  .الشدخ: الثلغ والفلغ

  .يل كالليب البازي ملخالبهومنه ق. خشبة يف رأسها عقافة منها أو من حديد: الكالب والكلوب

  .يشقق ويقطع: يشرشر

ضوضيت كأغزيت يف قلب : الضجيج والصياح، وهو من مضاعف الرباعي كالقلقلة، وقوهلم: الضوضاة
  .الواو ياء لوقوعها رابعة

تقضى البازي، وهو : والتدهدي، أصله التدهدة، فقلبت اهلاء ياء؛ الستثقال التضعيف، كما قيل
  .التدحرج

أي عظيمة : انداحت هذه الشجرة، إذا عظمت ومظلة دوحة: ويقولون.  كل شجرة عظيمة:والدوحة
  .واسعة

  : قال. السحابة املعلقة دون السحاب: الربابة

 تَعلَّقَ باألرجل نعام  كأن الرباب دوين السحاب

  .ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم: ال محى إال يف ثالث

جل بئراً يف موضع مل ميلكه أحد قبله، فله أن حيمي من حواليها ما يطرح فيه ثلتها، وهي أي إذا احتفر الر
تراا الذي أخرجه منها، وإذا ربط فرسه يف العسكر فله أن حيمي مستدار فرسه، وللقوم أن حيموا حلقة 

  .جملسهم من أن جيلس وسطها أحد
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  .لعوناجلالس يف وسط احللقة م: ويف حديث حذيفة رضي اهللا عنه

ثُلّ عرشي، أو كاد عرشي يثّل لوال أين صادفت : رئي يف املنام فسئل عن حاله فقال-عمر رضي اهللا عنه
  .ربا رحيما

  .هدمه: أثله: أمر بإصالحه، وقد حكى: وأثله. عن قطرب-هدمه، ويكون أيضا مبعىن أصلحه: ثله

  .سرير امللك: والعرش

  . ألن اإلدلة من امللك يردفها ثل عرشهوهذه كناية عن إدبار األمر وذهاب العز؛

ثلئت يف ". ثن"وثالثها يف ". ثو"وثلثهم يف ". بر"ثلثا واثنتني يف ". نص"الثلب يف ". فل"تثلغ اخلبزة يف 
  ".ثو"ثلة يف ". سب"

  

  الثاء مع الميم

    

:  للجالدأتاه رجل بابن أخيه، وهو سكران، فأمر بسوط فدقت مثرته، مث قال- ابن مسعود رضي اهللا عنه

ما أدبت فأحسنت األدب وال سترت ! بئس لعمر اهللا ويل اليتيم هذا: مث قال. اضرب وارجع يديك
  .يا أبا عبد الرمحن؛ إنه البن أخي، وإين ألجد له من الّالعة ما أجده لولدي، ولكن مل آله: قال. اخلربة

وكذلك أمره برجع اليدين وهو أال العقدة يف طرفه، وإمنا أمر بدقها لتلني؛ ختفيفاً عنه، : مثرة السوط
  .يرفعهما عند الضرب وال ميدمها، ويقتصر على أن يرجعهما رجعا

الالم يف اليتيم لتعريف اجلنس ال للعهد، إلسناد بئس إىل املضاف اليه، ألنه ال يسند إال إىل ما فيه الالم 
 تأكيد ملضمون اجلملة، فليس والذي جوز الفصل بني بئس وفاعلة بالقسم أنه. للجنس أو إىل ما أُضيف

  .بأجنيب عنهما

  .التفات إىل الرجل بالتقريع: ما أدبت

اخلارب لعيشه يف املال بالسرقة؛ : ومنه. ما رأينا من فالن خربة؛ أي عيباً وفساداً: من قوهلم: اخلربة
  .فسادها لفقد العمارة: وخراب األرض

  . من شوٍق أو حزنإذا وجد يف قلبه لوعة: فعلة من الع يالع: الالَّدعة

  : قال األعشى

  ملْمٍع الَعِة الفَُؤاِد إلى جحٍش فَالَه عنها فَِبْئس الْفَاِلي
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امرأة خافة، وعني داءة؛ من خاف خياف، وداء يداء، واملراد من وجد الالعة، وهي النفس، : ومثلها
  .فحذف املضاف

  .أديباًأي مع فرط حرقيت وحمبيت له مل أدخر عنه عركا وت: مل آله

الرشوة يف احلكم سحت، ومثن الدم، وأُجرة الكاهن، وأجر القائف، وهدية -ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .الشفاعة، وجعالة الغرق

  .كسب احلجام: مثن الدم

  .أن يعرف بفطنة وصدق فراسة أن هذا ابن فالن أو أخوه، وكانت يف بين مدجل: القيافة

  .عل ملن يغوص على متاع أو إنسان غرق يف املاءاجلُعل، وهو ما جي: اجلعيلة واجلعالة

كيف أنت؟ وكيف : دخل عليه عمرو بن مسعود، وقد أسن وطال عمره، فقال له-معاوية رضي اهللا عنه
ما تسأل يا أمري املؤمنني عمن ذبلت بشرته، وقطعت مثرته، وكثر منه ما حيب أن يقل، : حالك؟ فقال

ه بالنقض، وأجم النساء وكن الشفاء، وقل احنياشه، وكثر وصعب منه ما حيب أن يذل، وسحلت مريرت
  .ارتعاشه، فنومه سبات، وليلة هبات، ومسعه خفات، وفهمه تارات

هذا فرع فالن وشعبته، وجيوز أن يكىن ا عن العضو، : نسله، شبهه بثمرة الشجرة، كما يقال: مثرته
  :  وأجم النساء، وقد أنشد بعضهم:ويريد انقطاع قدرته على املالمسة، وانقطاع شهوته؛ لقوله

  قد طال ما سجدا للشمِس والنار  علَيجين لم تُقْطَع ِثمارهما إلى

: ومبا حيب أن يذل. السهو والنسيان، والذنني، والبول، وغري ذلك: أراد مبا حيب أن يقل. يريد مل خيتنا

، أي جعل حبله املربم سحيال، وهو سحلت مريرته. املفاصل اجلاسية اليت ال تطاوعه يف القبض والبسط
املر املفتول على طاقني فصاعدا، : واملريرة واملرير. الرخو املفتول على طاق واحد، وقد سحله يسحله

  .عاف وملَّ: أجم. وهذا متثيل لضعفه واسترخاء قوته

  : قال ذو الرمة. النفور من الشيء فزعا: االحنياش

ضاءيوب اشُ منَّا وُأمِويلُها  هاال تَنْحا زَأتْنا ِزيَل ِمنهإذا ما ر  

لقد كنت وما أُخشي : ومنه املثل. ومل يرد أنه ال يفزع فينحاش؛ ألن الشيخ موصوف بالفزع واخلشية
  .ولكنه أراد أنه فزع مل يقدر على النفار والفرار. بالذئب

  .حلركةمسبوت، واألصل فيه انقطاع ا: النوم الثقيل، ومنه قيل للميت: السبات

: لفالن هبته أي ضعف، وهبت املرض، ورجل مهبوت الفؤاد: الضعف واالسترخاء، من قوهلم: اهلبات

  .خنب
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. ،ألنه وزن أمساء األدواء"فعال"ضعف االستماع، من خفوت الصوت، وإمنا أخرجه على : اخلفات

  .يكرر عليه احلديث مرات حىت يتفهمه: تارات

كنا أهل مثه ورمه، حىت استوى على : جلالح وقول أخواله فيهذكر أُحيحة بن ا- عروة رضي اهللا عنه
  .الصواب الفتح يف مثه ورمه: وقيل. عممه

املرمة، وأما الثم والرم فال خيلوان من أن يكونا مصدرين كاحلكم والشكر والكفر، أو : والرم. اجلمع: الثم
تولني جلمع أمره وإصالح شأنه، أو ما كنا أهل تربيته وامل: واملعىن. مبعىن املفعول كالذخر والعرف واخلرب

  .كان يرتفع من أمره جمموعا ومصلحا فإنا كنا احملصلني له على تلك الصفة
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