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 املقدمة
يعترب أصالً من أصول املالكيـة الـيت    الذي )١(جامع األمهاتكتاب  شرح أللفاظهو كتاب تنبيه الطالب 

مثل خمتصر ابـن احلاجـب    ليس للشافعية ":عليها االعتماد يف املذهب ، قال عنه كمال الدين الزملكاين 
فانكبوا على شرحه والتعليق عليه وتوضـيح أعالمـه   ، وقد حظي بعناية فائقة من العلماء  )٢("للمالكية 

 .)٣( ومصطلحاته

ت  الفقيـه املـالكي   الدمشـقي  بن أيب بكر بن يونس املصريو وابن احلاجب هو مجال الدين أبو عمر" 
ة والقـراءات ، وبـرع يف   مث بالفقه على مذهب مالك ، مث بالعربي، اشتغل بالقرآن يف صغره ،  هـ٤٦٤

بارعـاً  من أركان الدين يف العمل والعلم ،   كان ركناً:  قال عنه شهاب الدين الدمشقي. علومه وأتقنها 
الكافيـة يف  : صنف التصانيف املفيدة منها  لم العربية ، متقناً ملذهب مالك ،يف العلوم األصولية وحتقيق ع

 .)٤(" بني األمهات يف الفقهالنحو ، والشافية يف التصريف ، واجلامع 

دراسته للكتاب وقراءتـه يف  : ولوع شديد جبامع األمهات ، ومن مظاهر ذلك  البن عبد السالموكان " 
تسعني يوماً على شيخه اجلمال اَألقْفَهِسي ، ورحلته إىل اإلسكندرية حبثاً على أصل ممتاز يصـحح عليـه   

 .ن نسخة له نسخته من جامع األمهات ، واطالعه على أكثر م

على هذا الكتاب  مهات إقدامه على وضع ثالثة مؤلفاتجبامع األ برز ما يدل على عناية املؤلفومن أ
 :وهي
 . غنية الراغب يف تصحيح ابن احلاجب  -١
 التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األمهات البن احلاجب -٢
 .)٦(" )٥(تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب -٣

                                                 
 م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١اليمامة للطباعة ، : بدمشق . أبو عبد الرمحن األخضر األخضري : طبع بتحقيق ) ١(
 ١٩٠الديباج املذهب ) ٢(
مقدمة حتقيق التعريف بالرجال املذكورين يف جامع ، و ٣٣٩ – ٣/٣٣٧يب ينظر شروحه يف بروكلمان يف تاريخ األدب العر) ٣(

 ٤٤- ٤٢ األجفان فارس ، وحممد أيب محزة أيب: حتقيق . األموي  ، البن عبد السالماألمهات البن احلاجب 
 ٣/٢٤٨، وفيات األعيان  ١/١٨٩الديباج املذهب ) ٤(
 وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه) ٥(
 ٥٢-٤٥قيق التعريف بالرجال ينظر مقدمة حت) ٦(
 
 
 
 
 
 



 

 التمهيد

ومن مظاهر  ، باب اختياري لتحقيق كتاب تنبيه الطالب لفهم لغات ابن احلاجب أمهية الكتابمن أس
 . أمهيته 

 .املهمة يف الفقه املالكيكتب امع األمهات البن احلاجب وهو من الأن كتابه اهتم بلغة الفقه يف ج -١

من اهتم بغريب ألفاظ اجلامع رغم كثرة الشروح الفقهية اليت اهتمت جبامع األمهات إال أننا ال نعرف  -٢
  .الكتابغري العز حممد بن عبد السالم يف تنبيه الطالب ومن هنا تكمن أمهية هذا 

  .سيأيتج غريب الفقه السابقة كما أنه اختذ يف ترتيب كتابه منهجاً خمتلفاً عن مناه -٣

 : وقد قدمت خطة للرسالة اشتملت على ما يأيت 

 الدراسة: القسم األول                                
   : وتتضمن ما يلي 

 . ، وأمهيته يف الدراسات اللغوية  فيه املوضوع تناولت:     التمهيد      

  .آثاره -تالمذته  -شيوخه  -حياته العلمية  -نشأته  -امسه  -املؤلف :                   

  حتقيق نسبته إىل املؤلف -اسم الكتاب :                   

 ريخ حلركة التأليف يف غريب الفقه وأشهر املصنفات يف بابه التأ:   املبحث األول 

 املوازنة بني أنواع املناهج يف معاجم غريب الفقه :                   

 منهج الكتاب :                   

 . أثر غريب الفقه يف تكوين مادة املعجم العريب :   املبحث الثاين 

 الظواهر اللغوية يف القدر احملقق من الكتاب :                  

 يف القدر احملقق من الكتاب طلح الفقهي واملصطلح اللغوي املصالربط بني : املبحث الثالث 

 . التصويب اللغوي يف القدر احملقق من الكتاب :                  

 

                                 
 



 

 التحقيق: القسم الثاني 
 : يتضمن ما يلي و

 مناذج منها  -الكتاب  وصف نسخ -١

 . املنهج املتبع يف التحقيق  -٢

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املؤلف
 : امسه ونسبه وقبيلته 

بن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن داود بن عتيق بن  )١( حممد بن عبد السالم بن إسحاق بن أمحد" 
عبد اجلبار بن خلف بن مزالم بن علي بن طلحة بن عبد اجلبار بن عتيق بن حممد بن بن كَن بن حنيل ي

بن مرزوق بن هالل بن عامر بن عمرو بن أمية بن أيب أمية عمرو  ثعلب بن النعمان بن خلْد فارس بن
 يباطناحمللي املولد ، الس األمويعبد مناف  ق بن سعيد بن العاصي بن أمية األكرب بن عبد مشس بندشاَأل
 .)٢(" هري املالكي ، ولقبه العزالقا

 : الفرتة التي عاش فيها وتعليمه 

وتاريخ والدته ووفاته غري معلومة يف التراجم  يف العناية بترمجته والتعريف به ،احلظ األوىف  مل ينل املؤلف" 
نـص   د عليه بأن املؤلفروي " هـ٧٤٩أنه تويف سنة  ": ١/٤٨٧القدمية ، وذكر صاحب كشف الظنون 

آخر كتابه تنبيه الطالب يف
)٣(

 . هـ٧٩٧أنه فرغ من تأليفه سنة  
شـرح   ي املالكي التونسي ، ولـه م اهلروريخ وفاة حممد بن عبد السالتأ فهوخ الوفاة املذكور ، ريوأما تأ

ابن عمـه أيب   ألن؛  أوائل القرن التاسع عاش يفوالثابت أن املؤلف  ،)٤(فقهي على كتاب جامع األمهات
 .)٥(" يف هذا الوقت تتلمذ علي يده البقاء حممد

كانت يف عصره حتتضن حركة علمية دائبة ، وهي حمط أنظار الطلبة يفـدون  و، بالقاهرة  املؤلف وعاش" 
وممن ملعت جنومهم ،  على أيديهم احلياة الثقافية ا عن العلماء العرب والعجم الذين ازدهرتليأخذو ؛عليها 

على رأس الثمامنائة مخسـة خبمسـة   تفرد  :العصر مخسة أعالم قيل عنهم  هذايف مساء الثقافة اإلسالمية يف 
لْالبقيين بالفقه ، والعراقي باحلديث ، والغمـ لَوابن املُ، بالنحو ، وصاحب القاموس باللغة  اري ن بكثـرة  قِّ

 .التصانيف 

                                                 
 ٨/٥٦يإىل هنا توقفت أكثر املصادر يف نسبه ينظر الضوء الالمع للسخاو )١(
   ٣٤٤عمه حممد بن حممد بن عبد اللطيف ينظر الذيل على رفع اإلصر للسخاوي ابن من ترمجة ابن  ناهابقية نسبه أخذ )٢(
 أ ٨١/ ل  )٣(
بني املتأخرين  ولذلك حدث لبس عند بعض املترمجني .أجزاءيف مخسة  ٣٣٤٣تونس حتت رقم خمطوط يف دار الكتب الوطنية ب )٤(

ابن عبد السالم اهلواري الظنون  كشف يف إىل تونس كحاجي خليفةالعز  فمنهم من نسب، وبني العز ابن عبد السالم  التونسي
١/٤٨٧  
 ٣٢،  ٢٣رين املذكو مقدمة حتقيق التعريف بالرجالو،  ٨/٥٦الضوء الالمع  ينظر )٥(
 



 

عصر د من فقيه ال، فقد استفا أنه أتيح له أن يأخذ عن ثالثة من هؤالء اخلمسة ومن حسن حظ املؤلف
لْالسراج البقيين ومن حمدثه الز ،ين العراقي ومن النحوي اللغوي ، الشمس الغم١(" اري(. 

 :  شيوخه

ذكر السخاوي وقد، تتلمذ املؤلف على جمموعة من أئمة زمانه 
)٢(

  هم، وأربعة منهم عند الترمجة له  
 . الغماري، والشمس البلْقيين راج والعز بن مجاعة ، والس،  اَألقْفَهِسياجلمال 

كما ذكر  )٣(يف مقدمة كتابه تنبيه الطالب يزالفرج الغ بو، وشيخه أاألخريين وذكر ابن عبد السالم 
 :وشيوخه هم  ،)٤(يف كتابه التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األمهات العراقيالزين شيخه 

ة خياملعروف بابن الشالغزي اد بن تركي محن بن أمحد بن مبارك بن محزين الدين أبو الفرج عبد الر " -١
املصري احلسيين الشافعي  . 

صحيحي البخاري ، وحدث ب كيبالس يقهب الشافعي عن التأخذ الفقه على مذ، هـ  ٧١٥ولد يف سنة 
 .)٥(" هـ٧٩٩تويف سنة  ،، وسنن أيب داود ، وموطأ مالك وغريه  ومسلم

٢-  "مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن علي بن عبد الراق ز اريمالغاملصري املالكي .  
ليل وخ ، يعأخذ العربية عن أيب حيان وغريه ، ومسع الكثري من مشايخ مكة كالياف ،هـ ٧٢٠ولد يف سنة 

و وغريمها بن عبد الرمحن املالكي ،٦(" هـ٨٠٢تويف سنة اللغة والعربية ، ، وكان عارفاً ب ث بالكثريحد(. 
الن بن نصري بن صاحل بن شهاب بن عبد اخلالق بن عبد احلق سربن سراج الدين أبو حفص عمر "  -٣

 .املولد البلْقيين األصل  الينّقَسالع الكناينّ
وشرح  ، حواشي الروضة: وله تصانيف يف الفقه واحلديث والتفسري ، ومنها  هـ ،٧٢٤لد سنة و 

حواشي على تفسري الكشاف ، وشرح الترمذي ، وحواشي الترمذي ، و البخاري . 
وهو يقول  الطالب ،لتأليفه تنبيه  ، وهو تاريخ إاء املؤلف هـ٧٩٧عن هذا الشيخ قبل سنة املؤلفوأخذ 

 . البخاري يف كتابه الفيض اجلاري على صحيح البلْقيين شيخنا شيخ اإلسالم  ") :٢٨٧(اب يف هذا الكت
 

                                                 
  ٢٤ -٢٢مقدمة حتقيق التعريف بالرجال  )١(
  ٥٧ - ٨/٥٦الضوء الالمع  )٢(
 ب٢٧/لمرة أخرى يف تنبيه الطالب البلْقيين وذكر  ب ،١/ل) ٣(
)١٥٥) ٤ 
)٥ ( ٢/٧٥ذيل التقييد حملمد املكي  ٥/٤٠٣، والسلوك ألمحد املَقْريزي    
   ٢٠ -٧/١٩، شذرات الذهب  ١٥٠ -٩/١٤٩ خاويلضوء الالمع للسا) ٦(

 
 



 

 . )١(" هـ٨٠٥يف سنة البلْقيين وتويف 
يعرف بابن ،  الشافعي راينّهاملَ يدرالدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن أبو الفضل الكُ زين " -٤

العراقي .  
ومنهم الشيخ تقي الدين ، فنشأ يف خدمة الصاحلني ، قدم القاهرة وهو صغري  ،هـ ٧٢٥ولد يف سنة  
القنائوم احلديث ، ويف السرية النبوية األلفية يف عل: كان بارعاً يف العلوم وصنف كتباً كثرية منها  ، ي

 .)٢(" هـ بالقاهرة٨٠٦تويف سنة   وغريها ،فسري غريب القرآن وصنف يف ت
إبراهيم عز الدين حممد بن شرف الدين أيب بكر بن عز الدين عبد العزيز بن البدر حممد بن الربهان "  -٥

بن سعد اهللا بن جة املماعصري الشافعي يعرف بابن ج ،ة ماع. 
راج ، والس كيباج السوأخذ عن احملب ناظر اجليش ، والت، اشتغل بالعلوم  هـ بينبع ، ٧٤٩ولد سنة 
 يينلْق٣(" ـه٨١٩تويف سنة  ، ومنهاج األصول وغريمها ،من مؤلفاته ، شرح مجع اجلوامع  وغريهم ،الب(. 

٦- " يل داد بن إمساعقْقاضي القضاة مجال الدين عبد اهللا بن مِسياَألقْفَه مث القاهري املالكي . 
تويف سنة  خليل وشرح رسالته ،كان فقيهاً بارعاً يف الفقه ، أخذ عن الشيخ ،تقريباً هـ ٧٤٠ولد سنة 
 .)٤("ـ ه٨٢٣

 

 حممد األموي تلميذه

بن الضياء بن الصدر بن  ويلَمحد بن إبراهيم الوبن عبد اللطيف بن إسحاق بن أحممد بن حممد أبو البقاء " 
املَ النجم األمويلِّحي املولد مث السنباطي مث القاهري . 

البلْقيين وعرضه على السراجني ، قرأ القرآن واملوطأ  يف احمللة الكربى ونشأ ا ،، هـ ٧٨٧لد يف سنة و
حممد  ز، وبالقاهرة عن ابن عمه الع ريينراج عمر الطّة عن السلّحقه باملَوأخذ الف، ازا له وأجاملُلَقِّن وابن 

 .. يساطوالبِ اَألقْفَهِسيضيني اجلمال بن عبد السالم األموي ، والقا
ألهل طوراً سفتاء مبا يراه ميف التدريس واإل اَألقْفَهِسيمل يزل يدأب على االشتغال حىت أذن له اجلمال 

 .)٥(" هـ ٨٦١تويف سنة  ،هـ ٨٠٩املذهب يف سنة 
                                                 

 ٢٧التعريف بالرجال  ومقدمة ، ١/٣٠٨طبقات املفسرين للداوديينظر  )١(
 ٩١١، ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي ١/٣٠٩طبقات املفسرين للداودي  )٢(
  ١٧٣ – ٧/١٧١الضوء الالمع ) ٣(
   ٧/١٦٠، شذرات الذهب  ٥/٧١الضوء الالمع ) ٤(
 ٣٤٨ - ٣٤٤، الذيل على رفع اإلصر  ١١٤ – ٩/١١٣الضوء الالمع )  ٥(
 
 



 

 :  آثاره

 . غنية الراغب يف تصحيح ابن احلاجب  -أوالً 
مل يرد هذا الكتاب يف ترمجته بل ذكره يف كتاب التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األمهات يف أكثر من 

وحاول فيه كشف ، على مسائله وهو كتاب تعقب فيه ما تضمنه جامع األمهات ، وعلق "  )١( موضع
  .   )٢(" النقاب عن إشكاالته

 .)٣( التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األمهات البن احلاجب: ثانيًا 
بالترمجة لألنبيـاء علـيهم   وبدأه ،  اهتم فيه بالرجال وباألمساء واللغات املبهمة الواردة يف جامع األمهات

هـاء يف  مث أصحاب اإلمام مالك وعامة الفق، مث األئمة ،  رضي اهللا عنهم ، مث التابعنيمث الصحابة السالم ، 
الشـافعيني ، وهـو يف    والغزايلّ،  دير، ومل خيرج عن نطاق أعالم املذهب إال عندما ترجم للماواملذهب 

 . ذلك متقيد مبن ورد ذكرهم يف املختصر فتراه يشري إىل املوطن الذي ذكر فيه العلم املترجم له 

  .ومائةف م يف هذا الكتاب ثالثة عشر عرلغ عدد األعالم املُوب
  خاصاً  وبعد الترمجة لألعالم انتقل إىل بيان الكتب واألمساء اليت وقعت مبهمة يف املختصر ، جاعالً هلا فصالً

  .موضحاً املراد باللفظ املبهم حسب السياق الذي جاء فيه 
حلاجب مع نقل نصوص وكانت خامتة هذا الكتاب الترمجة البن ا، مساً وبلغ عدد املبهمات سبعة ومخسني ا

 .)٤( السابقني فيهمن كالم مترمجيه 

 . ابن احلاجب تنبيه الطالب لفهم: ثالثًا 
 . اسم الكتاب ونسبته للمؤلف  -أ

 احلمد هللا رب العاملني والصالة" :قولهاليت جاء فيها  اسم املؤلف واسم الكتاب مثبت يف مقدمة الكتاب
إسحاق بن ة ربه املضطر هلا حممد بن عبد السالم بن وبعد يقول الفقري لرمح.. .حممدنا والسالم على سيد

 هذا خمتصر يشتمل على شرح ألفاظ يف كتاب جامع األمهات يف فقه أمري املؤمنني. .املالكيأمحد األموي 

                                                 
  ٣٠٩،  ٢٧٩،  ٢٠٥ص )  ١(
   ٥٢مقدمة حتقيق التعريف بالرجال ص ) ٢(
 .م ١٩٩٤دار احلكمة ، : ليبيا  -محزة أبو فارس ، وحممد أبو األجفان ، بطرابلس : طبع بتحقيق ودراسة ) ٣(
 ٥٥-٥٤ينظر مقدمة حتقيق التعريف بالرجال ) ٤(
 
 
 
 
 
 



 

تنبيه  :مسيتهوقد .. .لفظاًها لإلمام اجلليل أيب عمرو عثمان بن احلاجب وتقييد... يف السنن يف عصره 
 ) تونس ، وتركيا ( وهذا امسه يف غالف نسخيت  ،)١(" الطالب لفهم ابن احلاجب

 :التسميةبنفس هذه إليه أصحاب التراجم الذين نسبوه  ومن -١
له التأليف يف لغات خمتصر ابن احلاجب الفرعي مساه تنبيه الطالب لفهم ابن " : قال البدر القرايف -

 .)٢(" احلاجب
اهللا حممد  تنبيه الطالب لفهم بن احلاجب للشيخ اإلمام عز الدين أيب عبد" قال إنه يسمى  حاجي خليفة -

 .)٣("بن عبد السالم بن إسحاق األموي 
 .)٤("من آثاره تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب: " قال كحاله -
اإلمام عز الدين أيب عبد اهللا حممد بن تنبيه الطالب لفهم بن احلاجب للشيخ " :قال مصطفى القسطنطيين -

 .)٥(" عبد السالم بن إسحاق األموي
مجع غريب .. حممد بن عبد السالم بن إسحاق بن أمحد العز األموي " :بقوله وأشار إليه السخاوي -٢

 .)٦("ألفاظ ابن احلاجب 
 يف غالف نسخة تسمية ذكرت وهذه ال، )٧("له لغات خمتصر ابن احلاجب" : فقال وذكره الزركلي -٣
  )مصر ( 
يف  )٨()١١٨٩ – ١١١٢(أفاد من كتابه أبو احلسن علي بن أمحد الصعيدي العدوي املالكي وقد  -٤

                       .)٩("ومساه تنبيه الطالب يف ضبط لغات ابن احلاجب ، كتابه حاشية العدوي

                                                 
 ب١/ املقدمة  ل) ١(
   ٢١٠التوشيح ) ٢(
  ٨/٤٨٧كشف الظنون ) ٣(
 ١٦٧/ ١٠معجم املؤلفني ) ٤(
 ٦/١٥٦هدية العارفني ) ٥(
  ٨/٥٦الضوء الالمع ) ٦(
  ٦/٢٠٥األعالم ) ٧(
 ٢/٧١٢فهرس الفهارس واألثبات لعبد احلي الكتاين ) ٨(
  ١/٢١٩حاشية العدوي ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املبحث األول

 : الفقهألفاظ ريخ حلركة التأليف يف غريب التأ

جتاه إىل تدوين العلوم العربية يف النصف األخري من القرن الثاين وما تاله من العصور اليت نشط ظهر اال 
 .فيها التدوين اللغوي وغريه من أنواع العلوم والفنون اليت ازدهرت يف عهد الدولة العباسية 

 م ، واشتغل الناس ا هور اإلسالوقد كانت علوم الفقه واحلديث يف مقدمة هذه العلوم ، حيث نشأت بظ
وصرف علماء اإلسالم عنايتهم إىل دراسة مصادر التشريع وتفرعت هذه الدراسات ، وكان من نتاجها 

 ل العلماء يف كل مذهب على شرحها أقباألربعة ، وظهرت األمهات الفقهية فظهور املذاهب الفقهية 
 طلحات واأللفاظ ذات الطابع الفقهي ، وكان من نتيجة هذا أن تكونت املص وشاعت مدارسها بني الناس

 .)١( كشف ما غمض من معانيهاة شرح هذه األلفاظ شرحاً لغوياً بفتراءى لبعض أئمة اللغ
 .)٢()هـ٣٢٨ -٢٧١(صنف أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار بن احلسني بن األنباري ف 

 .)٣(وتسبيحهم وحماورامكتابة الزاهر يف معاين الكالم الذي يستعمله الناس يف صالم ودعائهم 
ونثر عظم املواد الفقيه اليت ذكرها دأه مب، وبوحشد فيه جمموعة ضخمة من األمثال واحملاورات العربية " 
نهجاً منظماً م ابن األنباري ترتيباً معيناً أو ومل يتبع ، ئرها خالل األمثال واحملاورات على امتداد الكتابسا

 .)٤(" شكل أقوالظ الفقهية واألمثال واحملاورات على لفايف شرح كتابه ، بل كان يسرد األ

 

 

 
 

                                                                                                                                                         
 مصطفى عبد احلفيظ سامل ، إشراف : اللفظ املستغرب من شواهد املهذب للقلعي ، دراسة وحتقيق ينظر مقدمة حتقيق ) ١(

 ز ، ح)  م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠رسالة ماجستري ، كلية اللغة العربية ، جامعة األزهر ، القاهرة ، عام ( عبد الغفار حامد هالل 
   ٢١٤ – ١/٢١٢بغية الوعاة للسيوطي ) ٢(
 م١٩٩٢ – ١٤١٢مؤسسة الرسالة ،: بريوت . امت صاحل الضامن ح: طبع بتحقيق د) ٣(
 ١١، ٥،  ٢مقدمة حتقيق اللفظ املستغرب ) ٤(
 
 
 
 
 



 

 : أشهر املصنفات يف غريب الفقه 
 :كالً آخر يف مؤلفات خاصة به ومنها شمث أخذ التدوين يف غريب الفقه يتخذ 

 
  :يف الفقه عامة  -

 .)١(أنيس الفقهاء يف تعريف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء
 .)٢(هـ٩٧٨ت  احلنفي وي الرومينلقاسم القَ

ومل خيصصه لكتاب  ة فالزكاة إىل آخر كتاب الوصايا ، رتبه على أبواب الفقه بدءاً بكتاب الطهارة فالصال
أكثر من النقل عن ة ، ولكن غلب عليه مذهبه احلنفي فمعني من كتب الفقه بل هو يف كتب الفقه عام

          . الطلبة يف طلبة يسفيف املغرب ، والن زيرطَاملُ
 
 : يف الفقه الشافعي  -
)٣( )الزاهر (  شرح ألفاظ املختصر -١   

 .)٤()هـ٣٧٠ -٢٨٢(أبو منصور حممد بن أمحد اهلروي : لألزهري 
الذي اختصره من  )٥(جعل األزهري كتابه وقفاً على تفسري لغة الفقه ، وحدده باعتماده كتاب املزين

 . مؤلفات اإلمام الشافعي 
يقته يف ترتيب كتابه على نظام أبواب الفقه اليت تبدأ عادة بكتاب الطهارة مث بكتاب الصالة وسلك فيه طر

 . فكتاب الزكاة فالصيام فاحلج إىل آخره مما تشتمل عليه من أبواب وفصول 
  .اجلملةوكان ينقل عبارة الشافعي مث يفسر اللفظ الغريب يف 
والزكاة  الطهارة،لكتب األبواب كالطهارة يف كتاب ومن الطبيعي أن يشرح األلفاظ اليت عنونت ا ا

 .والصالة والصوم والغنيمة والفيء 
تبعت وا، ت بعض مصنفاا على شرح غريب الفقه ي بذلك رائد مدرسة من العلماء وقفويعد األزهر

 .)٦(نظام األبواب والكتب الفقهية

                                                 
 هـ ١٤٠٦دار الوفاء ، : أمحد بن الرزاق الكبيسي ، جدة . طبع بتحقيق د) ١(
 ١٤٩/ ٣، ملصطفى القسطنطيين  إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون) ٢(
. شهاب الدين أبو عمرو : حتقيق ] بدون [ الطبعة . أليب منصور األزهري  الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي" طبع بعنوان ) ٣(

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الفكر ،: بريوت 
  ٥/١١٢معجم األدباء لياقوت احلموي ) ٤(
 هـ ١٣٩٣دار املعرفة ، سنة : طبع ببريوت ) ٥(
  ١٥،  ١٤،  ١٢ح ، مقدمة حتقيق اللفظ املستغرب للقلعي ينظر ) ٦(
 



 

 
  . األسامى والعلل يف شرح غريب املهذب للشريازي -٢

 .)١()هـ٥٦٠ -٤٧١( أبو القاسم عمر بن حممد بن أمحد :زيالبن الرب
أليب إسحاق الشريازي "  املهذب" وتقييد األمساء الواردة يف كتاب ، قصد فيه شرح األلفاظ الغريبة 

، وضبطه من اجلملة اليت وكان يعين بشرح اللفظ الغريب  الشافعي ، وتتبع ترتيب أبواب كتاب املهذب ،
واء كانت من قول الشيخ أو من حديث أورده شاهداً ، أو من آية قرآنية ، وكان ، س يف املهذب وردت

وذكر من أمساء األعالم ما رآه مظنة للتصحيف أو التحريف جنباً إىل  " قوله كذا "يعرضها يف صورة 
  .)٢(جنب مع األلفاظ الغريبة ، وعلى ترتيب ورودها يف املهذب

)٣(اللفظ املستغرب من شواهد املهذب -٣  
)٤(هـ٦٣٠أبو عبد اهللا حممد بن علي بن احلسن الشافعي ت : للقلعي   

شرح ما يستغرب من الشواهد الواردة يف كتاب املهذب أليب إسحاق الشريازي ، ويف ضبط : وموضوعه 
وتتبع فيه نفس ترتيب كتاب  ورتبه على نظام التبويب الفقهي ، أعالمه، وكشف اإلام الذي يكتنفها ،

. ويشرحها على صورة اشتقاقها ظ على صورة استعماهلا يف املهذب ان يذكر اجلملة أو اللفوك ، املهذب
 .)٥(كتابه بقسم خاص ااظ ، أما أمساء األعالم فقد ذيل وأدرج أمساء األماكن ضمن األلف

 )٦(النظم املستعذب يف تفسري غريب املهذب -٤
 .)٧( هـ٦٣٣البن بطال الركيب حممد بن أمحد بن سليمان ت 

ومل " قوله كذا " كتاب املهذب على ترتيبه ، وكان يذكر عبارة املهذب يف صورة تتبع ابن بطال ألفاظ 
 .)٨( الشريازي فحسب ، وإمنا تناول كسابقيه غريب الشواهد من القرآن واحلديث والشعريقصد ألفاظ 

                                                 
  ١/٤٣٣، توضيح املشتبه للدمشقي ٣/٤٤٥وفيات األعيان البن خلكان ) ١(
   ٥٧، ٥٣ينظر مقدمة حتقيق اللفظ املستغرب   )٢(
 . عبد الغفار هالل : مصطفى سامل ، بإشراف د: حتقيق ودراسة  )٣(
  ١/٤٥٤حملمد اجلندي  ، والسلوك يف طبقات العلماء ٦/١٥٥طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٤(
  ٢٠٩، ١٩٩ينظر مقدمة حتقيق اللفظ املستغرب  )٥(
 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨املكتبة التجارية ،  :  مكة املكرمة . مصطفى عبد احلفيظ سامل  : طبع بتحقيق  )٦(
  ٤٤ – ١/٤٣بغية الوعاة  )٧(
 ٩١/٩٢ينظر حتقيق مقدمة اللفظ املستغرب ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١(املغني يف اإلنباء عن غريب املهذب واألمساء-٥

  ) هـ٦٥٥ – ٥٧٥(إمساعيل بن هبة اهللا بن سعد املوصلي الشافعي  عماد الدين: البن باطيش
 . وهو من الكتب اليت اهتمت بشرح غريب املهذب وتتبع ترتيبه 

 . اخل ... .االعتكاففبدأ بألفاظ كتاب الطهارة مث كتاب الصالة مث كتاب اجلنائز مث كتاب 
ومن األحاديث اليت استشهد ا الشيخ  وفيها يتناول شرح اللفظ الغريب من كالم الشيخ أيب إسحاق ،

من غري  يف احلديث أو يف قول الشيخ ، أي ومييز اللفظ يف مقدمة عرضة باملداد األمحر على صورة وروده 
 .)٢(جتريد كما يف مادة املعجم

 .)٣(تهذيب األمساء واللغات -٦
 )  هـ٦٧٦ – ٦٣١(حيىي بن شرف الشافعي  الدين يحميأبو زكريا : للنووي 

نف كتابه جامعاً فيه ألفاظ كتب الشافعية املعتمدة السائرة ، كمختصر املزين ، واملهذب والتنبيه أليب ص
 . ، والوجيز والوسيط أليب حامد الغزايل ، والروضة للنووي  إسحاق الشريازي

وذا  ،وبىن مواده على مثانية وعشرين حرفاً ، رتب مواده على ترتيب حروف املعجم من األلف إىل الياء 
مقدماً ، ستعمال داخل إطار مادته اردة وقد تناول اال ،يعد أول من ألف من الشافعية على هذا النحو 

 . املعروف  جائيمث الذي يليه على الترتيب اهلترتيب حروفها األول 
يب وجعل هذه األمساء عق، وقسم كتابه قسمني أفرد أوهلما لشرح الغريب من األلفاظ ، وأمساء األماكن 

ورتبها على "  اء املواضعفصل يف أمس" :لة بعد انتهاء مواد احلرف يقول ، وجعلها فصوالً مستقكل حرف 
 .  جاء واعترب فيها الزوائدحروف اهل

 . والقسم الثاين أفرده لترمجة األعالم الواردة يف املهذب 
كملها تقريباً يف مصنفه وأدى كثرة واعتمد يف تصنيف كتابه على النقول الكثرية املتنوعة ، وقد نقل كتباً بأ

 .)٤( أحياناً النقل إىل التكرار والتناقض

                                                                                                                                                         
 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١املكتبة التجارية ، : مكة املكرمة . طفى سامل مص: طبع بتحقيق ) ١(
 ٨٠،  ٧٩ينظر مقدمة حتقيق اللفظ املستغرب ) ٢(
 . م ١٩٩٦-هـ ١٤١٦دار الفكر ، : بريوت . األوىل : الطبعة . مكتب البحوث والدراسات : طبع بتحقيق ) ٣(
  ١٢٨،  ١٠٧مقدمة حتقيق اللفظ املستغرب ينظر ) ٤(
 
 
 

 
 



 

)١( ) لغة الفقه (التحرير على ألفاظ التنبيه أو  -٧  

شرح  والذي تناول، )٢(ريازي يف كتابه التنبيهلثاين الذي ألفه يف شرح ألفاظ الشوهو الكتاب ا، للنووي 
وصنفه على ترتيب كتب الفقه بدءاً بكتاب ، ء واللغات ألفاظه ضمن كتب املذهب يف ذيب األمسا

 . الطهارة مث كتاب الصالة مث الصيام إىل آخر كتاب الشهادات 
على ترتيب كتبه وأبوابه  وتتبع فيه غريب ألفاظ الشريازي ، وغريب الشواهد من حديث وقرآن وشعر

ولكن كتابه مل يقتصر على ، التهذيب ا كان عليه جه يف واختصر كثرياً يف ترمجة املادة عموفصوله ، 
وهذا الكتاب وإن كان موضوعاً للتنبيه على ما يف التنبيه فهو " : فهو يقول يف مقدمته طكتاب التنبيه فق

 .)٣(" شرح ملعظم ألفاظ كتب املذهب
 )٤(املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -٨

     .)٥()هـ تقريبا٧٧٠ً ت(أمحد بن حممد بن علي الشافعي  أبو العباس: للفيومي 
 .سهولة تناوله رته بني الفقهاء واللغويني لظهر يف النصف األول من القرن الثامن اهلجري ، وذاعت شه

وزاد عليه ألفاظاً من كتب الشافعية ، بالشرح الكبري للرافعي واعتمد مادته من كتاب فتح العزيز املشتهر 
 . فبناه على مثانية وعشرين كتاباً تنتهي بكتاب الياء  املعتادةبعامة ، ورتبه على ج اهلجائية 

والتزم  ا حنواً من ترتيبه، وحنيف كتابه املغرب تأثراً بارزاً يف معظم مواد املصباح  وتأثر الفيومي باملطرزي ،
وية أكثر مما يف الترتيب احلرف األول والثاين غري أنه أضاف زيادات لغوية مما أضفى على كتابه صبغة لغ

ذيل كتابه و ،)٦(رج املادة الفقهية، مث يدوكان ميهد املادة يف مقدمة ترمجتها لغوياً  هي عليه يف املغرب ،
 .خبامتة لغوية حنوية 

 
 

                                                                                                                                                         
 هـ ١٤٠٨دار العلم ، : عبد الغين الوقر ، بدمشق : طبع بتحقيق  )١(
 عماد الدين أمحد حيدر: طبع بتحقيق ) ٢(
)١/٢٩)٣ 
 . املكتبة العلمية : طبع ببريوت ) ٤(
  ٢/١٧١٠كشف الظنون  )٥(
 ١، ومقدمة املصباح  ١٧٦،  ١٧٥، ١٤٦ينظر مقدمة اللفظ املستغرب  )٦(
 
 
 
 
 
 
 



 

 يف الفقه احلنفي  -
)١(طلبه الطلبة -١   

 .)٢()هـ٥٣٧ -٤٦١(عمر بن حممد احلنفي  أبو حفص جنم الدين: للنسفي 
وتتبع هذه ، ة امة ، وفيما مسعه من مشاخيه مشافهيف كتب احلنفية بع وهو يف تفسري غريب ألفاظ الفقه" 

بادئاً بألفاظ كتاب الطهارة فكتاب الصالة إىل آخر  ، األلفاظ على ترتيب أبواب الفقه كما فعل األزهري
 . كتاب االستخالف والتزكية على ترتيب مصنفات الفقهاء األحناف 

 وقد يقرن اجلملة بلفظ قوهلم أو قوله، مث يتصدي إىل شرحه ، ب وكان يذكر العبارة متضمنة اللفظ الغري
 . وكثرياً ما يذكر الكلمة الغريبة جمردة من ذلك ، وقد يصرح باسم القائل 

بفتح ص واجلَ، ج ج ص :"  )٨٠( وغالباً ما يذكر جذر املادة على هيئة حروف متفرقة قبل شرحه فيقول
 ".الوحل الشديد :  الدال وفتحها نيبتسك -غة دغة والردوالر ر د غ ، .ليس بعريب حمض : اجليم 

إىل  كاحلدود يف كتاب احلدود ، والصيد يف كتاب الصيد :كتابوطبيعي أن يفسر لفظ العنوان يف كل 
 .)٣(" آخر هذه الكتب

 )٤( املغرب يف ترتيب املعرب -٢
 ) هـ٦١٠ -٥٣٨(احلنفي اخلوارزمي  أبو الفتح ناصر بن عبد السيد : للمطرزي

وقد راعى فيه املطرزي ترتيب املدرسة املعجمية ، عد املغرب أول مصنف مجع لغة الفقه يف نظام معجمي ي" 
 .احلديثة اليت جت ترتيب احلروف األجبدية من األلف إىل الياء 

اهلمزة مع  ،ء اهلمزة مع البا: إىل الياء ، مث يتلو الباب بقوله "  باب اهلمزة" وجعل احلروف أبواباً فيقول 
ليمكن ؛ واتبع املطرزي هذه الطريقة دف حصر املادة الفقهية على اختالف استعماالا  التاء اخل ،

     . وذيل كتابه خبامتة لغوية حنوية ، )٥(" الرجوع إليها يف مادة حمددة
 
 

                                                 
 م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦دار النفائس ، : د عبد الرمحن العك ، عمان خال: طبع بتحقيق ) ١(
 ٢/١١٤كشف الظنون ) ٢(
 ٤٤،  ٢٩،  ٢٨مقدمة حتقيق اللفظ املستغرب ) ٣(
 م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩مكتبة أسامة بن زيد ، : حممود فاخوري ، وعبد احلميد خمتار ، حلب : طبع بتحقيق ) ٤(
  ٧٧،  ٦٤مقدمة حتقيق اللفظ املستغرب  )٥(
 
 
 
 
 



 

 :يف الفقه احلنبلي  -
)١(ملطلع على أبواب املقنعا -١   

 ) هـ٧٠٩ – ٦٤٥( احلنبلي مد بن أيب الفتح بن أيب املفضل البعليأليب عبد اهللا مشس الدين حم
ة داملشيخ اإلسالم موفق الدين بن قُ"  املقنع" ذكر فيه املؤلف األلفاظ الغريبة اليت وردت يف كتاب 

املقدسي فأبان عن معانيها ، وضبط ألفاظها ، واستوعب أقوال أئمة اللغة يف ) هـ٦٢٠ – ٥٤١( احلنبلي
 . ورتبه على أبواب املقنع من كتاب الطهارة إىل آخر كتاب اإلقرار ، )٢( الكلمة ووجوه استعماهلاشرح 
 للتعريف بأعالم  :الثاينوالقسم . لشرح غريب األلفاظ : القسم األول م الكتاب إىل قسمني ، وقس
 .املقنع

 
 :يف الفقه املالكي  -
)٣(لفاظ املدونةشرح غريب أ -١   

، وشرحها حسب ورودها يف كتب  ونةتتبع فيه األلفاظ اللغوية الواردة يف كتاب املد، ) جمهول(للجيب 
  . بدءاً بكتاب الطهارة مث الصالة مث اجلنائز مث الصيام إىل آخر كتاب القسامة أبواب املدونة

 وإذا تكرر له لفظ سبق يشرح ألفاظ الكتاب املوايل ،وإذا خال كتاب من اللفظ الغريب ينص على ذلك و
وحييل أحياناً قليلة يف ، أو يذكر ضبطاً جديداً شرحه فإنه يعيد شرحه ، ويزيد أحياناً بعض اجلزئيات ، 

  .)٤(تفسري لفظه على ما سبق له
)٥(غرر املقالة يف شرح غريب الرسالة -٢   

 .أليب عبد اهللا حممد بن منصور بن حامة املغراوي 
وتتبع فيه  ورتبه على ترتيب أبواب الرسالة ، .د القريواين وهي شرح لرسالة أيب حممد عبد اهللا بن أيب زي

 .األلفاظ الغريبة ، وكان يذكر اللفظ الغريب من خالل الرسالة مسبوقاً بكلمة قوله كذا مث يفسره 
 

                                                 
 م ١٩٨١-هـ ١٤٠١املكتب اإلسالمي ، : ببريوت . حممد بشري األدليب : طبع بتحقيق  )١(
 ينظر مقدمة املطلع ج ، ز ، ط  )٢(
 م ١٩٨١ -هـ ١٤٠٢دار الغرب اإلسالمي ،: بريوت. حممد حمفوظ : طبع بتحقيق  )٣(
 ٦ينظر مقدمة حتقيق كتاب شرح غريب ألفاظ املدونه ) ٤(
 بدار الغرب اإلسالمي. اهلادي محو ، وحممد أبو األجفان : بتحقيق . لرسالة الفقهية البن أيب زيد القريواين طبعت مع ا )٥(
 م١٩٧٦-هـ ١٤٠٦  
 
 
 
 
 



 

 .تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب  - ٣
الكتب املصنفة يف  بني منهجي املؤلف يف شرح ألفاظ كتاب جامع األمهات البن احلاجب ، مجع فيه صنف

 .   )١( وسيأيت شرح منهجه، غريب الفقه 
 . تفسري غريب املوطأ  -٤

 .)٢()هـ ٢٢٥ت (أليب عبد اهللا أصبغ بن الفرج املصري 
 . تفسري غريب املوطأ  -٥

 .)٣()تقريباً ٢٦٠(ش ت بن عمران بن سالمة األخفألمحد 
 . شرح غريب املوطأ  -٦

 .)٤(هـ٥٢١د عبد اهللا بن حممد ت أبو أمح: البن السيد البطليوسي 
 . شرح غريب الرسالة  -٧

 .)٥(هـ٥٤٣حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد املعافري األشبيلي ت : أليب بكر ابن العريب 

                                                 
 ٢٢-١٩ص) ١(
  ١/٩٧الديباج   )٢(
  ١/٣٥١، بغية الوعاة ١/٣٩٨، املعجم املفهرس للعسقالين  ٧/١٧٧الوايف بالوفيات ) ٣(
  ٥٣٢/ ١٩سري أعالم النبالء   )٤(
  ٢/٣٦ونسبه إليه أيضاً املقري يف نفح الطيب ، ٦/٩٠هدية العارفني  )٥(
 



 

 املناهج يف معاجم غريب الفقه املوازنة بني أنواع 

 .هم اختذ املصنفون يف غريب الفقه طرقاً خمتلفة يف تنظيم مناهج
فمنهم من يتتبع ترتيب أبواب الفقه املشهورة بدءاً بكتاب الطهارة مث كتاب الصالة مث كتاب الزكاة  -١

 . اخل ... .الصيامفكتاب 
وتتبع األلفاظ  ، وأكثر من سار على هذه الطريقة اعتمد على كتاب فقهي معني سار على ترتيب أبوابه

 . الغريبة فيه حماوالً حصر هذه األلفاظ 
  .املختصرول مصنف يف لغة الفقه سار على هذا النظام هو األزهري يف كتابه شرح ألفاظ وأ

 : وممن سار على ج األزهري
النيف طلبة الطلبة  سفيوابن الب ،زِرعي يف اللفظ املستغرب لْيف األسامي والعلل ، والقَ ي ، ـ وابـن ب ال طّ

وابن ي يف شرح غريب ألفاظ املدونة برير على التنبيه ، واجلُيف التح ووي، والنالركيب يف النظم املستعذب 
يش يف املغين ، واملَباطواحلَ، يف غرر املقالة  غراوييف املطلع على أبواب املقنع  نبلي . 
 .ومنهم من سار على منهج أصحاب املعاجم يف ترتيب املادة اللغوية  -٢

ل أصحاب هذه الطريقة وحاو،  جمرداً املادة من زوائدها،  من األلف إىل الياء فرتب مواده ترتيبا هجائيا
 . من ألفاظ الفقه يف كتبهم  استيعاب كمٍ هائلٍ

 .املطرزي يف املغرب : وأول مصنف يف لغة الفقه سار على هذا النظام 
 : وممن سار على ج املطرزي 

 .النووي يف ذيب األمساء واللغات ، والفيومي يف املصباح املنري 

 هج الكتابمن

هذا خمتصر يشتمل على شرح ألفاظ يف ) :" ب١/ل(مل يشرح األموي منهجه يف املقدمة ، واكتفى بقوله 
 ".وقد تضبط ألفاظ تشكل على بعض املبتدئني ... كتاب جامع األمهات 

فقد  ،املصنفة يف غريب الفقه  مجع فيه بني منهجي الكتبوي يف تنبيه الطالب طريقاً خمتلفاً سلك األموقد 
أخذ من مدرسة التبويب الفقهي اعتماده على ألفاظ كتاب جامع األمهات البن احلاجب املرتـب علـى   

 ج  -ث  -ت  -ب -أ : املشهورة  عجمية ترتيب املواد على اهلجائيةأبواب الفقه ، وأخذ من املدرسة امل
 ومل جيرد املادة من زوائدها  ،األلفاظ كما هي  ه وضعمثل نظام املصباح املنري غري أن... ذ  -د  -خ  -ح 
 . أل اليت للتعريف  ءستثنابا

 :وجعل احلرف األول باباً والثاين فصالً ، فيقول مثالً 
 املاشية   - املأزمان -املازري-املارن  -ذونغري املأ -املاجشون  -املأمت  - املأبون" باب امليم فصل األلف " 



 

 )٢٥٤-٢٥١ (املأمن  -مالك  -املال 
 )٢٥٤(... ةاملباشر -باح امل: لباء وفيه اصل مث ف

 )٢٥٧(...املتأول  -مىت ما  :مث فصل التاء وفيه 
 . موادوهكذا حسبما يتفق له من ) ٢٦٠( ...املثقال  -املثقاب : مث فصل الثاء 

 .املواد مع األول يف أكثر الثاين والثالث األول مث احلرف وراعى يف الترتيب احلرف 
 

 : من مظاهر شرحه 
وزناً أو مثاالً  ويعد من أبرز معامل شرحه االهتمام بالضبط عن طريق النص بالعبارة غالباً ، وأحياناً يذكر -

الصاد   بضمالصبح ) :" ٥(مث يأيت املعين فيحتل املرتبة الثانية عنده بعد الضبط كقوله  يوضح به الضبط ،
 ".الدواُء املُر : سرِ الباِء مع فَتحِ الصاد بكَ -الصبِر ):" ٦(وقوله  "أَولُ النهارِ 

والعقل ) ٧٨-٧٧(مثل عرفه  وهناك اختالف يف تفسري املواد فبينما يستطرد يف تفسري بعض املواد -
تراه يفسر بعض املواد األخرى مبرادف واحد ، أو بعبارة وجيزة ) ١٤٢-١٤٠(وفارس ) ١٠٠-٩٨(

 ".الصومعةُ  للنصارى ) :" ٢٦(وقوله .."  ةُ اجله: الصوب ) :" ٢٥(كقوله 
كقوله يف ، ومن مظاهر شرحه تعليل التسمية ، ويستخدمه كثرياً لتوضيح املعىن فال تكاد ختلو مادة منه  -

ا معلومةٌ سميت معلومات ؛ ألنه: املَعلومات :" )٣١١(وقوله  "سميت بذلك  لتربيعها  ) :"٢٢٤(الكَعبةُ 
 ".للذَّبحِ 

 . وفارس،  ومل يغفل التنبيه إىل بعض األماكن والبلدان من خالل بعض املواد كعرفة ، والعراق- 
وأشار كذلك إىل بعض األعالم كأيب عبيدة ، وابن ميسر ، وقد خصص كتابه التعريف بالرجال املذكورين 

 .ابن احلاجب  يف جامع األمهات  لذكر األعالم الواردة يف جامع

  
 نقد املنهج

 :عما يلي  نتجقد و اضطراب،نالحظ أن يف منهجه * 
 وقفت على أكثر من، مادة ات اجلذر الواحد يف أكثر من ملشتق تفريقهأدى إىل عدم جتريده للمادة  -أ

  :مخسني موضع منها 
 ) ٦() الصربة ( يذكر بعدها مث ) الصرب ( يضع مادة   -١
 )٣٩(الضيعة  -الضياع  -٢
 )٥٠-٤٨(الطهور  -طهر  -الطهارة  -٣



 

 ) ٥٣-٥٢(الطويل  -الطول  -٤
 )٥٩(الظهر  -الظهار  -٥
 ) ٧٤-٧٣(العذرة  -العذر  -العذار  -٦
 )١١٥(العهدة  -العهد  -٧
 )١٣٥(الغم  -الغمم  -٨
 )١٣٧(الغنيمة  -الغنم  -٩
 )١٥٠-١٤٩(الفرجة  -الفرج  -١٠
 )١٥٨-١٥٧(الفضيلة  -الفضل  -فضل  -١١
 )١٧٠(القبيلة  -القبيل  -القبول  -القبلة  -القبل  -١٢
 )١٩٠(قطر  -القطر  -القطار  -١٣
 )٢٩٦-٢٩٥(املسكني  -املسكن  -١٤
 )٢٩٨-٢٩٧(املشتركة  -املشرك  -١٥
 )٣٥٢-٣٥١(حنله  -النحل  -١٦
 )٣٦٨(النقب  -النقاب  -١٧
 ) ٢٨٨(اهلجرة  -اهلجر  -١٨
 )٣٩٣( الوثيقة  -الوثاق  -١٩
 ) ٣٣٧(الوالدة  -الولد  -٢٠
وذلك بسبب مراعاته للحرف األول والثاين والثالث ، املشتقات فال تأيت متسلسلة  تفريقه أحياناً هلذه -ب

 :ومن ذلك 
 ) ١٣-١٠( الصدق  مث  الصدقة -الصدغ  -الصدع  -الصدر  - الصداقة - الصداقيذكر  -١
 ) ٢٠-١٨( بالصلي -الصلوات  -الصلة  -الصلح  - الصلب -٢
 ) ٢٣-٢٢(  الصنيع  -الصنف  -الصندوق  -صنجة  -الصناعة  -٣
 )٣٥( الضرورة -الضرس  - الضرة -٤
 ) ٣٨( طلقت -الطلع  - الطالق -٥
 ) ٥٣-٥٢( الطويل - الطول -الطوق  - الطوال -٦
 ) ٧٦ -٧٤( العرب -العرايا  -العراق   - العراب -٧
 )٩١ -٩٠( ريالعص -العصيان  -العصفر  - العصر -٨
 ) ٩٧-٩٦( عقره -العقب  - العقار -٩



 

 )١٠٧-١٠٦( العمد -العمامة  -العمارة  - العماد -١٠
 )١٨٤-١٨٣( القرية -قريش  - القروي -١١
 )١٨٦-١٨٥(  القصب -القصاص  -القصار  - القصاب -١٢
 )٣٦٣-٣٦٢( النعم -النعل  - النعامة -١٣
 لنفيسا -النفقات  -النفع  - نفست - النفس -١٤
 )٤١١ – ٤١٠( الوليدة -الولوغ  -ولغ  - الولد - الوالدة -١٥
 :منها  احلرف الثالث يف بعض األمثلة عدم مراعاته لترتيب – ج
 )٢٩(الصيف على الصيت ه ملادة تقدمي -١
 ) ٣٦(والضعف على الضفدع  -٢
 )١٠٥(العلة على العلم  -٣
 )١١٥-١١٤(العنني على العنوة  -٤
 ) ٢٠٤(قود القوة على ال -٥
 )٢٢٩(الكمون على كمل  -٦
 )٢٥٠-٢٤٩(اللومة على اللؤلؤ  -٧
 )٢٩٦( املسكني على املسفوح  -٨
 )٣٢١-٣١٩(مكة على املكلف  -٩
 )٣٢٦( املمشق على املمر  -١٠
١١- ٣٣٣-٣٣٢( املنهل على املن(  
   )٣٧٩-٣٧٨( النيل على النيف -١٢
 : ومن ذلك ، عته للحنبلي يف املطلع دون حتقق يف التحريف نتيجة ملتابيقع أحياناً وقد * 
 ".الدعاُء : وصالةُ املَالئكَة ، ثَناؤه عليه عند املَالئكَة : صالةُ اِهللا : وقال أبو العتاهية ) :" ١٨(قوله  -١
أبـو العاليـة ، ينظـر صـحيح     ، والصحيح أنـه   ٢نبلي يف املطلع صأبو العتاهية حتريف تابع فيه احل 

 .وأبو العتاهية شاعر بينما أبو العالية فقيه والنص فقهي ، ٤/١٨٠٢البخاري
وصـلَه يصـلُه    :ذ أصلُه وصلَةٌ ، يقال الواوِ املَحذوفَة ؛ إواهلاُء عوض عن  :") ٢٠(قوله يف الصلة  -٢
صلَةً ؛ أل،  ١٤٤صحتريف تابع فيه احلنبلي يف املطلع  لَةً وا صنه كيف تكون الواو عـوض  والصحيح أ

 يء بالشيء وصـالً ، وصـلَةً   وصلَ الش:"  ٨/٣٧٤ويف احملكم  ،"وصلَة " وقد مجع بينهما يف  ،عن اهلاء 
وينظر اللسـان وتـاج    "الواو كأم جيعلونَ الضمة مشعرةً بأن احملذوف إمنا هي الفاء اليت هي ... وصلَةً 
 ) و ص ل (  العروس



 

بضم العنيِ ، وسكون التاِء املُثَناة فوق  : العتبيةُ  ") :٦٨(حياناً يكتفي بالضبط يف تفسري الكلمة فيقول وأ* 
 .عىن املادتني شرح مومل ي" بفَتحِ الفاِء وكَسرها : فراش العظْمِ  ") :١٤٩(ويقول  "وبعدها باٌء موحدةٌ 

 

 : الشواهد يف الكتاب
 .د الكتاب شرحه ملختلف موا ؤلف من الشواهد القرآنية ، وقد ظهر ذلك بوضوح يفأكثر امل
احلديث  ينص على، وأحياناً ال أثناء شرحه   اًأربعة عشر حديثنسبة للحديث الشريف ، فقد ذكر وأما بال

 . "ها بلَغت محلَّ : ومنه" ) :٢٦٩( وحنوه ، بل يقول فال يقول مثالً قال رسول اهللا ، الشريف 
                                                              ."إنَّ يف املَعاريضِ ملَندوحةً عن الكَذبِ  :ويقال  :" )٣٣٠(وقوله 

 : شواهد  بعكر سوى سان مقالً منها ، فلم يذوأما الشواهد الشعرية فقد ك
 )٨٢(قول خالد بن الوليد : األول 

 كاَهللا قد أهان تي رأيإن                                كحانبال س ككُفْران زياع        
 )٢٢٥( :الثاين 

 يا حبذَا الكَعك بِلَحمٍ مثْرود
ودقْنوِيقٍ مس انٌ معكُنشوخ  

 ) ٣٠٦(: الثالث 
 إذا نزل السماِء بأَرضِ قَوم

 )٣٣٤(:  رابعال
 يل اللَّيلَة مهما ليه مهما

 ) ٤٠٦(رجز لرؤبة :  امساخل
 أَوطَنت وطْناً مل يكن من وطَنِي
 لو مل يكن عاملَها مل أَسكُنِ

 ومل أَرجن ا يف الرجنِا 
 )٤٢٢(:  السادس

رحعند م ضاوانيب ياندقٍي 
 ) ٣٤١: ( السابع 

 فسماؤها بنجومها ، وسحابِها                                                ورياحها ، وحبارِها  ومياا
وحكى اجلَوهري أيضاً  ) ١٣٢(ويتعمد أحياناً حذف الشواهد من النصوص اليت ينقل عنها مثل قوله 

 هتغَطَي-  فيفخبالت- ي غَطًْيا أغْط-  فيفخفيه -بالت دشوأُن . 



 

 املبحث الثاني

 أثر غريب الفقه يف تكوين مادة املعجم

خلدمتـها ومحايتـها واكتسـاب    ؛ عدة علوم فظهرت نتيجة لذلك ن باللغة العربية العلماء واللغويو اهتم
 . غريبها  همها وتفسريألفاظها وحسن استعمال صيغها وتيسري ف

العناية إىل غريب الفقه ت مث اجته ، يب اللغة والقرآن واحلديث وحظيت باهتمام كبريظهرت كتب يف غرو
فظهرت كتب يتركز فيها االهتمام على شرح الغريب الفقهي تيسرياً لفهمه  ، تعابريهم وإىل لغة الفقهاء و

 . وبياناً للمعىن اللغوي 
تفسري ما يصعب عليه مـن ألفاظهـا   ؛ ل إىل الرجوع إىل كتب غريب الفقه فالقارئ للكتب الفقهية حمتاج

هو عمدة يف تفسري ما يشكل عليهم من اللغة " :الظنون عن كتاب الزاهر لألزهري يقول صاحب كشف 
 .)١(" املتعلقة بالفقه

 : فيما جاء بعدها من كتب لغوية ومعاجم منها  ك كتب يف غريب الفقه كان هلا أثر كبريوهنا -
 . كتاب املغرب للمطرزي  -١

 : ألف بعده مثل  كان مرجعاً لكثري ممن
 . الراموز على الصحاح -أ

لفيتها يف املغـرب  أحلقت به غرائب أ مث :" ١/٢٠ يقول يف مقدمته) هـ٨٦٦ت (حملمد بن السيد حسن  
 زيونقل عنه بعض املواد منها " املطر: 

 ". نوضام، به  مأخوذٌ :أي ، ةٌهينور،  هنيور، بكذا  نهأنا ر: يقال املطرزي وقال :" ١/١٠٥يف قوله 
املطـرزي   ،  يف الكرمِ قودنالع مبرتلة خلِوهو يف الن ، راخمالش : كولُثْوالع كالُثْالع:  قال:" ١/١٢٠ويف 

 راخمالششمنهةٌ بع ." 
 .تاج العروس للزبيدي -ب
 :منها  يف أكثر من موضع أفاد منه 
أَي  ،منصوا  :أَي، مبعىن مفعول  : أَي ، وصرح املطرزي بأَنه مصدر يف اَألصل ") :ب ن ص ( يف قوله  

 ." مرئيها رؤيةً ظاهرةً
إِـا   : املطرزيوقال ، َألن اهلمزةَ ال تدغَم يف التاء ؛ والذي يف النهاية أَنه خطأً : قلت " : )أ ز ر ( ويف  

 . " لغةٌ عاميةٌ

                                                 
 ١٢٠٧/ ٢كشف الظنون ) ١(



 

نبه علَى ذلك املُطَرزِي يف : قُلْت ، ووهم من شددها ، واجليم خمَفَّفَة  : قالَ شيخنا ) :" ن ج ش (  ويف 
  ". املُغرِبِ

 . خمتار الصحاح -ج
 :وقد نقل منه عدة أمثلة منها 

واسم ملا ، عىن التطهر مب مصدر -بالفتح -هورونقل املطرزي يف املغرب أن الطَّ:"  ) ط هـ ر( يف  قوله
فال أعرف أحدا ،  وأما ضم امليم...  - بفتح اهلمزة وامليم -لة منقلت اَأل ) :" ن م ل (، و يف "  يتطهر به

 " . ذكره غري املطرزي يف املغرب
 
 تهذيب األمساء واللغات للنووي  -٢

 :يف عدة أمثلة منها  سأفاد منه كثريون منهم صاحب تاج العرو
وصرح ... نبِتات كاإل ،الزماً أَيضاً أَشار إِىل أَنه يستعملُ ، االنقطَاع : البت و) :" ب ت ت (  قوله يف 

 ". بته وأَبته فبت وأَبت: تقول، النووِي يف ذيب اَألمساِء واللُّغات بأَنّ كُالً منهما يستعملُ الزماً ومتعدياً 
ما فارقَته : امليتةُ : قال أَهلُ اللّغة والفقهاُء : قال النووي يف تهذيبِ اَألمساِء واللّغات " ) :م و ت ( ويف 

 ". الروح بغري ذَكاة
 
 املصباح املنري للفيومي  -٣

 :وقد ذكره يف مقدمته ، ونقل عنه يف أمثلة كثرية منها  كان أحد مراجع الزبيدي يف تاج العروس
كَثْرةُ الشربِ ، وجمع شارِب ، كَكَتبة جمع كَاتب نقَلَه  :بالتحريك -الشربة ):" ش ر ب ( يف قوله 

 ".الفَيومي يف املصباحِ 
نقله الفَيومي يف ، هابه يهِيبه : ويقال، هابه من باب تعب حذره :  ويف كتاب اَألفعال ) :"هـ ي ب ( ويف 

 ". املصباح
 
 ابن احلاجب تنبيه الطالب لفهم  -٤
مل يعباعتماده على أقوال اللغويني بترتيب خاص ، ووقد متيز ، لغريب ألفاظ اجلامع غريه  شرح رف

ولذَلك  ؛بِكَسرِ الْجِيمِ اخل  :قَولُه يرد :"  ١/٢١٩يقول يف ته وقد أفاد منه العدوي يف حاشي، املتقدمني 
 وبِكَسرِها، عين النجاسة :  بِفَتحِ الْجِيمِ -النجس: البِ يف ضبط لُغات ابنِ الْحاجِبِ قال يف تنبِيه الطَّ

 سجنتالْم." 
سهمت كتب غريب الفقه يف إثراء مادة املعجم العريب مبا اشتملت عليه من شرح لغريب األلفاظ إذاً فقد أ

 لغويني والفقهاء لاملعنيني الفقهي واللغوي ، ومبا فيها من أقوال االفقهية ، ومبا فيها من ربط بني 



 

 الظواهر اللغوية يف القدر احملقق من الكتاب
 

 : ليب غيف باب الت -١
وتارة ، وتارة لشهرته ، دمها تارة لشرفه أح على لفظ نياللفظ يثني فيأن يكون اثنان خمتل" والتغليب هو 

 . )١(" ، والعمرين أيب بكر وعمر لغري ذلك كاألبوين وتارة، خلفته 
  )٢(أبو عبيد يف الغريب املصنف: وقد عين بعض اللغويني ذه الظاهرة ، فأفردوا هلا باباً يف كتبهم منهم 

 . )٤(، والسيوطي يف املزهر)٣(وابن السكيت يف إصالح املنطق
 :ك قوله ومل يغفل املؤلف هذه الظاهرة فذكر أمثلة منها متابعاً للجوهري ، ومن ذل

٨٥( -١ ":( شاءانشاُء : العوالع رِباملَغ." 
٩٠( -٢ ":(رانصالع  : يشداةُ والعالغ." 
 

 :  املقصور واملمدود يف  -٢
كل اسم كانت يف آخره ألف يف اللفظ زائدة : اتفق النحويون على أن املقصور هو :" قال ابن والد 

 .ى ومعزى مرمى وبشر: كانت أو غري زائدة كقولك 
 .)٥(.."قُراء ، ومحراء : كل اسم كانت يف آخره مهزة بعد ألف زائدة ، كقولك : وأما املمدود فهو 

مجعوا فيها الكلمات املقصورة  )٦(وقد اهتم اللغويون منذ القدم ذه الظاهرة ، فألفوا فيها مؤلفات خاصة 
ى وضع املقاييس العامة اليت يعرف ا كل من واملمدودة ، و ما جيوز فيه القصر واملد ، وحرص بعضهم عل

 .)٧(املقصور واملمدود ،كما فعل أبو علي الفارسي يف كتاب مقاييس املقصور واملمدود
 :وتندرج هذه الظاهرة عند املؤلف حتت ثالث نقاط 

 

                                                 
  ١٣٤حترير ألفاظ التنبيه ) ١(
)٦٧-٣/٦٤)٢ 
)٤٠٥-٤٠٠) ٣ 
)٢/١٥٩) ٤ 
 ٤-٣املمدود واملقصور) ٥(
 ٢٣-١٦قصور أليب الطيب الوشاء رمضان عبد التواب أربعني منها يف مقدمته على كتاب املمدود وامل: ذكر د) ٦(
 ٩حسن حممود هنداوي ص : ينظر مقدمته بتحقيق ) ٧(
 
 
 



 

 : األلفاظ املقصورة من ذلك قوله  -
 ".صفاةٌ  واحدته، والصفَوات  - مقْصور -الصفا ):" ١٦( -١
 ". صدر النهارِ:  بالضم والقَصرِ -الضحى ):" ٣٣( -٢
 ".عصاةٌ :  وال يقال ،  مؤنثَةٌ مقْصورةٌ: العصا ):" ٨٨( -٣
 ". بضم العنيِ ، وسكون امليمِ ، مقْصورٍ: العمرى ):" ١٠٧( -٤
موضع بني وادي محسرٍ  : منونٌ  ، مخفَفَّةٌ مقْصور -بكَسرِ امليمِ وفَتحِ النون  -منى :" )٣٢٧( -٥

 ةقَبالع ةرموج." 
 
 :  األلفاظ املمدودة من ذلك قوله  -
  ".البريةُ : ممدودةٌ ، بعده راٌء مهملَةٌ ، وإِسكان ثانيه ، بفَتحِ أَوله  -الصحراُء ):" ٨( -١
٢١(-٢( ":مدودةٌ  -عاُء الصمنِ: وهي عند الفُقَهاِء ، ميةُ اُألذُنغريالص ." 
 ". اِإلعطاِء: اسم مصدرٍ مبعىن ، ممدود  :العطاُء):" ٩٢( -٣
 ". البين عورها:  باملَد -العوراُء ):" ١١٦(-٤
 ".ذي يتغدى به غُدوةً الطَّعام ال:  بفَتحِ الغنيِ واملَد -الغداُء ):" ١٢٥( -٥
 

 : األلفاظ التي متد وتقصر من ذلك قوله  
 وإذا فُتح أولُه ، يمد ويقْصر ، إذا كُِسر أولُه  : كُلُّه مبعىن، الفديةُ والفداُء والفَدى ):" ١٤٧( -١

رقُص ." 
 بالتشديد مع القَصرِ ، ويكْتب بالياِء ، والباقالُء الباقلَّى : معروف ، ويقال له : الفُولُ :" )١٦٥( -٢

 مع املَد فيفخبالت ،باأللف بكْتوي ." 
 ". مذَكَّر ، يمد ويقْصر: اللُّوبياُء ):" ٢٤٨( -٣
 ". باملَد والقَصرِ مع كَسرِ الدالِ -اهلندبا ):" ٣٨٦( -٤
 ". الطّاعونُ:  ويقْصر يمد -الوبأُ  ):" ٣٩٠( -٥
 

 

 

 



 

 -: يف التنبيه على التذكري والتأنيث  -٣
معرفة :" اعتىن أهل اللغة والنحو ذه الظاهرة عناية كبرية وألفوا فيها مؤلفات خاصة ، يقول ابن فارس 

 . )١("املذكر واملؤنث ، ال غىن بأهل العلم عنه ؛ ألن تأنيث املذكر ، وتذكري املؤنث ، قبيح جداً 
 :ولذلك نبه املؤلف إىل األلفاظ املذكرة واملؤنثة ، وما جيوز فيها التذكري والتأنيث ، من ذلك قوله 

١١( -١ ":( الةالص روطيف بابِ ش هيف قول ردوأما الص ": ةاحلَر أسها ، وررددورِ  ": وصالص دفواح
ذَكَّروهو م ." 

 ".يذَكَّر ويؤنثُ  والصلْح: قال:" )١٩( -٢
 ". واُألنثى ضبةٌ ،مثل كَف وأَكُفٍ ، وأضبٌّ ):" ٣١( -٣
 ".بِكَسرِ الضاد وإِسكان الباِء  - والذَّكَر ضبعانٌ:" )٣١( -٤
٣٥( -٥ ":( سرالض : نالس ،مسذا االله ه ما دام ذَكَّروهو م ." 
 ٤٤( -٦ ":( قوا، الطُّر طَريق هدها أيضاً أَطْرِقَةٌ، حعمثُ،  وجنؤوي ذَكَّروي ." 
 ".وأما اُألنثى فلَقيطَةٌ : قال ابن سيده  ، وإال فاللَّقيطُ إمنا هو للذَّكَرِِ):" ٤٦( -٧
 ".وجمع النوعنيِ عجاف ، واُألنثى عجفاُء ):" ٧٠(١-٨
 

 : ملهموز يف التنبيه على املهموز وغري ا -٤
حرص املؤلف على التنبيه على األلفاظ املهموزة ، وغري املهموزة ، وما جيوز فيها األمران يف عدة مواضع 

 : يف الكتاب منها قوله 
 ".واحد الصابِئني : مهموز  -الصابِئُ ):" ١( -١
 ". ويجوز تخفيفُه باإلسكان كنظائرِه، مهموز  -الضأنُ :" )٣٠( -٢
٤١( -٣( ": الطّارِئ-  موزهم :رِهمن غَي لَدعلى ب مالقاد ." 
 ". مهموز ، قاله اجلَوهري: الفأرةُ :" )١٤٢( -٤
 ".بغيرِ همزٍ : املُحاباةُ  يف البيعِ :" )٢٦٤( -٥
 ".مهموز ، وغَري مهموزٍ : مؤكَّدةُ ):" ٣٣٩( -٦
 ".مهموز ، وغَير مهموزٍ  النبِيُء ،:" )٣٤٧( -٧
٤١٨( -٨ ":(هفَقَيرجايف مزٍ  - يمبال ه." 
 

                                                 
 ٤٦املذكر واملؤنث ) ١(
 



 

 ."بفَتحِ القاف ، غري مهموزٍ  -يرقى):" ٤٢٣( -٩
 

 :االهتمام بذكر اللغات  -٥
 : نسبة اللغات إىل أصحابها : أوالً  -

 : قد ينسب املؤلف اللغات إىل أصحاا يف مثل قوله 
 ".وصياغٌ أيضاً يف لُغة أَهلِ احلجازِ ، وصواغٌ ، رجلٌ صائغٌ : يقال):" ٢٥( -١
٤٥( -٢ ":( تالطَِّس-  لَةمنيِ املُهالس كونها وسحرِ الطّاِء وفَتبكَس :ئطَي ةاِء يف لُغالت قاطبإس الطَّس ." 
 ".أَعصفَت الريح ، فهي معصف : ويف لُغة بين أَسد ..اشتدت : عصفَت الريح ، أي: تقول:" )٦٣( -٣
٢٩٧( -٤ ":( بِيها على  -املُسحوبفت ، ةلِ املَدينلِ أَهها على قَوتحمن ت اةاملُثَن ، ةددرِ الياِء املُشبكَس

 ".قَولِ أَهلِ العراقِ 
  

 : مجع لغات  األمساء واألفعال : ثانياً   -
 . نبه املؤلف على اللغات الواردة يف األمساء واألفعال 

 : ما جاء فيه لغتان من ذلك قوله  -
٤٠( -١( ": يقِرِها  -الضوكَس ادحِ الضعِ، بِفَتبما يف الس وقُرِئ ." 
٤٦( -٢ ":( ها  -طَلَُقَتمحِ اللّامِ ، وضبفَت". 
١٨١( -٣ ":( طُِمرِ ال -القُِرمابِكَسهمو ض ، لَةموالطّاِء املُه ، قاف  : تانهورشم تانلُغ." 
٣٧٥( -٤ ":( رَهالن- هورتانشم تانها ، لُغحاهلاِء ، وفَت بإسكان ." 
 ".بالكَسرِ فيهما  -يبِس ييبِس: يبِس الشيُء ييبس ، وفيه لُغةٌ أُخرى ):" ٤١٥( -٥

 : الث لغات وتدخل فيه املثلثات ومن ذلك قوله ما جاء فيه ث -
 ". مصدر صبغَ يصبغُ، ويصبغُ، ويصبِغُ... والصبغةُالصبغُ ):" ٧( -١
 ".الكتف والكَتف والكَتف ، بوزن كذْبٍ وكَذبٍ وحبلٍ ):" ٢١٥( -٢
 ".وضمها ، وكسرها فتح امليمِ ، : ثالثُ لُغات : كَمَُلَ ):" ٢٢٩( -٣
 ". طولُ اإلقامةُ ، وهو مثَلَّثُ امليمِ: املَُِكْثُ ):" ٣١٩( -٤

 : ما جاء فيه أربع لغات من ذلك قوله  -
٢٥٠( -١( ":اللُّؤلُؤ ... لُغات عوفيه أرب : مزتنيِ  -لُؤلُؤ-  بغريِ مهزٍ  -ولُولُو-  لُوولُؤ-  همزِ أول

 ".بالعكْسِ و -دونَ ثانيه 



 

 ".أَكَّدته ، وآكَدته ، ووكَّدته ، وأَوكَدته :  وحكى ابن  القطّاعِ:" )٣٣٩( -٢
 ."وأَخلَق أَربع لُغات  - بضم الالمِ وفَتحها وكَسرِها -خلَُِق الثَّوب : يقال):" ٤٢٠(-٣ 
٤٢٥( -٤ ":( لُغات  عبلُ أَرغلٌ: ويف الشغلٌ شغلٌ ، وشغلٌ ، وشغوش ، ." 

 : ما جاء فيه مخس لغات من ذلك قوله  -
 بِضم الصاد  وإسكان الدالِ ؛ وصَدُقَةٌ : بِفَتحِ الصاد وضم الدالِ ؛ وصدقَةٌ : صدقَه : يقال):" ١٠( -١
 ". يف شرحه حكاها ابن السيد، كون الدالِ بِفَتحِ الصاد وس: بِضمتينِ وبفَتحهما ؛ وصدقَةٌ    
١٣٩( -٢ ":( ميالغ : حابماُء ، السالس توقد غام ، تموأغْي ، توأغام ، تميغوت ، تموغَي ، كُلُّه 
 ". بِمعًنى   
 
 : ما جاء  فيه ست لغات من ذلك قوله  -
قَلَنسوةُ بضمِ السنيِ ، وقَلَسـاةٌ   : واحدةُ القَالنِس ، وفيها ست لُغات القَلَنسوةُ ، :" )١٩٧-١٩٦( -١

وقُلَنسةٌ ، وقُلَنِسيةٌ بضم القافِ فيهما ، وكَسرِ السـنيِ   -اَألربع بفَتحِ القاف والالمِ  -وقَلَنساةٌ ، وقَلَسوةٌ 
 ةيف الثّانِي." 

٣٨٦( -٢ ":( لَكلَ... هوأهكُهلهي لَكَهوه ، لَّكَهوه ، لَكَههتواس ، كَه ." 

 : ما جاء فيه سبع لغات من األمساء قوله  -
 )٢٧٧ :( فيه لُغات ، املَذْي : ذْييٍ: مظَب نزبو ةنساك ةمجيمِ ، وبالذّالِ املُعحِ املـرِ   ،  بِفَتيٌّ بكَسـذوم

 . بكَسرِ الذالِ ، وتخفيف الياِء ساكنة  ومذ كعمٍ: وزن شقي ؛ ومذي الذالِ ، وتشديد الياِء ب
كى كُراعوح دررايب: أنه يقال : يف املُجلَبٍ عن ابن األععن ثَع زكى املُطَروح ، لَةمهدى بدالٍ مقـال  ،  م

 .هو املَذْي مثل األرضِ ، واملَذَى مثل العمى : يقال
 

 :  ما جاء فيه تسع لغات من األمساء قوله  -
 )١٦٣-١٦٢ :( الفَم : روفعم ..كمال ابن وذَكَر  لُغات عسها مـع   : فيه تـرها وكَسمالفاِء وض حفَت

فيفخةُ  تسةُ واخلامابِعامليمِ ، والر :ةُ والسابِعسامليمِ ، والساد ديدشها مع تمها وضحةُفَتنفَُِمـًى  :  ةُ والثام 
 فَم بالنقْصِ وإتباعِ الفاِء املـيمِ يف احلَركـات الـثّالث    : والتاسعةُ ،  مقْصور بفَتحِ الفاِء وضمها وكَسرِها

 ةرابِياإلع. 
 
 

 



 

 -: ما جاء فيه عشر لغات من األمساء قوله   -
بضم الفاِء ، وتشديد السنيِ يف  -وفُِساطٌ ، وفُِستاطٌ ، اطٌ فُِسط :فيه لُغات : قال يف الفُسطاطُ ) ١٥٤(

 ثَةالثّال . زقال املُطَر :ستادُوف صطادُوف ،  كْرِيراً ، قاله البشع تفَصار نةٌ فيهالفاِء لُغ روكَس. 
 
 :باب فعل وأفعل  -٦

إما باتفاق املعىن أو باختالفه ، وقد كثرت أمثلة فعل  ، وقد تقعان اهتم بن عبد السالم اتني الصيغتني
 .وأفعل باتفاق املعىن وقلّّت أمثلة الصيغة األخرى 

 :فعل وأفعل مبعىن مثل قوله  –أ 
 ".صحت السماُء بِمعىن أَصحت : حكى الفَراُء ):" ٩( -١
 ." عن الفَراِء وأظْلَم مبعًنى ، -بالكَسرِ -وظَلم اللَّيلُ ):" ٥٧( -٢
 ". وقد قَبلَ وأقْبلَ مبعًنى، اللَّيلَةُ املُقْبِلَةُ  ..القابِلَةُ):" ١٦٧( -٣
 ". وىف بالعهد وأوىف:" يقال): ٤٠٦( -٤

 :فعل وأفعل باختالف املعىن مثل قوله  -ب
٥١( -١ :(ةرهبه :"  يف اجلَم به : طاف وأطاف ، لَهوح دار : أَلَم". 
يقال .. إذا سكَن واستقَر : واحدةُ الودائعِ ، مأخوذَةٌ من ودع الشيُء يدع : الوديعةُ ):" ٣٩٧( -٢

 ".أودعته ماالً دفَعت إليه وديعةً 

 
  اإلبدال -٧

 :ومنها ته يف الكتاب ، وكثرت أمثل، واإلبدال هو جعل حرف مكان آخر 
 - بني اهلمزة واهلاء -
)٤٢٢( ": ريقُههاملاَء ي راقحِ اهلاِء  -هراقَةً ، أي -بفَته : لُهوأص ، هبإراقَةً: ص ريقي أَراق ." 
 -بني اهلمزة والياء  -

)٤٢٨( ":  لَملَمامليمِ بينهما ، ويقال فيه  -ي كانزِ، وهو : بفتحِ الياِء والالمنيِ ، وإسحِ اهلَمبفَت لَمألَم
 ".صلُ ، والياُء بدلٌ من اهلَمزة اَأل

 -بني الباء وامليم  -
 بإبدالِ امليمِ اطْبأَنَّ: ويقال. سكَن : اطْمئْناناً وطُمأنينةً ، أي -باهلَمزِ  -والفعلُ منه اطْمأَنَّ :" )٤٧( -١

 ."باًء 
 



 

 -بني الدال والثاء -
 ." نبتت أسنانه:  بدلِ واثَّغر وأثْغر، وادغَر على ال:" )٤١٧(
 -بني الراء والياء -

ألنَّ جمعه قَرارِيطُ ، فأبدلَ من أَحد حرفَي   -بالتشديد  -نِصف دانِقٍ ، وأَصلُه قراطٌ : القرياطُ :" )٢١١(
 ".تضعيفه ياًء 

 -بني السني والصاد -
)٢١( ": ماخالص-  ادرِ الصنيِويق، بِكَسال بالس ". 
 -بني السني والزاي والصاد  -
)٢٣( ": دوقنالص-  مبالض،  حفْتوقد ي ، دوقنوالز ، دوقنوالس". 

 -بني الصاد والزاي - 
)٣٥٩( ":تصشأةُ وناملَر تزشون  صشلُ ونجالر زشون ، : بهعلى صاح فَعتإذا ار". 

وصياغٌ أيضاً يف لُغة أَهلِ ، وصواغٌ  ،رجلٌ صائغٌ  ":يقال :)٢٠:(ومنها قوله،  املعاقبة ومن أنواع اإلبدال
 ."احلجازِ 

 

 .الرتادف  -٨
 .    )١(" والترادف هو توايل األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد" 

 : قوله ومن أمثلته 
 والعالئق  ، واَألجر ، والفَريضةُ ، والنحلَةُ ، الصداق ، واملَهر : ماٍء وله ثَمانيةُ أس:" )١٠(يف الصداق  -١
    قْرباُء ، والعواحل". 
٢-  عبها :" )٣٢(يف الضمائلٌ: ومن أَسيج  ، ضاجِرعارِ ، وحرٍ ، وجعام رٍو ، وأُممع وأُم ،نخ ور وأُم". 

والقرآن مخسة ومخسني امساً  )١٤٠(رادفات ، فذكر لفاحتة الكتاب أحد عشر امساً وقد توسع يف ذكر املت
 ) ٢٠٩-٢٠٧(وليوم القيامة تسعني امساً ) ١٧٧-١٧٦(

 
 
 
 

                                                 
  ٧٧التعريفات للجرجاين ) ١(
 



 

 .املشرتك اللفظي  -٩
 .)١(" وهو يطلق على اللفظ الواحد الدالُّ على معنيني خمتلفني فأكثر" 

 :ومن ذلك قوله 
١١٠( -١( ":املَذْكور نيالع كاةةُ :  يف بابِ الزضوالف بحِ . الذَّهيف بابِ الذَّبائ فآلَةُ  ...وأما املَذْكور

 ةؤيالر . يف بابِ اجلهاد وأما املَذْكور ...هوحون فاجلاسوس ". 
٣٥٠( -٢( ": فْسيقال: الن ، وحالر : هفْسن تجرخ :معلى الد طلَقوقد ت ، إذا مات ." 
 
 
 .يف ظاهرة التعريب  -١٠
 : املؤلف يف التنبيه إىل األلفاظ الفارسية املعربة ، ومنها  أشار
٤٨( -١( ": بورالطّاِء  -الطُّن مبض : برعفارِسيٌّ م". 
١٥٣( -٢( : ققال يف الفُست :يقال اجلَواليق :"  برعيٌّ مهو فارِس". 
عن أيب  "وهو فارِسي معرب  ، فبيت من شعر . ". طُ املَذْكَور يف بابِ احلَجالفُسطا وأما: )١٥٤( -٣

 .منصورٍ 
 . "هو فارسيٌّ معرب  ":قال اجلَوهريّ : قال يف املسك : )٢٩٥( -٤
٣٥٥( -٥( ": درجِ ، وهو فارس: الننطْرا ، كالش رقاماليت ي من اآلالت عونبرعم ي ." 
 

 .العناية بالفروق اللغوية  -١١
 :ومن ذلك قوله 

٩٠( -١(:  هيف فُروق كَريساللٍ العرِ  ":قال أبو هصرِ والعهالد بني قالفَر :قاتأو عمج رهأنّ الد  فَةلخمْت
 ةواليتم ، رصد : والعنامها واحعلفني ملكُلِّ خمت ماس". 

 أن العيش اسم ملا هو : الفَرق بني العيشِ واحلَياة  ":قال أبو هاللٍ العسكَري يف الفُروقِ  :)١١٩( -٢
 . "سبب احلَياة من اَألكْلِ والشربِ       
٣٥٨( -٣( :كريساللٍ العأبو ه خيوِ:"  وقال الشهوالس يانسبني الن قالفَر :ا أن النيانَ إمنا يكون عمس 

 ".كان ، والسهو يكون عما مل يكن       
 .ونقل أكثرها عن أيب هالل العسكري من فروقه       

                                                 
 ١/٢٩٢املزهر للسيوطي ) ١(
 



 

 املبحث الثالث
 الربط بني املصطلح الفقهي واملصطلح اللغوي

 يف القدر احملقق من الكتاب

اء إىل جانب التعريف اللغوي ، ومن يذكر املؤلف بعض التعريفات االصطالحية اليت تعارف عليها الفقه
 :ذلك قوله 

٢٨( -١ :( ةيف اللُّغ مووالص يامالص:"  ساكماً وصياماً ، اِإلموص عِ   ...وقد صامـرويف الش :  سـاكإِم
 صوصخصوصٍ ، مخنٍ ممصوصٍ، يف زخصٍ مخمن ش ." 

 هي حكْم  ...وشرعاً .  واآلثامِاألنجاسِ  ةُ ، والتخلُّص منالنزاه: لُغةٌ ): ٤٩-٤٨(يف قوله الطهارة  -٢
 .شرعيٌّ قَدمي  وهي إِباحةٌ    
١١٣-١١٢( -٣ ":( تنالع-  لُهأص ، ونحِ العنيِ والنةُ: بفَتديدقَّةُ الشكاحِ املَشبه يف بابِ الن واملُراد ،  

 ". خوف الوقوعِ يف الزنا
١٥٩( -٤ :( قْهالف : متقول منه ...الفَه :"  يَء ثُمالش كتوأفْقَه ،فْقَهرِ  وفُالنٌ ال يلُ بالكَسجالر هفَق

 ةريعالش لمبه ع صخ." 
١٩٥-١٩٤( -٥ :( لْدالالمِ -الق كونوس ، رِ القافبكَس  ، ديرد وهو ...هو احلَظُّ من املاِء  :قال ابن 

عبارةٌ عن اآللَة يتوصلُ ا إلعطاِء كُلِّ ذي حظ من املاِء قَدر حظِّه من غريِ نقْصٍ وال : يف استعمالِ الفُقَهاِء 
 ةزياد. 
قال  : وهو يف اَألصلِ من كُلِّ شيٍء مستقْبله ، مث يستعملُْ يف غريِ ذلك ، تقول :القَوالنَ ): ٢٠٥( -٦
 . احلُكْم املَنقولُ يف املَسأَلَة عن اإلمامِ: ويف اصطالحِ الفُقَهاِء املالكيني  ... ، وقيالً قَوالً
٢٠٦( -٧ :( ةيف الُّلغ بالذِّراعِ : القياس الثَّوب تسومنه ق ، قْديربه ، يقال: الت هترإذا قَد ":تسق 

يسأَق ، وبغريِه يَء على غريِهساً   الشعِ . قََيرعٍ بينهما : ويف الشلٍ ؛ جلامعٍ على أَصلِ فَرمةٌ عن حبارع." 
مث استعملَت فيما وجِد فيه  ...وهو الستر  -بفَتحِ الكاف  -أَصلُها من الكَفْرِ : الكَفّارةُ ):" ٢٢٥( -٨

 هاكتأو ان ، خالَفَةصورةُ م." 
٢٥٣( -٩ ":(املأزِم  :ةيف اللُّغ لُهنِ ، هذا أصلَيببني ج الفُقَهاِء ،  املَضيق رادنِ  : وملَيالذي بني اجلَب الطَّريق

 فَةلدفَةَ واملُزربني ع النبومها ج." 
بيع : زابنةُ ، والزبن املُ:  قال صاحب املَطالعِ...  مفاعلَةٌ من الزبنِ ، وهو الدفْع... املُزابنةُ):" ٢٨٨( -١٠

 ِسههولٍ من جِنجلومٍ مبمع." 



 

٣٢١(  -١١ :( ةيف اللُّغ  املُكَلَّف: عِ  املَلْزومرقَّةٌ ، ويف الششهي ، وهو : مبا فيه مرٍ أو نبأَم املُخاطَب
 .البالغُ العاقلُ 

صار ناسكاً ، وقال : نساكَةً ، أي -بالضم  -ونسك . تعبد : وقد نسك وتنسك ، أي):" ٣٢٩( -١٢
املُتعبدات كُلُّها ، وقد غَلَب : مواضع متعبدات يف احلَج ، فاملَناسك إذاً : املَناسك :" صاحب املَطالعِ 

 ".إطْالقُها على أَفْعالِ احلَج ؛ لكَثْرةَ أنواعها 
إذا حالَ بينه وبني مقْصوده  : انِع ، جمع مانِعٍ ، وهو اسم فاعلٍ ، من منع الشيَء املَو):" ٣٢٧( -١٣

 ".فموانِع الشهادة تحولُ بني الشهادة وبني مقْصودها 
٣٤٨( -١٤ :( ةةُ يف اللُّغجاسعِ : النرويف الش ، رقْذتو: املُس ، يٌّ قَدميعرش كْمح رميحهي ت. 
٣٥٠( -١٥( ": شجكان اجليمِ  -النحِ النون وإسبفَت-  لُهأص :  هشجأَن ديالص تشجةُ ، ومنه نثارتاالس

 ".نها إذا استثَرته ، سمي الناجِش يف السلْعة ناجِشاً ؛ ألنه يثري الرغْبةَ فيها ، ويرفَع ثَم: بالضم نجشاً 
وقال الشيخ   إذا ظَهر من شيٍء ،: وأَصلُه من ندر شيٌء  ...مأخوذٌ من الندورِ : الندرةُ ):" ٣٣٨( -١٦

 نِ القابِسيةُ : أبو احلَسردليصٍ ، قال: النخإىل ت تاجحةُ اليت ال تصةُ اخلالطْعوأما إذا كانت  : هي الق
ةً للتمازِجكاةُ مفيها الز جِبن ، ويدليصٍ ، فهي املَعخإىل ت اجتحرابِ ، وت."  

٣٥٨( -١٧ ":( كسوالسنيِ  -الن النون مةُ: بضبادالع يف بابِ احلَج ناهعها يف :  ، ومإيقاع طْلُبةٌ يبادع
 احلَج." 
ويف الشرعِ  . القَصد ، وهو عزم القَلْبِ على الشيِء  :وهي يف الُّلغة : قال يف النيةُ ):" ٣٧٩( -١٨

 ".العزم على فعلِ شيٍء يقَرب إىل اهللا تعاىل 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 التصويب اللغوي
 يف القدر احملقق من الكتاب

عهـد   ظاهرة عرِفت على امتداد التراث العريب ، فقد ظهر اللحن يف كالم املوايل منذ: الصواب اللغوي 
، وقوي هذا االجتاه يف عهد األمويني  "أرشدوا أخاكم :" الذي قال عندما حلن رجل يف حضرته  النيب 

 إذ رأينا اخللفاء يستنكرون اللحن ، فهناك كلمات كثرية رويت عن عمر بن عبد العزيز ، وعبد امللك بن
لعصر العباسي حركة لغويـة دائبـة   مث نرى يف ا. مروان وغريمها يف استنكار اللحن ، والدعوة إىل جتنبه 

اهتمت جبمع ما شاع على ألسنة الناس من كالم خيالف سنن الكالم العريب الفصيح ؛ خشية من امتـداد  
 .)١(" خطره إىل اللغة األدبية 

 :ومن أهم املؤلفات يف هذا الباب 
 ما تلحن فيه العامة أليب احلسن الكسائي  -١
 إصالح املنطق البن السكيت  -٢
 حلن العوام أليب بكر الزبيدي  -٣
 تقومي اللسان أليب الفرج بن اجلوزي  -٤
 تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان البن مكي الصقلي -٥
 خري الكالم يف التقصي عن أغالط العوام لعلي القسطنطيين  -٦

 . وقد حرص املؤلف على اإلشارة إىل بعض األخطاء اللغوية ، وحاول توجيه بعضها وذكر الصواب فيه
 :قوله  من ذلك 
 ". صحراَءةٌ: وال تقل ، صحراٌء واسعةٌ : تقول :" )٨( -١
٨( -٢ ":( يسائقال الك : وحةٌ: وال تقل ، فهي صيحصم ." 
 ".تصِليةً : تقول صلَّيت صالةً ، وال يقال ):" ١٨( -٣
٢١( -٤( ": ماخالص-  ادرِ الصنيِ، بِكَسويقال بالس  ،كّيتالس ابن لَهعةَ،  وجبيقُت وابن  :من غَلَط 

ةالعام ." 
 ."سنجةُ : وال تقل :  قال ابن السكّيتِ :صنجةُ امليزان قال يف ):" ٢٢( -٥
 ". صانٌفهو مصونٌ ، وال تقل م ...مصدر صنت الشيَء صوناً : بكَسرِ الصاد  -الصيانةُ :" )٢٨( -٦
وضباع   ضبع: جمعها ، وهي األنثى . ويجوز إِسكانُ الباِء ، الضبع بِفَتحِ الضاد وضم الباِء :" )٣١( -٧

 ".ضبعةٌ : وال تقل
 ". وال تقل  ضويعةٌ، وتصغري الضيعة ضييعةٌ :" )٣٩( -٨

                                                 
 ٤حامت صاحل الضامن ص: حتقيق . مقدمة حتقيق خري الكالم يف التقصي عن أغالط العوام لعلي القسطنطيين ) ١(



 

       جمعه أظُفْور غَلَطٌ ، وإنما هو :  وقَولُ اجلَوهري :لقاموسِ قال صاحب ا: قال يف الظَّفْر ):" ٥٦( -٩
  دواح". 

٦٤( -١٠ ":(عيملُها : ال يقال:  قال األصها أهسنوع ، لُهفاع مسعلى ما مل ي تسنولكن ع ، تسنع". 
٦٥( -١١ ":(ريهوال : قال اجلَو ، موزهةُ مشةٌ : تقلعائشيع". 
 ...وهاء التأنيث ، وضم الراَء بعضهم ، بعدها نون ، بضم العنيِ ، وفَتحِ الراِء  -عرنةُُ ):" ٧٩( -١٢

كْريطَّأَ البها وخمالفُقَهاَء يف ض ." 
       هذه : ولُ لَحنٍ سمع بالعراقِ أ: قال الفَراُء، عصاةٌ : وال يقال، مؤنثَةٌ مقْصورةٌ: العصا ):" ٨٨( -١٣

 ". عصاتي
  وليس مبعروف يف : يريدونَ العنني ، قال النووي: العنةُ ، كذا وقع يف كُتبِ األصحابِ:" )١٤٤( -١٤

 ."يها احلَظريةُ من اخلَشبِ تجعلُ لإلبِلِ والغنم تحبس ف: اللُّغة ، إمنا العنةُ 
 يقال وال ،والفَراهية  ،فارِه بيِّن الفُروهة ، والفَراهة : ويقال للبغلِ والبِرذَون واحلمارِ ):" ١٤٣( -١٥

 ". وجواد، فارِه ، ولكن رائع : للفَرسِ 
١٥١( -١٦ ":( سثَى: الفَرعلى الذَّكَرِ واألن قَعثَى ،  يةٌ: وال يقال لألنسفَر ." 
١٤٢-١٤١( -١٧ ":( قُتالفاِء  -الفُس ماِء ، بِضحِ التبٍ  -وفَتدنكج ،فُذهِما ، كقُنموبِض ...  قال ابن
كِّيطَأ:  ماِء خالت موض ." 
١٥٩( -١٨ ":( ئَتالفاِء  -فُق مومضم ، موزهم... كِّيتالس وال تقل:  قال ابن : تيفُق". 
 ".بِكَسرِهما  -الفلْفل : وال تقل -بِضم الفائَنيِ  -الفُلْفُلُ ):" ١٦١( -١٩
  قال ابن السكِّيت.. أفْيالٌ ، و فُيولٌ ، وفيلَةٌ : واجلَمع ، معروف : بالكَسرِ  -الفيلُ :" )١٦٦( -٢٠

 ."وال تقل أفْيِلَةٌ 
 قَينةٌ ، وبعض الفُقَهاِء ظَنها : العربِ قَين ، واَألمةُ  وكُلُّ عبد هو عند: قال أبو عمرو  :")٢٠٦( -٢١
 ".املُغنية خاصةً ، وليس كذلك     
٢١٠( -٢٢ ":( حرِها  -القَيكَس ةنِ العاميف لَح دالياِء ، وقد ع كونوس ، حِ القافبِفَت." 
امةُ تقول بلَبنِ أُمه ، وهو خطَأٌ ، إنما اللَّبن للذي يؤكَلُ هو أَخوه بلبان أُمه ، والع: يقال):" ٢٣٧( -٢٣

 وال يجوز إسكانها ، قال اهللا تعاىل  : قال ابن العريب . لَبن الشاة ، وغريها ، واللَّبن هكذا بتحريك الباِء 
 ارهأَنن ونٍ  ملَّب 

٢٤٥( -٢٤ ":( وِيةٌ إىل: اللُّغبنِس  ةويٌّ ، وال تقل ...اللُّغةُ إليها لُغبسوالن :ريهويٌّ ، قاله اجلَولَغ ." 
 ".ممدوحةً : وال يقال. " إنَّ يف املَعاريضِ ملَندوحةً عن الكَذبِ :" ويقال ):" ٣٣٠(  -٢٥



 

ومن هنا يلْحن من يقول باب  ...مزةُ اهلاُء يف اللَّفْظَة أَصلية أُبدلَت منها اهلَ: قال يف املياه ):" ٣٤١( -٢٦
وقد يقَع يف ذلك بعض الطَّلَبة وضعفَة  املُتأدبة ، حىت قال بعض مطْبوعهِم ، فسماؤها  -بالتاِء  -املياة 

 ".بنجومها ، وسحابِها ، ورياحها ، وحبارِها ، ومياا 
٣٤٢( -٢٧ ":(  ئزابرِ املي -املزة  -مِ بكَسمبراٍء مث زاي ، وهي : ويقال أيضاً  ...وبعدها ه زابرم

 ".مزراب : وال يقال: لُغةٌ مشهورةٌ ، قالوا 
 ". وهبكَه ، هذا قولُ سيبويه: وال يقال: قال صاحب املُحكَمِ ):" ٣٨٠( -٢٨
وسطُ رأسي ، ورمبا خفِّف : رك السنيِ اسم كقولكاملُح: الوسطُ املُثَقَّلُ يعين : قال الفَراُء):" ٤٠١( -٢٩

 ".وسطَ ؛ ألنه يف معىن بين : وليس بالوجه ، وجلَس وسطَ القَومِ ، وال تقل
 وقْت طَويلٌ وقَصري ، قاله الشيخ أبو : : زمانٌ قَصري ، وزمانٌ طَويلٌ ، وال يقال : يقال ):" ٤٠٦( -٣٠
 ". هاللٍ
٤٢٤( -٣١ ":(زوقيحِ الفصيحِ  قال املَررساوي ألْفاً ، أي: يف شيُء يرِ  : هذا الشوي معه يف القَدتسي

 ".يسوى ، وليس بشيٍء : قال ، والعامةُ تقول
 ".  ا وجههو بفَتحِ الياِء ال غَري ، ومن ال تحقيق عنده يضمها ، وليس لضمه: يكْفي ):" ٤٢٨( -٣٢

 :ومن مآخذه وتوجيهاته على أقوال ابن احلاجب قوله 
٩٨( -١( ":قَّتأع هوابص ، قَّتفع  ،ريهأي: قال اجلَو ، سالفَر قَّتوأع : قوقفهي ع ، لَتمح 

 ."معقٌّ إال يف لُغة رديئَة : وال يقال
  ، وعلى هذا فقولُ الشيخِ أيب عمرو)١(املَولود يوم سابِعه  الشاةُ املَذْبوحةُ عن: العقيقَةُ ):" ١٠١( -٢
 ما ذُبِح عن املَولود : والعقيقَةُ  ليس بظاهرٍ ؛ ألنَّ الذَّبح للوِالدة هو اخلُرس ذَبح الوِالدة ،: والعقيقَةُ " 
 ريهقاله اجلَو ." 
وهب له يتعدى إىل املَفْعولِ األولِ حبرف اجلَرِ ، وإىل الثاين بنفِْسه   :وهبه ، حقَّه أن يقول:" )٤١٢( -٣

 ". فَوهب يل ربى حكْماً  : قال اهللا تعاىل
 

 

 

                                                 
ومسيت الشعرةُ اليت خيرج املولود من بطن أمه وهي عليه  ،  الشق والقطع: وأصل العق :"  ١/٤٨ذيب اللغة قال األزهري يف ) ١(

 وإن كانت على يمة فإنها تنسلها وقيل للذبيحة عقيقة ، ألا إنْ كانت على رأس اإلنسي حلقت عنه فقطعت  ؛ عقيقة
 ". كما مسيت ذبيحة بالذَّبح وهو الشق، ومها ومرِيها وودجاها قطعاً ويشق حلق، ألا تذبح 



 

 :املنهج املتبع يف التحقيق 

سقط قارنت بني نصوص النسخ الثالثة مقارنة دقيقة ، وذكرت الفروق بينها يف احلاشية ، ووضعت :  أوالً 
 .نسخة األصل بني  معكوفني ، وسقط النسخ األخرى بني أقواس عادية 

 .قمت بتخريج اآليات القرآنية ، واألحاديث النبوية الشريفة ، واألبيات الشعرية واألمثال :  ثانياً 
ذكرت النص الذي وردت فيه املادة من كتاب جامع األمهات البن احلاجب ، حىت يستبني املراد :  ثالثاً 
 .استعماهلا من 

عرضت النصوص على معاجم اللغة وخاصة الصحاح والقاموس ، ووثقت أغلب النقول واألقوال :  رابعاً 
 .من مصادرها ، فإن مل أجدها فيها أنبه على ذلك 

شرحت املعاين الغامضة من خالل معاجم اللغة وبعض كتب الفقه ، ووضحت العبارات اليت :  خامساً 
 .حتتاج إىل زيادة إيضاح 

 .وضعت عالمات الترقيم املختلفة يف أماكنها :  سادساً 
عملت ملحقاً لألعالم يف آخر الكتاب ترمجت فيه لألعالم الواردة يف الكتاب ما عدا أعالم :  سابعاً 

األنبياء واخللفاء الراشدين وأئمة املذاهب األربعة ، واملشهور من اللغويني ، وأما األعالم الذين مل أقف على 
 .فقد نبهت على ذلك ترمجتهم 

 .ووضعت فهارس ملا ورد يف النص من آيات ، وأحاديث ، وشعر ، ورجز :  ثامناً 
                                                       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 :وصف نسخ الكتاب 

 ) .ص ( نسخة : أوالً 
 ) .لغة  ٤٧( وهي نسخة دار الكتب املصرية ، حتت رقم 

ة جداً ، ذكر ناسخها أنه نظر فيها وقابلها على نسخة األصل خبط املصنف يف شعبان سنة وهي نسخة نفيس
سطراً ، ويف كل  ٢٧ورقة من احلجم الكبري يف كل صفحة ) ٨١(وهذه النسخة تقع يف ) هـ ٧٩٩(

 . سطر ما يقارب ثالث عشرة كلمة ، وخطها نسخ مقروء 
مشس الدين حممد بن : تأليف العالمة . جب الفرعي لغات خمتصر ابن احلا:" وكتب على صفحة العنوان 

وقد سقطت منها الورقة األوىل اليت تلي صفحة العنوان  " عبد السالم بن إسحاق بن أمحد األموي رمحه اهللا 
 .وا مقدمة املؤلف 

 

 ) .س( نسخة : ثانيًا 
 ) .لغة  ٣٤٩٧(وهي نسخة دار الكتب الوطنية بتونس ، حتت رقم 

حممد بن يوسف املالكي ، نسخها سنة مثامنائة : ة أيضاً ، خطها نسخي واضح ، ناسخها وهي نسخة نفيس
 . سطراً  ٢٧ورقة من احلجم الكبري يف كل صفحة) ٩٧(وإحدى وأربعني ، عدد صفحاا 

تنبيه :" وكتب على صفحة العنوان ترمجة للمؤلف مأخوذة من كتاب كفاية احملتاج ، وكتب عليها أيضاً 
الشيخ اإلمام العامل أيب عبد اهللا عز الدين حممد بن عبد السالم ابن : م ابن احلاجب ، تأليف الطالب لفه

 ".إسحاق األموي املالكي 
 

 ) .ت ( نسخة : ثالثًا 
 ) .لغة  ٢٦١١(وهي نسخة شهيد علي باشا بتركيا حتت رقم 

صفحة ) ١٩٥(صفحاا  خطها نسخي متقن ، ويف حواشيها ما يدل على أا مقابلة بنسخة أخرى ، وعدد
سطراً ، ويف كل سطر ثالث عشرة كلمة تزيد وتنقص أحياناً وليس  ٢٧من احلجم الكبري يف كل صفحة 

الشيخ اإلمـام  : تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب ، تأليف:" فيها تاريخ نسخ ، وكتب على صفحة العنوان 
 ".اق األموي املالكي العامل أبو عبد اهللا عز الدين حممد بن عبد السالم ابن إسح

 وقد اعتمدت يف حتقيق الكتاب على النسخ الثالثة ، وجعلت األوىل منها أصالً ، ورمزت هلا بالرمز 
 ) .ت(وللثالثة بالرمز ) س ( لكوا مقابلة على نسخة األصل خبط املؤلف ، ورمزت للثانية بالرمز ) ص(
 



 

 فصل األلف –باب الصاد 

     )١( الصابِئُ
اخلُروج ، يقـال   : وأَصلُ الصبوِء . وهم اخلارِِجونَ من دينٍ إىل غَيرِه ، واحد الصابِئني : مهموز "  الصابِئُ

 جومالن أَتبها : صعطالمن م تجرعريِِ، إذا خالب أَ ناببوص  : جر٢("خ(. 
يعبدونَ املَالئكَـةَ   : الصابِئونَ. وواحد للرحمنِ ، للشيطان  خمسةٌ:  )٤(عامةُ األديان ستة:"  )٣(قال قَتادةُ

 بورءونَ الزقْروي . واملَجوس : روالقَم سمدونَ الشبعـرِكونَ  . يثـانَ   : واملُشـدونَ اَألوبعي .  هـودوالي
 . )٥("د طائفَةٌ من اليهو: الصابِئونَ : وقال غَيره . والنصارى 

وتخالفُها يف وجوه تعلَّقوا فيها بوجوه من اليهوديـة   ، والصابِئونَ أَهلُ ملَّة تشبِه النصرانيةَ :" ويف املَشارِقِ 
 نِ إىل ثالثيينجوا عن الدرم خهكَةَ ، فكأناملَالئ دبعمن ي مهرا، ومنالد دبعمن ي مهومن مونَ  )٦(رِيعزوي ،

 .)٧("، وقبلَتهم من جِهة مهب اجلَنوبِ   أنهم على دينِ نوحٍ
 
 

باح٨(الص( 
 هعمج ، باحالص : حابأص ، هادوأش دكْبٍ ، كشاهبٍ وركَراك، بحوص ،     ـادالص ـمةٌ بضبـحوص

 حابوص ، ةهو فُر كفارِه- عٍ وجياعٍ  -رِبالكَسكجائ ،انبوش بانٌ ، كشابح٩(وص(. 
                                                 

 ".والصابئُ ، واملَجوسي ... فيخرج املَجنونُ . وتصح ذَكاةُ املُسلمِ :"  ١/٢٢٣جامع األمهات ) ١(
)٢ ( ليبح احلَنوابِ املُقْنع حملمد بن أيب الفَتع على أب٢٢٣املُطْل  
 ٩٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ١١٧ تادةُ بن دعامةَ  السدوسي  تقََ) ٣(
)٤ ( فيسةٌ :"  ٣/٩٦يف تفسري النسميانُ خة ... األدتصارى فال تكون سمن الن وعابِئُونَ نالص." 
 ٢٢٣ملطلع، وا ٢٩٣نزهةُ القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز حملمد بن عزيز السجِستاينّ ) ٥(
)٦ " ( راريب : الداللسان " الكَواك ) د ر ر( 
  ٤/١٧والفصل يف امللَل البن حزم ،  ٤٤، ٢/٥، وينظر امللَل والنحل للشهرِستاينّ  ٦٥/  ٢مشارق األنوار  )٧(
 ".اللّهم أنت الصاحب يف السفَرِ :"  ٢/٥٦٤جامع األمهات ) ٨(
  )ح ب ص ( ينظر الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 اع١(الص( 
 اعالص ": دادةَ أَمعبأَر عسكْيالٌ يرِطْلٌ وثُلُثٌ ، م دكُلُّ م ،دياو٢(قال الد(  : عبأر فلتخالذي ال ي هيارعم
فَناتظيمِ الكَ ٤٠/حبع لِ الذي ليسجما بكَفَّي الرغريِهنِ وال صيب ، فَّيالن فيه صاع ديوج كانكُلُّ م إِذ ليس
 ِالقاموس ب٣(، قال صاح(  : ًحيحاص هتدجذلك فو تبروج")٤(  ،ُثنؤوي ذَكَّري)٥(. 

 .)٦(وصيعانٌ، ع وأصو، آصع : وجمعه  -بالكَسرِ -وصواع  -بالضم  -وصواع ، صوع : ويقال أيضاً 
 
 

 )٧(فَصاعداً
 .)٨(وال يستعملُ بالواو، وإمنا يستعملُ بالفاء أو بثُم ، وهو منصوب ، فزائداً على ذلك : أي ، فَصاعداً 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".الصاع خمسةُ أَرطالٍ وثُلٍُث :" ١/١٦١جامع األمهات ) ١(
 ١٨رقم هـ ، ترمجته يف امللحق٤٠٢أمحد بن نصرٍ الداودي ت ) ٢(
 ١٣٢ترمجته يف امللحق رقم هـ ،٨١٦جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي الفريوزأبادي ت) ٣(
 )ص و ع ( القاموس احمليط ) ٤(
وينظر " ورمبا أَنثَه بعض بين أسٍد ... وأَهلُ نجٍد يذَكِّرونه ، وأَسٍد ... الصاع يؤنثُه أَهلُ احلجازِ :"  ٩٦يف املذكر واملؤنث للفَراء ) ٥(

  ٨٣والبلغة ،  ٧٥والبن جين،  ٣٥٦، واملذكر واملؤنث البن األنباري  ٥٧ر واملؤنث للمفَضل بن سلَمة خمتصر املذك
 ".لضمة الواو  -باهلَمزة  -أن آصع قََلْب أصؤعٍ :" عن الفارِسي قال  ١/٤٨٧نقَلَه املُطَرزي يف املُغرِب ) ٦(
 ".يستحب إعادةُ املُنفَرِد مع اثْنينِ فصاعداً :"  ١٠٧/ ١يف اجلامع) ٧(
  ١/٢٩٠ينظر الكتاب ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الصالحونَ 
لصالح هو القائم مبا عليـه  ا:" )٣(، وصاحب املَطالع)٢(قال أبو إِسحاق الزجاج، جمع صالحٍ ، الصالحونَ 

 ".وحقوقِ العباد ، من حقوقِ اِهللا تعاىل 
 .)٦(املؤمنونَ: املُراد بالصالحني يف التشهد : )٥(شارِِح رِسالَةَ الشيخِ أيب حممد بن أيب زيد )٤(وقال اجلَزويلُّ 

 . )٧(ى اإلميان الذي هو لَألولياِء وصف زائد عل: ال أنَّ املُراد بالصالحني هنا 
السالم علينا وعلى عباد اِهللا الصالحني ، جميع املؤمنني ؛  ليدخلَ فيه : فينبغي لإلنسان أن ينوي بقوله: قال

 .)٨(واملَيت، احلَي ، والغائبِ ، احلاضرِ ، كُلُّ مؤمنٍ من اجلن واِإلنسِ 
بن حممد بن صالحٍ ، ويعرف  فالشيخ أبو بكْر حممد بن عبد اهللا: )٩(الصالحي املَذْكور يف بابِ اجلُمعةوأما 

ريهأيضاً  )١٠(باألب. 

                                                 
 ".السالم علينا وعلى عباد اِهللا الصالحني :"  ١/٩٩ اجلامع يف) ١(
 ١/٤٠٧، والنص يف معاين القرآن وإعرابه ٣هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣١١إبراهيم  بن السري بن سهل ت ) ٢(
أجد كتابه ، وينظر حترير ألفاظ ، ومل  ٦هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٥٦٩إبراهيم بن يوسف بن باديس املعروف بابن قُرقول ت ) ٣(

 ٨١، واملطلع  ٧١التنبيه 
 ٥١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٧٤٦أبو زيد عبد الرمحن بن عفّان اجلَزويلّ ت ) ٤(
 ٦٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣٨٦أبو حممد عبد اهللا بن أيب زيد القَيرواينّ ت ) ٥(
والثمر الداين شرح رسالة القيرواينّ لصاحل ،  ١/٢٧٣اين ألمحد بن غنيم املالكي مل أجد شرحه للرسالة ، وينظر الفواكه الدو) ٦(

 رِيه١٢٠األز  
  ١/٣٤٧ينظر حاشية العدوي لعلي املالكي ) ٧(
)٨ ( ٦/٤١٦،  ١/٥٢٧ينظر حاشية ابن عابِدين   
 ".واستقْراُء الصالحي غَلَطٌ :"  ١/١٢٣يف اجلامع ) ٩(
 ١١٦ترمجته يف امللحق رقمهـ ، ٣٧٥ت ) ١٠(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١(الصائلُ

صـاولَةُ   واملُ. وثَب صـوالً وصـولَةً   : صالَ عليه :" قال اجلَوهري  )٢("القاصد الوثوب عليه :" الصائلُ 
 .)٣("املُواثَبةُ ، وكذلك الصيالُ والصيالَةُ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         

 ".يجوز دفْع الصائلِ بعد اإلنذارِ :"  ٢/٥٢٥يف اجلامع ) ١(
 ١٧٥املطلع ) ٢(
 )ص و ل ( املصباح املنري " هو الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم  :" والصائل )  ص و ل ( الصحاح ) ٣(
 
 
 



 

 فصـل البـاء

 )١(الصباُء 
إذا فَتحت الصاد مـددت ، وإذا كَسـرت   ، صيبٌّ بين الصباِء والصبا : يقال :" قال اجلَوهري ، الصباُء 
 تر٢(" قَص( . 

 
 ب٣(الص( 
الص تقول ، ب ": بصاملاَء فان تببأي، ص : كَبسفان هتكَب٤(" س(. 

 
 حب٥(الص( 
 حبالص–  ادالص مهارِ : بضلُ النة فيه ، أَولُغ ادالص روكَس ،هثَلَّثيف م كمال كاها ابني بـذلك  )٦(حمس ،

 .وا سمي الصبح ، بل من احلُمرة اليت فيه عند ظُهورِه : وقيل ، لصباح من أولِ النهارِ  ، وهو الصبح وا
وتسـمى أيضـاً   . احلُمرةُ  : إن صباحةَ الوجه إمنا سميت للحمرة ، والصبح : ويقال: )٧(وقال ابن فارِس

 .)٨(صالةُ الفَـجــرِ

                                                 
 " .والصباُء ، واجلُنونُ ... ض احلَي: اَألعذار:"  ١/٨٢يف اجلامع ) ١(
  ٣٤٤،  وللقايلّ  ٤٥الطيب الوشاء، وأليب  ٢٥وينظر املقصور واملمدود للفَراء )  ص ب ا ( الصحاح ) ٢(
 ".يواصلُ الصب حتى ينقى :"  ١/٥٤يف اجلامع  ) ٣(
 )ص ب ب ( الصحاح ) ٤(
 ".قْدميهما أَفْضلُ ت: املَغرِب والصبح " : ١/٨١امع يف اجل) ٥(
 ٢/٣٥٥إكمال اإلعالم بتثليث الكالم) ٦(
  ٢/٥٤٨، وينظر جممل اللغة  ١٢حق رقمهـ ، ترمجته يف املل٣٩٥أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويين ت) ٧(

 ٢/١٩، والذخرية للقرايف ٣٢٩ -٣/٣٢٨ومقاييس اللغة 
وتسمى  صالةُ :" ١/٣٩٨ويف مواهب اجلليل حملمد املغريب ". لفَجرِ ؛ لتفَجر النور كاملياه وتسمى صالةُ ا:" ٢/١٩يف الذخرية)  ٨(

 " .الفَجرِ لوجوبِها عند ظُهوره 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

بِر١(الص( 
 بِررِ -الصبكَس  ادحِ الصرِ    :" الباِء مع فَتـعالش ةـرورإال يف ض ـكَّنسوال ي ، واُء املُـرقالـه  )٢("الد ،
ريه٣(اجلَو(. 
ربا الص٤(وأم(  الباِء كانعِ : " بإسفْسِ عن اجلَزالن سبفهو ح ")٥(. 

 
 )٦(الصبرةُ

سميت بذلك : هي الكَومةُ املَجموعةُ من الطَّعامِ ، يقال :"  )٨(َألزهرِيقال ا )٧(" واحدةُ الصبر :" الصبرةُ 
 ".ِإلفْراغِ بعضها على بعضٍ 

 
 
 
 

                                                 
 ".وكذلك ما ليس مبطْعومٍ كالصبِرِ، والزعفران :"  ٢/٣٤٥يف اجلامع) ١(
 )ص ب ر( يف الصحاح * ، وحظَظّ أمر من صبرٍ ، ومقْرٍ * قال الراجز ) ٢(
 )ص ب ر ( الصحاح ) ٣(
 ".والزهد ، والقَناعة ،  والرضا،  والصبرِ.. فيؤمر باإلخالصِ : فأما القَلْب " : ٢/٥٦١يف اجلامع ) ٤(
 )ص ب ر( الصحاح ) ٥(
 ".ة باتفاقٍ برة  والثَّمركَالص، وقََدرِِ الثُّلُث :"  ٢/٣٣٩يف اجلامع ) ٦(
  ١٧٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٧(
 الزاهر ، والنص يف ١٠٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٣٧٠حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة أبو منصور األزهري ت ) ٨(
 ١٤١ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الصبغُ
 .)٢(" مصدر صبغَ يصبغُ ، ويصبغُ ، ويصبِغُ صبغـاً:" ما يصبغُ به ، وبالفَتحِ : بالكَسرِ  )١(الصبغُ والصبغةُ

 
 )٣(الصبيانُ

وقـال  . )٤(قاله ابـن سـيده  " من لَدنْ يولَد إِىل أن يفْطَم : والصبِي " الصبيانُ  بِكَسرِ الصاد ، وضمها  
 رِيهاجلَو ": يبالص : الم٥("الغ( . 

ليبعِ  )٦(وقال احلَنيف املُطْل ":من حيِنِ يولَد بِييقال للص  عواجلَم ، لُغُ غُالمبةٌ   : إىل حنيِ يوـبةٌ ، وصبِيأَص
 ".وصبيةٌ ، وصبيةٌ ، و صبوانٌ ، و صبوانٌ ، وصبيانٌ 

 رِيهوقال اجلَو ": عيانٌ ، وهو من الواوِ : اجلَمبةٌ ، وصيبكمـا مل   . ص ، ةيـبناًء بصغتةٌ اسبِيومل يقولوا أَص
 .)٧("لوا أَغْلمةٌ استغناًء بغلْمة يقو

 
 
 
 

 
 

                                                 
وفُرق نقْلَه الصبغةُ يف :"  ٢/٣٤٨ويف ". شريكاً أو رد وكان ، إذا حدثَت زيادةٌ كالصبغِ أَخذَ اَألرش :"  ٢/٣٦١يف اجلامع ) ١(

 ".ومنه بيع الكالئ بالكالئ ، الفُلوسِ 
)٢ ( عدي٢/٤٧٧ومثلث ابن السيد ،  ١/٢٦وينظر إكمال اإلعالم بتثليث الكالم البن مالك ،  ٢٧٥واملطلع  ٢/٢٤٦األفعال للس 
 ".أن يتقَدوا أو يتأَخروا  للنساِء والصبيان:" ١/١٩٨يف اجلامع ) ٣(
 ٨/٣٨٤احملكم  ، والنص يف٧٣، ترمجته يف امللحق رقم هـ ٤٥٨أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي األندلسي ت ) ٤(
 ) ص ب ا ( الصحاح ) ٥(
 ٤٧ملطلع ا، والنص يف  ١٢٣امللحق رقمترمجته يف  ، هـ٧٠٩شمس الدينِ حممد بن أيب الفَتحِ البعلي ت )  ٦(
 )ص ب ا ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل احلاء
 )١(الصحابةُ

وصـحابةٌ   -بالضـم   -وهو يف اَألصلِ مصدر صحبه يصحبه صحبةً ، األصحاب : بالفَتحِ  -الصحابةُ 
 .)٢(وكان مميزاً، وآمن به  اِهللا واعلَم أنَّ الصحايب من لَقي رسولَ . عاشره : بالفَتحِ ، أي 

 
 )٣(الصحراُء

 هلحِ أَوراُء  بفَتحالص ، ثانيه كانلَةٌ ، وإِسمهراٌء م هدعدودةٌ ، بمةُ :" ميرالب ،  أنيث؛ للت روفَةصم روهي غَي
بفَـتحِ   -الصـحارِى : واجلَمع . صحراَءةٌ : وال تقل ، صحراُء واسعةٌ : تقول ، ولُزومِ حرف التأنيث له 

 .)٤("خرج إىل الصحراَء: أي، والصحروات ، و أصحر الرجلُ  -الراء وكَسرِها 
 

 )٥(الصحفَةُ 
ثُم القَصعةُ تليها تشـبِع  ،  أَعظَم القصاعِ اجلَفْنةُ :)٦(واجلَمع صحاف ، قال الكسائي، كالقَصعة " الصحفَةُ 
 ".ثُم الصحيفَةُ تشبِع الرجلَ ، ثُم املئْكَلَةُ تشبِع الرجلينِ والثَّالثَةَ ، ثُم الصحفَةُ تشبِع اخلَمسةَ ، العشرةَ 

 
وح٧(الص( 

                                                 
 ".يحرِم بالعمرةُ على الفَورِ إال إذا عدم الصحابةَ :" ١/٢٤٠يف اجلامع ) ١(
  ١/٦ينظر اإلصابة يف متييزِ الصحابة البن حجر العسقَالينّ ) ٢(
 ".مبكَّةَ والصحراُء أَفْضلُ من املَسجِد إال :"  ١/١٢٩يف اجلامع ) ٣(
 ١٢٩وينظر تقومي اللسان  البن اجلوزي ) ص ح ر ( الصحاح ) ٤(
 ".ككَسرِ الصحفَة ...  ألن املُتعدي جىن على بعضِ السلْعة :"  ٢/٤١٥يف اجلامع ) ٥(
،  ١/٣٤١يب املصنف ، وينظر الغر ٧٨هـ  ، ترمجته يف امللحق رقم١٨٩أبو احلسن علي بن محزة بن عبد اهللا األسدي ت ) ٦(

 )ص ح ف ( والصحاح 
 ".قَبولُ الشاهدينِ يف الصحوِ يف املصرِ الكَبريِ :"  ١/١٧٠يف اجلامع) ٧(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 وحمِ :" الصيالغ صاحٍ ، ذَهاب وموالي ،تحماُء ، أي وأَصالس : ميعنها الغ عقَشةٌ  ، انحيصفهي م 
 فيفخبالت . يسائوقال الك : وحةٌ : وال تقل ، فهي صيحصنا ، ميحـماُء  : أي، وأَصلنا الس تح١("أص( 

 ريهعن اجلَو كُلّه. 
 .صحت السماُء بِمعىن أَصحت  : )٢(وحكى الفَراُء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٧٠تقومي اللسان  البن اجلوزي  ، و ١٣٠وينظر ما تلحن فيه العامة للكسائي ) ص ح ا ( الصحاح ) ١(
، ومل أجده يف كتب الفَراء املُتاحة لدي  ١٤٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٢٠٧ الديلمي ت أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا) ٢(

 ٤٨٢، وحتفة اد الصريح للبلي ١٤٥واملطلع ) ص ح ا ( وينظر اللسان 
 
 
 



 

 فصل الدال

داقِ١(الص( 
 داقِرِها  -الصوكَس ادحِ الصقَةٌ : ويقال، بِفَتدقَةٌ : صدالِ ؛ وصالد موض ادحِ الصبِفَت :   ـادالص ـمبِض

حكاهـا ابـن   ، كون الـدالِ  بِفَتحِ الصاد وس: بِضمتينِ وبفَتحهما ؛ وصدقَةٌ : وإسكان الدالِ ؛ وصَدَقَةٌ 
دي٢(الس(  هحريف ش. 

 . )٣("و أَمهرتها لُغتان  -بِفَتحِ اهلاِء  -ومهرتها ، سميت هلا صداقاً : وأصدقْت املَرأةَ " 
 .)٤("والعالئق ، والعقْر ، واحلباُء ، واَألجر ، والفَريضةُ ، والنحلَةُ ، الصداق ، واملَهر : وله ثَمانيةُ أسماٍء " 
  

 )٥(الصداقَةُ
الصـداقَةُ  : )٦(وقال أبو علي. وهو الصلْب القَوي ، مأْخوذةٌ من الشيِء الصدقِ ، قُوةُ املَودة :" الصداقَةُ 

 ةدالقُلوبِ على املَو فاقات "كَريساللٍ العأبو ه ٧(قاله كُلُّه(. 

                                                 
 " .ال يزكّى ... إن اتخذَ للكرِاِء أو لصِداقٍ :"  ١/١٤٤يف اجلامع ) ١(
ينظر االقتضاب يف شرح أدب  ، و ٦٢، ترمجته يف امللحق رقمهـ ٥٢١حممد بن السيد البطَلْيوسي ت أبو حممد عبد اهللا بن ) ٢(

 ٢٧١الكاتب 
 ٢٥٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ٣٢٦املطلع ) ٤(
 ".إلْحاق إخوة الصداقَة بإخوة النسبِ :"  ٤٧٢-٢/٤٧١يف اجلامع ) ٥(
)٦ (زاحلسن بن علي بن إبراهيم بن ي وازياأله ٣٢هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٤٦ت ، داد  
)٧ (كَريس١٢٦، والنص يف الفروق اللغوية  ٣٠ترمجته يف امللحق رقم ، احلسن بن عبد اهللا بن سهل الع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ردالص 
 هيف قول ردرِها: الصدص عمتج١(وهو م(  رِيكحمن قولك: بالت ماالس :عن املاِء والبِالد تردص)٢(. 

 هيف قول ردرِ: وكذلك الصدالص ى طََوافمساِء :  )٣(ويالِ والرالد ريكحبت. 
روطيف بابِ ش هيف قول ردوأما الص  الةالص : ةاحلُر أسها ، ورردـدورِ ، وهـو    :"  )٤(وصالص ـدفواح

ذَكَّر٥(م(  دورواملَص : هردكي صتشالذي ي")٦( . 
 الةضِ الصيف فرائ وأما قولُه :هيمدورِ قََدعلى ص سلج٧(وهو أن ي( ريهـيٍء   :" ، فقال اجلَوكُلِّ ش ردص

لكنه جِيَء به بِلَفْظ اجلَمعِ ؛ ألنَّ كُلَّ مثَنى معىن مضاف إىل ، والقَدمان ليس هلما سوى صدرين "  )٨("ه أولُ
 نِهمضتم ، اِإلفْراد عِ على لَفْظفيه لَفْظُ اجلَم تارخي ، ةثْنِيالت على لَفْظ ٩("ولَفْظُ اِإلفْراد(. 

                                                                                                                                                         
 ".معاطن اِإلبِلِ ، وهو مجتمع صدرها من املَنهلِ :"  ١/٨٤يف اجلامع ) ١(
 )ص د ر ( الصحاح  ينظر) ٢(
 ".طاف طَواف الوداعِ ، ويسمى طَواف الصدرِ :"  ١/٢٠١يف اجلامع ) ٣(
 ".رأس احلُرة وصدرها وأطْرافُها كالفَخذ لَألمة :"  ١/٨٩يف اجلامع ) ٤(
 ٢٦٤واملذكر واملؤنث البن األنباري ،  ٥٤خمتصر املذكر واملؤنث للمفضل ) ٥(
 )ص د ر (  الصحاح) ٦(
 ".يكْره اإلقْعاُء ، وهو أن يجلس على صدورِ قَدميه :"  ١/٩٦يف اجلامع ) ٧(
 ) ص د ر ( الصحاح ) ٨(
 ٤/٣٢٥، وينظر شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  ٧٧املطلع ) ٩(
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

عد١(الص( 
 عدلْبٍ :" الصيٍء صيف ش قيقال ، الش : عدصفان هتعدأي، ص : قش٢("ان(. 

 
 )٣(الصدغُ
 . )٥(صدغٌ بِضم الصاد أيضاً: ، ويقال )٤(قاله اجلَوهرِي" ما بين العينِ واُألذُن :" الصدغُ 

٦(وقال ثابِت( ِنغَيدما ا مها:" يف الص ةيكَبِ اللِّحرأسِ إىل ممن الر ردحداغٌ " " نأص هعمج")٧(. 
 

 )٨(الصدقَةُ
 .)٩(ما تصدقْت به على الفُقَراِء ملَحضِ التقَربِ: الصدقَةُ 

                                                                                                                                                         
 ".كان يخاف على الدارِ أن ينهدم رد به الصدع يف اجلدارِ ، وشبهِه إن :"  ٢/٣٥٨يف اجلامع) ١(
 )ص د ع ( الصحاح ) ٢(
 " .قرطاساً على صدغَيه لعلٍَّة افْتدى... ولو جعلَ :"  ١/٢٠٥يف اجلامع) ٣(
 )ص د غ ( الصحاح ) ٤(
 ٥/٤٢٠ينظر احملكم ) ٥(
 ٥٧، وينظر خلق اإلنسان  ٢٦مللحق رقمأبو حممد ثابت بن أيب ثابت عبد العزيز اللغوي ، ترمجته يف ا) ٦(
 ٥/٤٢٠احملكم ) ٧(
 ".احلَثُ على اخلَيرِ من الصدقَة ، واملَعروف ، واإلصالحِ بني الناسِ :"  ٢/٥٦٠يف اجلامع ) ٨(
 ١٤٤واملطلع ) ص د ق ( ينظر الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

قد١(الص( 
 قديِء على: الصعن الش بارما هو  به  )٢(هو اِإلخ. 

 
مد٣(الص( 
 مدماً " :الصدص همدص ردصم : هدسبِج هبرما ، ضطَدما واصصادفَت هم٤("وصاد(. 

 
ديد٥(الص( 
 ديدحِ :" الصطُ بالقَيلتاملُخ مفارِسٍ  )٦("الد كذا قال ابن ، ريهوقال اجلَو ": جرخي قيقهو ماٌء ر 

صار :" أي )٩("اجلُرح  )٨(والفعلُ أَصد :" قال ابن فارِسٍ.  )٧("ل أن تغلُظَ املدةُ من اجلُرحِ مختلطَاً بدمٍ ، قب
 .)١٠("فيه املدةُ 

                                                                                                                                                         
 " .ق ، وما أُخبِر عنه به صدق وأن جميع ما جاَء به ح:"  ٢/٥٦٠يف اجلامع ) ١(
 واملثبت من س وت) مبا ( يف ص ) ٢(
 ".كَفى عقْره وجرحه خبالف صدمها ، أو عضها من غري تدميٍة :"  ١/٢٢١يف اجلامع) ٣(
 )ص د م ( الصحاح ) ٤(
 ".القَيح والصديد نجِس :"  ١/٣٣يف اجلامع ) ٥(
 ٣/٢٨٢، ومقاييس اللغة  ٢/٥٣٢جممل اللغة ) ٦(
 )ص د د ( الصحاح ) ٧(
 واملثبت من س وت) صد ( يف ص ) ٨(
 ٢٨٢//٢، و مقاييس اللغة  ٢/٥٣٢جممل اللغة ) ٩(
 )ص د د ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الراء

 راخ١(الص( 
راخ٢(الص(  ": توًىن : يقال، الصعمب خطََرةَ واصخرص خرص")٣( . 

 
 ] يـر٤(]ص( 
 ] ري٥(]ص( ِأيالبابِ  ب ، ادرِ الصالبابِ :" كَس قش")٦( . 
 

عر٧(الص( 
 عرها :" الصةَ عن أفْعالفيِسضاَء الناألع عنمَّةٌ تروفَة ، علعماغِ ، مالد طُونيف بعضِ ب رِضعةٌ تدس هببوس

فَتمتنِع الروح عن السلوك  ٤١/لَزجٍ كَثريٍ ويف مجاري اَألعصابِ املُحركَة لألعضاِء عن خلْط غَليظ ، أو
 لوكاً طَبيعيا٨("فيها س(. 

                                                                                                                                                         
 واملثبت من س وص) الصرخ ( يف ت ) ١(
 " . م حياته بعد انفصاله بالصراخِ ال يصلَّى على سقٍْط ما مل تعلَ:" ١/١٤١يف اجلامع ) ٢(
  )ص ر خ ( الصحاح ) ٣(
 ) ص ي ر ( مبعىن الشق بل ) ص ر ر ( وال يوجد يف املَعاجِم اليت أطْلَعت عليها ، يف املخطوطات صر) ٤(
 ".من نظَر من كُوٍة أو صريِ بابٍ ، فقَصد عينه فالقَود :"  ٢/٥٢٥يف اجلامع ) ٥(
 )ص ي ر ( الصحاح ) ٦(
 " .الصرع والوسواس املُذْهب للعقْلِ : فاجلُنونُ :"  ١/٢٧١يف اجلامع ) ٧(
 ١٤٤ – ٢/١٢٩وينظر القانون )  ص ر ع ( القاموس ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

فر١(الص( 
 فرالص ": ةضبٍ وفذَه عبايت ،      املُماثَلَـة راطـتيـوعِ يف اشضى بـاقي البقْتعن م هفرصي بذلك ؛ لمس

 .)٢("وهو صريفُه يف كَفَّة امليزان ، لصريفه : وقيل، والتقابضِ ، واحلُلولِ ، ومنعِ اخليارِ 
 

 )٣(الصرورةُ 
وهو يقَع  )٤("هو الذي لَم يحج قَطُ :" وآخره هاء ، بِفَتحِ الصاد ، وتخفيِف الراِء املَضمومة  -الصرورةُ 

 . ، واجلَمعِ بِلفْظ واحد)٥(واُألنثَى، على الذَّكَرِ 
 رِيهةٌ :" قال اجلَولٌ صارورجرورِيٌّ ، وكذلك ررابِ قال ، وصاُء عن بعضِ اَألعكى الفَرماً : وحقَو تأَير

 . انتهى  )٦("واحدهم صرارةٌ  -بالفَتحِ  -صرارِي 
 

 ريح٧(الص( 

. ال يفْهم منه عند الطَّـالقِ غَيـره   ، وضوع له هو اللَّفْظُ املَ: وحنو ذلك ، والعتقِ ، الصريح يف الطَّالقِ " 
 ريحيٍء ؛ ولذلك يقال: والصمن كُلِّ ش صاخلال : رِيحص بسال خلَلَ فيه : أي، ن صوهذا اللَّفْـظُ  ، خال

 .)٨("ال مشارِك له فيه : أي، خالص هلذا املَعىن 
                                                                                                                                                         

 ".ل يعتبر صرف الوقْت ما مل ينقُص عنِ الصرف اَألو:" ١/١٥١يف اجلامع ) ١(
 ٢/٤، وينظر الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ١٧٦-١٧٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ".وإن كان صرورةً ، فإنْ مل يوصِ مل يلْزمه :"  ١/١٨٤يف اجلامع ) ٣(
 )ص ر ر ( واللسان ،   ٤/١٠٧٢الغريبني  ) ٤(
 ٥٩ينظر املذكر واملؤنث لنِفْطَويه ) ٥(
 )ص ر ر ( الصحاح ) ٦(
 ".الصريح ما فيه صيغةُ طَالقٍ :"  ١/٢٩٥يف اجلامع ) ٧(
 ٣٣٤املطلع ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 فصل العني

عيد١(الص( 
 عيدالص :الت راب ،لَبضِ :"  )٢(وقال ثَعاألر هجلقوله تعاىل " و: بِحصلَقًا  فَتيًدا زعص

)٣( 
 " عواجلَم : داتعوص ، دعقٍ ، مثل طَريقٍ ، صوطُر ، قات٤("وطُر( . 
 

*  *  * 

 فصل الفاء

 )٥(الصفا
صـخرةٌ  : والصفاةُ :" حصاة وحصى ، قال اجلَوهرِي كَ، والصفَوات واحدته صفاةٌ  )٦("مقْصور " الصفا 
 . انتهى )٧("وصفيٌّ على فُعولٍ ، وأصفاٌء  -مقْصور -صفى : واجلَمع ، ملْساٌء 

 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".يتيمم بالصعيد الطّاهرِ :"  ١/٦٨يف اجلامع ) ١(
والنص يف " أعلى اَألرضِ :" ٢/٥٢٢، وعبارة جمالس ثعلب ١٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٩١أمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين ت) ٢(

 )ص ع د ( الصحاح 
 ٤٠الكهف ) ٣(
 )ص ع د ( الصحاح ) ٤(
 ".وامللْح والصفا ... التراب : يتيمم بالصعيد الطّاهرِ ، وهو وجه األرضِ :"  ١/٦٨يف اجلامع ) ٥(
 ٢٤٧والبن مالك ،  ١٠٠ ، وللقايل ٤٩وأليب الطيب الوشاء،  ١/٦٢والبن والد ، ١٧املقصور واملمدود للفَراء ) ٦(
 )ص ف ا ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 . س له جمع واحد لي: وقيل الصفا )١(الزالء اليت ال تثْبت عليها أقْدام الغلْمان : أن الصفاةَ : ويف املُحكَمِ 

 .)٢("وهو مكانٌ مرتفع عند بابِ املَسجِد ، وهو مبدأُ السعي " 
قاله ابـن  ، كان على الصفا صنم يسمى إساف : وقيل. وقَف عليه  وإمنا ذُكِّر الصفا ؛ ألنَّ آدم : قيل 

هـذه  : يريد به  )٤(راح إىل الصفا فَرقى عليها: بابِ احلَج وعلى هذا فقول الشيخِ أيب عمرو يف  )٣(عطيَِّةَ 
 .الصخرةُ اليت تعرف بالصفا 

 
 )٥(الصفْرةُ
 . )٦("وصفَّره غَيره ، واصفار ، وقد اصفَر الشيُء ، لَونُ األصفَرِ :" بِضم الصاد  -الصفْرةُ 

 
 )٧(الصفْقَةُ
صفَق له البيع :" قال صاحب القاموسِ، بعده قاف وهاء التأنيث ، وإسكان الفاِء ، بِفَتحِ الصاد  -ةُ الصفْقَ

 قُهفصي ، ةيعبالب هدي فَقفْقاً ، وصص هدفْقَةً ، وعلى يوص : هدعلى ي هدي برعِ  ، ضيجوبِ البوذلك عند و
 مفْ: واالسى الصجقَّى ، كزِمفوالص ، انتهى  )٨("ق                  . 

                                                 
 .احلَجر الصلْد الضخم الذي ال ينبِت شيئاً : الصفاةُ :  ٨/٣٨١عبارة احملكم ) ١(
  ١٥٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
وينظر احملرر الوجيز يف تفسري ،  ٤٩لحق رقمهـ ، ترمجته يف امل٥٤٦أبو حممد عبد احلق بن غالب عبد امللك بن غالب الغرناطي ت) ٣(

 ١/٢٢٩الكتاب العزيز 
 ١٩٥اجلامع ) ٤(
 ".والصفْرةُ ، والكُُدرةُ حيض :"  ١/٧٥يف اجلامع ) ٥(
 )ص ف ر ( الصحاح ) ٦(
 ".ترِي اخليار فللمش، فإن باع ملْكَه وملْك غريِه فرده ، وكان وجه الصفْقَة :"  ٢/٣٣٩يف اجلامع ) ٧(
 ٢/٨٢٤مجهرة اللغة " هو منبت ريش ذنب الدجاجة : والزِمجى ) " ص ف ق ( القاموس ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الالم

 )١(الصالةُ
تضرع ودعاٌء ، وقـال أبـو   : ومن اآلدمي ، االستغفارُِ : ومن املَالئكَة ، الرحمةُ : الصالة من اِهللا تعاىل " 

ةيتاهالةُ اِهللا : )٢(الععليه عن: ص هثَناؤ كَةد املَالئ ، كَةالةُ املَالئعاُء : وصالد. 
والذِّكْرِ ، وغَيرِ ، والقراَءة ، والسجود ، والركوعِ ، والقُعود ، األفْعالُ املَعلومةُِ من القيامِ : ويف الشرعِ  

وهـو قَـولُ   ، هذا هو الصواب ، عاِء وسميت الصالةُ الشرعيةُ صالةً ؛ الشتمالها على الد"  )٣("ذلك 
وهو اسم يوضع موضـع  ، واحد الصلَوات املَفْروضات :" والصالةُ  )٤("اجلُمهورِ من أهلِ اللُّغة وغَيرِهم 

 .)٥("تقول صلَّيت صالةً وال يقال تصِليةً ، املَصدرِ 
 

لْب٦(الص( 
 لْبالص : رفارِسٍق، الظَّه ٧(ال ابن(  رِيهواللّامِ يف: ويقال فيه أيضاً :" واجلَو ، ادحِ الصبِفَت لَبالص 

  ة٨("لُغ(. 

                                                 
 ".يؤمر بغسله ما مل يره يف الصالة :"  ١/٣٧يف اجلامع ) ١(
 ، وأبو العتاهية٤/١٨٠٢يح البخاريلية ، ينظر صح، والصحيح أنه أبو العا ٢أبو العتاهية حتريف تابع فيه احلنبلي يف املطلع ) ٢(

 ٣٧هـ ، ترمجته يف امللحق رقم  ٩٣ رفيع بن مهران الرياحي البصري ت :شاعر بينما أبو العالية فقيه والنص فقهي ، وأبو العالية 
 ٤٦، ٢املطلع ) ٣(
 ) ص ل ا ( ،  وينظر الصحاح والقاموس ٤٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 )ص ل ا ( كتب حلن العامة  أو التصويب اللغوي اليت اطلعت عليها ، وهو يف الصحاح مل أجده يف) ٥(
 ".ولدي أو أوالدي يتَناولُ ولَد الصلْبِ مطْلَقاً :" ٢/٤٥١يف اجلامع ) ٦(
 ٣/٣٠١، ومقاييس اللغة   ٥٣٨/ ٢جممل اللغة ) ٧(
 :قال الراجز ) ص ل ب ( الصحاح ) ٨(

 *لعنان املُؤدمِ يف صلَبٍ مثْلِ ا* 
 ١/١٧٥وهي لغة متيمية ينظر معجم لغات القبائل واألمصار)  ص ل ب ( الصحاح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ةرابيف بابِ احل املَذْكُور لْب١(وأما الص( : روفعاً :" تقول، فملْبص  هلُبصي  هلَبص")٢(. 

 
لْح٣(الص( 

 " الحواإلص لْحةُ و، الصاملُصالَح : ةعاملُناز ها ، قَطْعمحِ اللّامِ وضيُء  بِفَتالش لَُحلَ  : مأخوذٌ من صإذا كَم
 الفَساد الفةً : يقال، وهو خصالَحم هتالحاً "  )٤("صالَحوص-  ادرِ الصقـال   -بِكَس ، رِيهاجلَو هذَكَر

 .)٥("واصالَحا مشدد الصاد ، وتصالَحا ، قد اصطَلَحا و، والصلْح يذَكَّر ويؤنثُ 
 

لَع٦(الص( 
 رِيهقال اجلَو ، لَعلَعِ :" الصالص نيب لَعأص ، هأسمِ رقَدم رعش رسحوهو الذي ان ، هعضوةُ: وملَعالص 

  مةُ بِالضلْعوكذلك الص ، رِيِكح٧("بالت(. 
 

                                                                                                                                                         
 ".موجِبها إما القَتلُ أو الصلْب مثَّ القتلُ مصلوباً :" ٢/٥٢٣يف اجلامع ) ١(
 ١٢/١٩٥ذيب اللغة ) ٢(
 " .وللمصالحني يف أرضِ الصلْحِ ، رضِ العنوة واملَشهور لِإلمامِ يف أَ:"  ١/١٥٣يف اجلامع ) ٣(
 ٢٠١حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ) ص ل ح ( الصحاح ) ٥(
 " .وال يدخلُ  موضع الصلَعِ ... غَسلُ جميعِ الوجه :"  ١/٤٨يف اجلامع ) ٦(
 )ص ل ع ( الصحاح ) ٧(
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الصلَةُ 
 يقال  )٣(الواوِ املَحذوفَة ؛ إذ أصلُه وصلَةٌ  )٢(واهلاُء عوض عن، اإلحسانُ والعطْف والرفْق :" الصلَةُ 

 لُهصي لَهص٤("و( . 
 

لَواتالص 
 دهشةُ يف التاملَذْكور لَوات٥(الص(  ِرذاملُن قال ابن)٦(  رِهوغَي ": ساخلَم لَواتكُلُّ : وقيل، هي الص 

 .)٧("هي العبادات :" وقال اَألزهري " اَألدعيةُ : وقيل، الرحمةُ : الصلَوات ، وقيل
 

 ليب٨(الص( 
 .)٩("عليه نقْش كالصليبِ : وثَوب مصلَّب ، صلُب ، وصلْبانٌ : واجلَمع ، الصليب  للنصارى " 

                                                 
 " .نفقِ على أجنبِي إال أنْ تكونَ بِمعىن الصلَة كاملُ:"  ١/٣٣٣يف اجلامع ) ١(
 واملثبت من س وت) عوض الواو احملذوفة ( عبارة ص ) ٢(
، والصحيح أا صلَةً ؛ ألنه كيف تكون الواو عوض عن اهلاء ، وقد مجع بينهما يف ١٤٤وصلَةً ، حتريف تابع فيه احلنبلي يف املطلع ) ٣(

كأم جيعلونَ الضمة مشعرةً بأن احملذوف إمنا هي ... وصلَ الشيء بالشيء وصالً ، وصلَةً ، وصلَةً :"  ٨/٣٧٤يف احملكم و" وصلٍَة " 
 ) .و ص ل ( وينظر اللسان وتاج العروس " الفاء اليت هي الواو 

 )و ص ل ( ، وينظر اللسان ١٤٤املطلع ) ٤(
 ".السالم عليك أيها النيب ورحمةُ اِهللا ، الصلَوات ِهللا .. يات ِهللا التح:"  ١/٩٩يف اجلامع ) ٥(
 ٧٠، والنص يف حترير ألفاظ التنبيه  ٩٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٣١٨حممد بن إبراهيم ابن املنذر النيسابورِي  ت ) ٦(
 ٦٥الزاهر ) ٧(
 ".وصليبٍ ... س بِمعتاٍد من سوارٍ ال يكون فيها ما لي:"  ١/٢٥٠يف اجلامع ) ٨(
 )ص ل ب ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل امليم
 مات١(الص( 
 ماتالص : كوتتاً :" يقال، السمص تمصي تماً ، صموتماتاً ، وصوص ،تم٢(وأص( كَتأي س ،")٣(. 

 
 ماخ٤(الص( 
 ماخالص " ادرِ الصنيِ ، بِكَس٥("ويقال بالس(  كّيتالس ابن لَهعوج)٦(  َةبيقُت وابن)من: )٧   ـةالعام غَلَط .

 . )٨("هو اُألذُنُ نفْسها : ويقال، وهو خرق اُألذُن :" قال اجلَوهري  .ويجمع على أَصمخةٌ 
 

 الصمعاُء
 ء  فإذا كانت صغريتهما جِداً كانت كالسكّا )٩("الصغريةُ اُألذُنينِ :" وهي عند الفُقَهاِء ، الصمعاُء  ممدودةٌ 

                                                 
 ".مل تزوجين  صدق الوكيلُ : فإنْ أقَرت باإلذْن وقالت ، الصمات هاهنا لَغو :"  ١/٢٥٦يف اجلامع ) ١(
 ٥٠جواليقي وما جاء على فعلت و أفعلت لل،  ٥٦ينظر فعلت و أفعلت  للزجاج ) ٢(
 ٣٢٠واملطلع ) ص م ت ( اللسان ) ٣(
 ".والباطن هنا الصماخ ... ال تجِب املَضمضةُُ ، وال االستنشاق ، وال باطن اُألذُنينِ :"  ٦٣/ ١يف اجلامع ) ٤(
 ٣/١٧٠، وذيب األمساء واللغات ٣٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
و   ١٨٥، وينظر إصالح املنطق ١٤٧هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٢٤٤السكيت البغدادي تأبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن ) ٦(

 ١٢٩تقومي اللسان  البن اجلوزي
وأدب الكاتب ،  ٢/١٩٠، وينظر غريب احلديث  ٦٣هـ  ، ترمجته يف امللحق رقم٢٧٦عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ) ٧(

٣٨٧ 
 ) ص م خ ( الصحاح ) ٨(
 ٤/١٤٧للقرايف  الذخرية) ٩(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
هلا أُذُنان ١(وهي اليت ليس(. 

 .)٣(وال بأس بالْجلْحاِء ، وهي اجلَماُء: مخالف لقَوله يف املُدونة  )٢(وال يقال ما ذَكَره الشيخ أبو عمرو
يخ أبا عمرو إمنا تكَلَّـم  ألن الشوحنن نسميها الصمعاُء ؛ : )٤(والسكاُء ، وهي صغريةُ اُألذُنينِ ، ابن القَاسمِ

 .فليس خالفاً للمدونة ، على الصمعاِء جِدا ال على مطْلَقِ الصمعاء 
*  *  * 

 فصل النون

 )٥(الصناعةُ
 .)٦("حرفَةُ الصانِعِ :" بِكَسرِ الصاد وفَتحها  –الصناعةُ 

 
 )٧(صنجةُ

 ةُ امليزانجنحِ: صبِفَت  ادالص ، ونالن كانبعده جيم ، وإس ، رِيهقال اجلَو ": برع٨("م(. 
 ِكّيتالس ةُ : وال تقل :" قال ابنجن٩("س(. 

                                                                                                                                                         
  ١٢/٨ينظر املبسوط للسرخسي ) ١(
 ".والصمعاُء جِداً كالسكّاِء خبالف اجلَماِء :"  ١/٢٢٩يف اجلامع ) ٢(
 )ج م م ( اللسان " ال قَرنَ هلا : شاةٌ مجاُء ) " ٣(
 ٣/٧٢، وينظر املدونة  ٥٣لحق رقمهـ ، ترمجته يف امل١٩١عبد الرمحن بن القاسم بن خالد العتقي ت) ٤(
 " .شارك بقَدرِ قيمتها ... فلو مل ينتقلْ ولكن انضمت إليه صناعةٌ أو عين أُخرى ، كنسجِ الغزلِ :"  ٢/٣٨٣يف اجلامع ) ٥(
 )ص ن ع ( الصحاح ) ٦(
 ".الوزنُ بصنجٍة جائز :"  ٢/٣٤٣يف اجلامع ) ٧(
 )ن ج  ص( الصحاح ) ٨(
 ١٢٩، وينظر تقومي اللسان  البن اجلوزي ١٨٥إِصالح املنطقِ ) ٩(

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دوقن١(الص( 
 قوبعقال ي ، دوقنالص ": ادبالص دوقن٢("هي الص(  عاجلَم : ناديقويف القاموسِ. الص " :  دوقنالص

 مبالض–  حفْتوقد ي ، دوقنوالز ، دوقنانتهى  )٣(" والس. 
 

 فن٤(الص( 
 فنالص ": ادرِ الصوهو بِكَس ، عوالن ، نافاألص دواح ، نوف٥("والص(  هروغَي ، رِيهقال اجلَو 

 " ةحِ يف لُغ٦("ويقال بِالفَت(. 
 

 نيع٧(الص( 
نيعلُ :  الصمعي أم ال ، الطَّعام صوصنيخمٍ مكان لقَو. 

 

 

                                                                                                                                                         
 ".إذا قال ال تقْفل الصندوق فأقْفَلَه ضمن :" ٢/٤٠٥يف اجلامع ) ١(
 ١٨٥إصالح املَنطق ) ٢(
 .ومل أجده يف كتب اإلبدال اليت اطلعت عليها) ص د ق ( القاموس ) ٣(
 " .والصنف من ضأٍن أو معزٍ بشرط  أن يكون لكُلِّ واحٍد نِصاب :" ١/١٥٩امعيف اجل) ٤(
 )ص ن ف ( ينظر القاموس ) ٥(
 ١١١وحترير ألفاظ التنبيه  ) ص ن ف ( الصحاح ) ٦(
 " .ال يقْطَع الضيف ، وال من دخلَ يف صنيعٍ :" ٢/٥٢١يف اجلامع) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل اهلاء

ره١(الص( 
 رههارِ : الصاَألص دواح ، أَةاملَر تيلُ بمـن   : عن اخلَليلِ ، قال، وهم أَه رـهلُ الصعجبِ من يرومن الع

إِذا اتصلَت ـم  : وأَصهرت م ، م إِذا تزوجت فيهم صاهرت إليه:" يقال  )٢("اَألحماِء واَألختان مجيعاً 
 .)٣(عند ابنِ اَألعرابِي" أو تزوجٍ ، أو نسبٍ ، وتحرمت جبوارٍِ 

*  *  * 

 فصل الواو

واب٤(الص( 
 وابالص ": اخلَطَأ قيضن ، هبوأي، وص : تبلَ، قال له أَصعف وبصتواس عىن ، هبِم لَهعف صابت٥("واس(. 

 كَريساللٍ العوقال أبو ه ": وابقِ : الصدنِ والصعلى احلَس ةقامتاالس إِطْالق ، وابفال يقال للكَالمِ ص
 .انتهى  )٦("إال إذا كان حسناً 

 
 )٧(الصِوانُ 

 . )٨("ثالثةُ صيانٌ بِالكَسرِ ، وهو الوِعاُء الذي يصانُ فيه :" وهري الصِوانُ بضم الصاد وكَسرِها ، ونقَلَ اجلَ

                                                 
 ".يغسلُها محارِم النسبِ ال الصهرِ :" ١/١٣٧جلامع يف ا) ١(
 ٣/٤١١ينظر العني ) ٢(
 ومل أجده يف كتبه اليت اطلعت عليها ، ١١٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٢٣١أبو عبد اهللا حممد بن زياد بن األعرايب ت ) ٣(
 )ص هـ ر( الصحاح ، واللسان  والنص 
 ".الصواب : والظّاهر ... ق رأسه أو قَلَّم أظْفاره مل يعد لو حلَ:"  ١/٤٩يف اجلامع) ٤(
 )ص و ب ( الصحاح  )٥(
  ٥٢-٥١الفروق ) ٦(
 ".الصِوان ، كقشرِ البيضِ والرمان كافية :"  ٢/٣٣٩يف اجلامع) ٧(
 )ص و ن ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .)١("والصيانُ مصدر صنت أصونْ :" لكن يف إِصالحِ املَنطقِ 

 
 )٢(الصواغُ 
ئغٌ ، و صواغٌ ، و صياغٌ رجلٌ صا:" يقال ، هو الصائغُ : وآخره عين معجمةٌ ، بتشديد الواوِ  -الصواغُ 

 .)٣("الصياغَةُ : وعملُه ، أيضاً يف لُغة أَهلِ احلجازِ 
 

 بو٤(الص( 
 بوةُ : الصهاجل. 

 
تو٥(الص( 
 توالص :  رِهوغَي ساناِإلن توص " تائوالص : حائيُء ، الصالش تاً ، وكذلك ، وقد صاتوص صوتي 
 توويتاً  ٤٢/صصسانُ ت٦("اِإلن(. 

 

                                                                                                                                                         
 ١٦٠إصالح املنطق ) ١(
 ".مبطلٌ ، كزِنة حجرٍ مجهولٍ ، وكترابِ الصواغني ... هلُ بِالثَّمنِ اجلَ:"  ٢/٣٣٨يف اجلامع ) ٢(
 ١/١٧٧وينظر معجم لغات القبائل ) ص و غ ( الصحاح  )٣(
 ".إن نظَروا إىل صوبٍ واحٍد ردت :" ١/١٧٠يف اجلامع  ) ٤(
 ".الرفيع  املقْدار الذي يبلُغه الصوت:" ١/١٢٢يف اجلامع ) ٥(
 ) ص و ت ( الصحاح ) ٦(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 رو١(الص( 
 روالص–  ادالص مبِض ": ةصور عمج ، رووالص-  ادرِ الصرِ : بِكَسوةٌ يف الص٢("لُغ(. 

 
 وف٣(الص( 
 وفالص–  مبِالض : هتدوفَةٌ : واحه ، صديس و: وقد يقال:" قال ابنالص فةالطّائ ةميسعلى ت ةدللواح ف

 .)٥("والصوفَةُ أخص منه ، الصوف للشاة :" وقال اجلَوهري  )٤("باسمِ اجلَمعِ 
 

 )٦(الصومعةُ 
 .)٧(الصومعةُ  للنصارى

 

 

 

 

 

                                                 
 " .وكَرِه التماثيل ، والصورِ ، وكَرِهها يف الكَنائسِ للنجاسة :"  ١/٨٥يف اجلامع ) ١(
 )ص و ر ( الصحاح ) ٢(
 " .والوبرِ طاهر ، الشعرِ والصوف :" ١/٣٢يف اجلامع ) ٣(
 ٨/٣٨٢احملكم ) ٤(
 ) ص و ف ( املصباح " هي الصوف الذي فيه مسن أو زيت :" ، والصوفَة ) ص و ف ( لصحاح ا) ٥(
 ".الراهب املُنقَطعِ يف ديرِ أو صومعٍة :" ١/٢٤٦يف اجلامع ) ٦(
 ٢١/٢٢٩اموع شرح املهذب للنووي ) ص م ع ( ينظر الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فصل اليــاء

 )١(الصيارِفَةُ 
 .)٤(الصيارِيف )٣(وقد جاَء يف الشعر )٢("الصراف ، من املُصارفَة : ريفُّ اهلاُء للنسبة ، والصي:" الصيارِفَةُ 

 
 )٥(الصياغَةُ 

 ريهياغَةُ ، قال اجلَوغاً :" الصوص يَء أَصوغُهالش تغغٌ ، صلٌ صائجاغٌ ، ورواغٌ يف، وصيوص 
 ة٦("لُغ(  . 

                                                 
 ".وال صيارِفَةٌ  ، كونوا جزارين ال ي: قال عمر :"  ١/٢٢٣يف اجلامع ) ١(
 )ص ر ف ( الصحاح ) ٢(
 :يف قول الفرزدق ) ٣(
 ياريفالص قادنراهيمِ تالد فْيٍة                           نداها احلَصى يف كُلِّ هاجِرفي ينت 
 ٤/٣٩٠لعبد القاهر البغدادي  ، وخزانة األدب ١/٢٨من البسيط ، مل أجده يف ديوانه  ، وينظر كتاب سيبويه 
 حتريف ، واملثبت من س وت) الصيارِف ( يف ص ) ٤(
 ".ويف الصياغَة اجلائزة قوالن :" ١/١٤٤يف اجلامع ) ٥(
 ) ص و غ ( الصحاح ) ٦(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 يام١(الص( 

مووالص يامالص  ةيف اللُّغ ": ساكماً وصياماً ، اِإلموص وقد صام ، موص موقَو-  يددشبالت-  مي٢("وص( . 
 .)٣("من شخصٍ مخصوصٍ، يف زمنٍ مخصوصٍ ، إِمساك مخصوص : ويف الشرعِ " 
 "موص فُرِض ةرجمن اهل ةالثاني ةنبانَ من السعضانَ  ويف شم٤("ر(. 
 

 )٥(الصيانةُ 
 فهو مصونٌ  -بالكَسرِ –وصيانةً ، وصياناً ، مصدر صنت الشيَء صوناً :" بكَسرِ الصاد  -الصيانةُ 

 . )٦(" وال تقل مصانٌ 
 

 دي٧(الص( 
والصـيد أيضـاً   ، اصطاده : أي، و صائد فه، ، ويصاده صيداً  يصيدهمصدر صاده : الصيد يف األصلِ 

 ٨(املَصيد(. 

                                                                                                                                                         
 ".الصيام واجِب ، كرمضانَ :" ١/١٦٩يف اجلامع) ١(
 )ص و م ( الصحاح ) ٢(
 ١٢٣رير ألفاظ التنبيه حت) ٣(
 ٦/٢٤٨اموع شرح املهذّب ) ٤(
 ".ثُم بالصيانة ، إذا اجتمع املُتساوونَ يرجح بالشقيقِ :" ١/٣٣٥يف اجلامع ) ٥(
 ١٦٨وتثقيف اللسان ) ص و ن ( ينظر الصحاح  )٦(
 ".الصيد  بِناٌء على أنّ الورِق كالطَّعامِ يف جزاِء:"  ١/١٥٢يف اجلامع ) ٧(
 )ص ي د ( ينظر الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 في١(الص( 
 فيالص :  يافأص هعمج " ةنفُصولِ الس دلِ ، وهو أَحبيعِ اَألوالر دعظُ ، يقال: وقيل، وهو بالقَي : فيص
 فلٌ : كما يقال، صائلٌ الئلَي ، يفييٌء ص٢("وش(. 

 
 )٣(لصيت ا

 تيالص-  لَةماملُه ادحِ الصبِفَت ، ةالياِء املَكْسور ديدشنِ " وتواهلَي ديالس نزبو : توالص فيع٤("هو الر(. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                 

 ". خروج السعاة أولَ الصيف تخفيفاً :" ١/١٦٠يف اجلامع ) ١(
 ) ص ي ف ( ينظر الصحاح ) ٢(
 ".والتطْرِيب منكَر ، يستحب أن يكون صيتاً :"  ١/٨٧يف اجلامع) ٣(
 ٥٨الزاهر) ٤(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف – الضادباب 

اد١(الض( 
 ادةً : الضبِ خاصرجاٍء للعه فر٢(ح( مِ ولقَليلٍ من العج ،ديرعن ابنِ د هكْرذ قبوقد س)يف بابِ احلاِء   )٣

فلِ األل٤(وفَص(. 
 

 )٥(الضالَّةُ
أو غَيرها من احلَيوان يعدمها صاحبها ويفْقدها ، وهي ، البهيمةُ : بِفَتحِ الضاد والالمِ املُشددتينِ  -الضالَّةُ 

ضلَّ يلَةٌ من ضلُّ فاع : واٌء، إذا ضاعثُ فيها سنواملُؤ ٦(واملُذَكَّر(. 
 رِيهقال األز ": وانالَّةُ إال على احلَيالض قَعةُ فلُقَطَةً ، ال تعت٧("وأما اَألم(. 

 
نام٨(الض( 

 .)٩(د ضمن إِياهوكُلُّ شيٍء أحرزته يف شيٍء فق، وهو احلرز ، الضامن ، مأخوذٌ من الضمنِ 
 

 )١٠(الضأنُ
 وهو جمع ، واحده ضائن كراكبٍ ، وركْبٍ )١١(ويجوز تخفيفُه باإلسكان كنظائرِه، مهموز  -الضأنُ 

                                                 
ومنه من ال إن كان يف غَيرِ الفاتحة .  تصح، و األلْكَن ... ال يصلي من يحِسن خلف من ال يحِسن القراءة :" ١/١١٠يف اجلامع  )١(

 " .يميز بني الضاد والظّاِء 
 ت  من ص ، وسقط من س و) خاصة  ( )٢(
 ١/٤اللغة مجهرة ، وينظر مقدمة ابن دريد يف ١٠٧مجته يف امللحق رقم هـ ، تر ٣٢٣أبو بكر حممد بن احلسن بن األزدي ت ) ٣(
 أ٢١/ل) ٤(
 ".مسافَةَ رد العبد والضالَّة غَير معلومٍة :"  ٢/٤٤٣يف اجلامع ) ٥(
 .ومل أجده يف كتب املذكر واملؤنث اليت اطلعت عليها  )ض ل ل ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ١١/٣١٨ذيب اللغة ، وينظر  ١٧٤الزاهر ) ٧(
 " .فيصح ضمانُ الزوجة ، الضامن شرطُه أهليةُ التبرع :"  ٢/٣٩١يف اجلامع ) ٨(
 ٣/٦٨الفروق للقرايف ينظر ) ٩(
 ".إال أن يكونَ جلُّ غَنمِ البلَد املَعز فتقْبلُ ، الضأنُ : والغنم يف الشنقِ:" ١/١٥٥يف اجلامع ) ١٠(
ينظر  األصول  " وقرات يف قرأت ، وياس يف يأس ، اهلمزة إن كانت ساكنة قبلها فتحة جيوز إبداهلا ألفاً مثل راس يف رأس  " )١١(

 . ، ومل أجد النص يف كتب اهلمز  ٣/٣١٥البن السراج 
 
 



 

يل بِفَتحِ وهو فَع، ويجمع أيضاً على ضئنيٍ ، كحارِسٍ وحرسٍ -بِفَتحِ اهلَمزة  -ويقال يف اجلَمعِ أيضاً ضأَنٌ 
 .)١(وجمعها ضوائن ، وقد يغلَطُ يف هذا املُتفَقِّهةُ  -مث نون ، بِهمزةٍ بعد اَأللف  -ضائنةٌ : أَوله ، واُألنثى

*  *  * 

 فصل البــاء

ب٢(الض( 
 بالض-  ادحِ الضمنه : بِفَت رغه أَصساحِ إال أنمبالت بيهقال ، ش ريهاجلَو ": بةٌ : والضبيود ،  ـعواجلَم
 باببٌّ ، ضةٌ ، وأضبثى ضواُألن ، ٍوأَكُف ةٌ "  )٣("مثل كَفبضم ضوأَر-  ادحِ امليمِ والضأي، بِفَت : ذات

 .ريد قاله ابن د )٤("وكَسرِ الضاد ، ضبابٍ ، وأَرض مضبة أيضاً  بِضم امليمِ 
 ".واألولُ أكْثَر :" )٥(قال القاضي عياضٍ

 
 عب٦(الض( 
 عبالباِء  -الض موض ادحِ الضثى، بِفَتكانُ الباِء ، وهي األنإِس جوزها )٧(ويعمج ، : عبأض ، باعوض . 
وجمع " بِكَسرِ الضاد وإِسكان الباِء  )٩(نٌ، والذَّكَر ضبعا)٨(لكن حَكيت عن ابنِ عباد، ضبعةٌ : وال تقل

 باعنيالذَّكَرِ ض ، راحنيوس حانةٌ . كِسرعانبثى ضواُألن . عواجلَم : باعوض ، عاناتب١٠("ض(. 

                                                                                                                                                         
 ٥/٣٨٠، واموع شرح املهذب  ١٠٣وحترير ألفاظ التنبيه ) ض أ ن ( ينظر الصحاح ) ١(
 " .القيمةُ طََعاماً ... ويف حنو الضب ... وكُلُّ صيٍد له نظري من النعمِ :"  ١/٢١٥اجلامع  يف) ٢(
 )ض ب ب ( الصحاح ) ٣(
 ١/٣٣مجهرة اللغة ) ٤(
 ٢/٩٦، والنص يف مشارق األنوار  ٩٢، ترمجته يف امللحق رقم ٥٤٤عياض بن موسى بن عياض السبيت املالكي ت) ٥(
 ".القيمةُ طَعاماً .. ويف الضبعِ .. وكُلُّ صيٍد له نظري من النعمِ :"  ١/٢١٥ع يف اجلام) ٦(
 ٧٦ - ٤٦، والبن جين  ٦٩، ولنفطويه  ٨٨ينظر املذكر واملؤنث للفراء ) ٧(
 ١/٣١٧يف اللُّغة  ، والنص يف احمليط٢٣هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٣٨٥أبو القاسم إمساعيل بن عباد بن العباس بن عباد ت ) ٨(
 ٩٥،  ٩٣والبن األنباري ،  ٦٠وللمفضل ،  ٥٤ينظر املذكر واملؤنث البن فارس ) ٩(
 )ض ب ع ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١(وقال احلَريرِي(  ةرُيف الد ":املُذََكَّر ثُ غُلِّبنواملُؤ املُذَكَّر عمتاريخِ فإنه بالَّلَيايل إال، إذا اجيف الت )٢( 
 .والنون مكْسورة ، ، وضم الباِء )٣(ضبعان بِضم الضاد : وإال يف تثْنية ضبع ، وضبعان ، فيقال

 باريكى ابن اَألن٤(وح( : ِعلى الذَّكَر قَعقد ي عبأن الض)٥(. 
 ضبع وضبع : أن من العربِ من يقول يف جمعِ ضبعٍ " :)٧(وحكى أبو حاتمٍ )٦(قال ابن عصفورٍ

 ".إال إذا جرى كأنه أَعرج ؛ فَلذا سمي الضبع العرجاَء ، بِضمة وبِضمتينِ ، وهي سبع كالذِّئْبِ 
 .)٩("وأُم خنور، مرٍو وأُم ع، وأُم عامرٍ ، وجعارِ ، ، وحضاجِر  )٨(جيلٌ: ومن أَسمائها " 

 
                                                                                                                                                         

  ١١٦، والنص يف الدرة  ٩٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٥١٦أبو حممد القاسم بن علي عثمان ت ) ١(
 ١١٦الدرة " واَألسبق من الشهرِ لَيلَته ، وإِنما فَعلوا ذلك مراعاة لَألسبقِ ،  هي مذَكَّرة الّلَيايل مؤنثة دون اَأليامِ اليت) " ٢(
 ١١٦املرجع السابق " ضبعان بِفَتحِ الضاد على لَفْظ املُؤنث الذي هو ضبع ) " ٣(
 ١١٢،  ٩٣، وينظر املذكر واملؤنث  ١٢٧مجة يف امللحق رقمهـ ، تر٣٢٨أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن األنباري ت ) ٤(
 )ض ب ع ( وقال الفيومي يف املصباح " الضبْع اسم يختص بأُنثى الضباع ، والذّكَر منها ضبعانٌ :"  ١١٥يف الدرة ) ٥(
 ".على الذَّكَرِ واألنثى ] أي الضبع [ يقَع : وقيل" 
 ٨٥هـ  ، ترمجته يف امللحق رقم٦٦٩اإلشبيلي  ت علي بن مؤمن بن حممد ) ٦(
 )ض ب ع ( ، وينظر القاموس ، وتاج العروس  ٤٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٥٥سهل بن حممد السجِستاينّ ت ) ٧(
 ".واجلَيل ، واجلَيل ، اجلَيأل : يف اجلَيألِ ثالث لُغاٍت :"  ١٠٩قال ابن األنباري يف املذكر واملؤنث ) ٨(
 ١/١٢٥، واملنتخب لكراع  ٧٠ - ٨/٦٩ينظر املخصص  ) ٩(
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل اجليـم

 الضجعةُ
اهلَيئَةُ  : وبالكَسرِ ، كالرمية والنومة ، وهي بِالفَتحِ الفَعلَةُ الواحدةُ "  )١("وضع اجلَنبِ باَألرضِ :" الضجعةُ 

 ةلْسواجل ةدع٢("كالق( يلُ الشطُ قَوبضرِ يخِ أيب عمرووبالكَس : ةروعشم رةُ بعدها غَيعجوالض)٣(. 
*  *  * 

 فصل احلاء

 )٤(الضحى 
يؤنثُ  :  قال أبو حاتمِ السجِستانِي  )٦(وهو حني تشرِق الشمس ، صدر النهارِ : )٥(الضحى بالضم والقَصرِ

بأا مما ال يجوز تذْكريها ، وساعده على ذلك ابن السيد وابن : )٨)(٧(وصرح الزجاجي، ومل يحك تذْكرياً 
 .)١٠(وابن الضائعِ )٩(عصفورٍ

                                                 
 )ض ج ع ( الصحاح ) ١(
  ٢/٥٥٥وليد احلمدان : التوضيح خلليل حتقيق) ٢(
  ١/١٣٤اجلامع ) ٣(
 " .والتحية والضحى ... وغَير الرواتبِ العيدين :"  ١/١٣٣يف اجلامع ) ٤(
 ٢١٧، وللقايل ١/٦٦، والبن والد ٤١دود للفرّاءاملقصور واملم) ٥(
 )ض ح ا ( ينظر الصحاح ) ٦(
 حتريف ، واملثبت من س وت) الزجاج ( يف ص ) ٧(
وينظر جمالس العلماء للزجاجي ،  ٥٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣٤٠أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي النحوي ت ) ٨(

 ٧٨والبلغة ،  ٧٧والبن جين ،  ٤٢٣والبن األنباري ،  ٥٩-٤٤وللمفضل  ،  ٥٧والبن فارس ،  ٨٤فراء واملذكر واملؤنث لل،  ٥٦
 س  من ص ، وسقط من ت و) وابن عصفورٍ ) ( ٩(
 ٨٢هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٦٨٠علي بن حممد بن يوسف الكُتامي اإلشبيلي ت ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ريهكى اجلَوأنِيثُ ، قال : وقد حوالت ذْكريلٍ :" التعلى فُع مإىل أنه اس بذَه فمن ذَكَّر ، درمثل ص 
 ها جإىل أن بثَ ذَهومن أن ةوحض ع١("م(. 

*  *  * 

 فصل الراء
 رابيب٢(الض( 
 رابيب٣(الض(  ةمجاملُع ادرٍ : بالضمرِبٍ على وزن نض عمج ، كووان ذو شيكَـبريِ  ، وهو ح فُذكالقُن)٤( 

 ، بِيهاتنبِ التعن صاح رِكُلُّهبادابن م ةسخ٥(ويف ن( : الظَّرابيب)٧( )٦(  بالظّاِء املُشالَة)٨(  هظُرفان. 

                                                                                                                                                         
 )ض ح ا ( الصحاح ) ١(
 " .يجوز أَكْلُ الضب واَألرنبِ والضرابيبِ :"  ١/٢٢٤مع يف اجلا) ٢(
أما فيما أطلعت عليه من معاجم اللغة فلم ترد بل  جاء . ٣/٢٣٠ويف التاج واإلكليل حملمد بن يوسف العبدري ، هكذا يف النسخ ) ٣(

ظ ( وينظر اللسان والقاموس " ، وظرىب ، وظرباء امسان للجمع ظرابني ، وظرايب : واجلمع ... الظَّرِبانُ والظِّرباُء :" ١٠/٢٠يف احملكم 
 )ر ب 

 أ ٤٣/ التنبيهات ل ) ٤(
القاضي أبو حممد عز الدين عبد املنعم بن علي بن ظافر اللخمي ، تلميذ الشيخ أيب عمرو بن احلاجب ،  ذكره املؤلف يف عدة ) ٥(

 .مواضع يف الكتاب ، ومل أقف على ترمجته 
 من ص ، وسقط من ت و س) رابيب الظَّ(  )٦(
 ، وسقط من ص من س و ت ) الكل أتت (  ) ٧(
 ٨/١٥٩ينظر العني ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الضرةُ 
 .)٣(وجمعها ضرائر )٢("من املُضارة ؛ ألنهما يتضارِّان : وقيل، امرأةُ زوجِها ؛ ألا تَتضرر ا :" الضرةُ 

 
 سر٤(الض( 
 سرالض : نالس ،سذا االله ه ما دام ذَكَّروهو م راسواَألض يابنانَ كُلَّها إِناثٌ إال اَألن؛ ألنَّ األس م 

 .)٥(وربما جمع على ضروسٍ
 

 )٦(الضرورةُ 
 ورجلٌ ذو ضارورة ، احلاجةُ :" وقال اجلَوهرِي  )٧(قاله ابن قَرقُولٍ" املَشقَّةُ : بِفَتحِ الضاد  -الضرورةُ " 
  ةرور٨(وض( وقد ذ: أي ، ةو حاج)٩(  يِءإىل الش طُرأي، اض : أُلْجِيَء إِليه")انتهى  )١٠. 

                                                                                                                                                         
 ".ال يدخلُ على ضرتها يف زمانِها :"  ١/٢٨٥يف اجلامع ) ١(
 ٢٥٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ١١/٤٥٧ذيب اللغة ) ٣(
 ".طُ ضرسينِ عيب سقو:"  ٢/٣٥٨يف اجلامع )  ٤(
  ٢١٤، والبن األنباري  ٤٥، وللمفضل ٥٦والبن فارس،  ٨٩واملذكر واملؤنث للفراء ) ض ر س ( ينظر الصحاح )  ٥(

 ٧٧،  ٥٠والبن جين     
 ".والضرورةُ واجلَهلُ يف الفدية سواٌء إالَّ يف حرج عامٍّ :"  ١/٢٠٦يف اجلامع ) ٦(
 ٢٢٨، والنص يف املطلع  ٣حاشية  ٣ع إبراهيم بن باديس ، سبق التعريف به يف ص هو صاحب املطال) ٧(
 ، وسقط من صمن س و ت ) وضرورٍة ) ( ٨(
 من ص ، وليست يف ت و س) قد ) ( ٩(
 )ض ر ر ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 روع١(الض( 
 روععٍ " الضرض هدواح ، فأو خ لْفظ لكُلِّ ذات عر٢("والض(. 

*  *  * 

 فصل العني
فع٣(الض( 

 " فعالض-  ادرِ الضبِكَس :لِ اللُّغثْلُ يف أَصامل ٤("ة(  رِيهيِء :" قال اجلَوالش فعوض : ثْلُهم ،   فاهـعوض
 عافُهوأَض ، ثْالهم : ثَالُه٥("أَم(. 

*  *  * 

 فصل الفاء

 عفْد٦(الض( 
 . )٧(تح لَحناًوهو اَألفْصح عند أَهلُ اللُّغة حىت عد الفَ، الضفْدع  بِكَسرِ الضاد والدالِ ، بوزن خنصرِ 

 . ذَكَرهما اجلَوهري ، وغَيره )٨(كَدرهمٍ، كَسر الضاد وفَتح الدالِ : وفيه لغةٌ ثانِيةٌ 

                                                                                                                                                         
 ".أو لَبناً يف ضروعها ... إِال صوفاً يأخذُ الولَد خبالف الثَّمرة  والغلَّة :"  ٢/٣٨٣يف اجلامع ) ١(
 )ض ر ع ( الصحاح  )٢(
 ".كَملت أيام الدمِ ... ومىت تقَطَّع الطُّهر ، ضعف عادتها خاصةًً : قال ابن وهب:"  ١/٧٦يف اجلامع ) ٣(
 ٢٩٦املطلع ) ٤(
 )ض ف ع ( الصحاح ) ٥(
 ".بحرِي كغيرِه .. والضفْدع ونحوه ... ةٌ إالّ دواب البحرِ املَيتات نجِس:"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٦(
  ٢٠٦، وحكى الفَتح أبو حاتمِ يف االقتضاب البن السيد  ١٥١، وحلن العوام للزبيدي  ٢/٣٢٣ينظر العني ) ٧(
 ٢/١١٨٣ومجهرة اللغة ) ض ف د ع ( الصحاح ) ٨( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
كى املُطََرز١(وح(  هحرالِ : يف شالد حوفَت ادالض مبٍ ، ضدنفَرٍ ، كَجعما ، كجهحي فَتكـةٌ  : وحرِيهةٌ نداب

 . وضفادي ، ضفادع : واجلَمع ، ضفْدعةٌ : الواحدةُ ، بريةٌ و
 

*  *  * 

 فصل الالم

 )٢(ضلَّ
 .ضاع : ، أي)٣( ضلَّ اهلَدي يضَلُّ ، وبِفَتحِ الضاد ضال

 
*  *  * 

 فصل امليم

 )٤(الضمانُ
ضمن : قال صاحب املُحكَمِ  )٥("، فهو ضامن ، وضمني  إذا كَفَلَه: مصدر ضمن الشيَء ضماناً" الضمانُ 
 ، وحميلٌ ، وزعيم  )٧(وكافلٌ ، وكَفيلٌ، وضمني ، ضامن : يقال: قال أَهلُ اللُّغة "  )٦("وضمن به ، الشيَء 

 
                                                                                                                                                         

، ومل أجد شرحه ، وينظر تاج ١١٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٣٤٥بن عبد الواحد بن أيب هاشم اللغوي املطرز أبو عمر حممد) ١(
 ١/٣٧٦واملمتع البن عصفور ) ض ف د ع ( العروس 

 ".مث تجِده بعد يومِ النحرِ ال يجزئ ما وقَّفَه غريك إال ما تسيره أو ضلَّ مقَلَّداً ، فيقفُه غَيرك ، :"  ١/٢١٧يف اجلامع  )٢(
 ".ضل ضال ، وضالال ، وضاللة :" قال ) ض ل ل (هكذا يف النسخِ ، ومل أقف عليه إال يف املعجم الوسيط ) ٣(
 ".شغلُ ذمٍة أُخرى باحلَق : الضمانُ :"  ٢/٣٩١يف اجلامع ) ٤(
  ٢٤٨واملطلع  ٢٠٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 ٨/٢١٤حكم املُ) ٦(
 من ص و س ، وسقط من ت ) كفيل ) ( ٧(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)٢("احلَق  وهو مشتق من التضمنِ ؛ ألن ذمةَ الناسِ تتضمن"  )١("وقَبيلٌ 
 

*  *  * 

 فصل النون

نالض 
 تقول  )٤("وهو البخلُ والشح " هو بالضاد املَكْسورة  )٣(فإن أيب ضنا: الضن يف قوله يف بابِ الوصايا 

 .)٥("بالفَتحِ أَضن لُغةٌ وضننت : قال الفَراُء . وهو ضنني به ، ضنِنت بالشيِء أَضن به ضنا ، وضنانةً " 
 

*  *  * 

 فصل الواو

 )٦(الضوُء 
 وأَضاَءت مثْلَه  ، ضاَءت النار تضوُء ضوءاً وضوًءا : تقول -بالضم  -وكذلك الضوُء ، الضياُء : الضوُء " 

 هى ، وأَضاَءتدعتى وال يدعت٧("ي(. 

                                                 
 ٢٠٣حترير ألفاظ التنبيه ) ١(
 ٢٤٨املطلع ) ٢(
 ".    فإن أىب بالزيادة دفع املَبذولُ كلُّه للموصى له ، فإن أىب ضنا بطلَت :"  ٢/٥٤٤اجلامع) ٣(
  ٢/١٠٥مشارق األنوار ) ٤(
 )ض ن ن ( يت اطلعت عليها ، وينظر الصحاح مل أجده يف كتب الفراء ال) ٥(
 ".إن اجتمعوا يف ضوٍء انفَردوا ، فإنْ لَم يمكن فقوالن :"  ١/٨٩يف اجلامع ) ٦(
 )ض و أ ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الياء
 ياع١(الض( 
 .)٣("هلَك : ويكْسر وضيعةً وضياعاً  )٢(وقد ضاع يضيع  ضيعاً" اهلَالك  : بِفَتحِ الضاد  -اع الضي

 
 )٤(الضيعةُ 
إذا فَشـت ضـياعه    : وضيع ، مثل بدرة وبِدرٍ ، وأضاع الرجـلُ  ، ضياع : واجلَمع ، العقار :" الضيعةٌ 
، وكَثَرت  يعضفهو م ،غريص٤٣/وت  ةعيةٌ : الضعييةٌ : وال تقل ، ضعي٥("ضو(. 

 
في٦(الض( 

 فيم : الض ُازِلمِ النعلى القَو معاً " هو القادمداً وجويكون واح ،  يفانوض ، يافأيضاً على أض عمجوي
إذا أنزلْته بك ضـيفاً   : أَضفْت الرجلَ وضيفْته : يقال: قال أَهلُ اللُّغة  .وضيوف ، واملَرأَةُ ضيف ، وضيفَةٌ 

 هفْتوض ، هفْتيضفاً : وتيعليه ض لْتز٧("إذا ن(. 
 

                                                 
 ".أَنَّ الرهن بقيمته يوم الضياعِ :"  ٢/٣٨٠يف اجلامع ) ١(
 س  قط من ت ومن ص ، وس ) ضيعاً( ) ٢(
 )ض ي ع ( القاموس ) ٣(
 " .أَعمرتك داري أو ضيعيت : كقوله :"  ٢/٤٥٤يف اجلامع) ٤(
 ٢١٨وينظر درة الغواص للحريري) ض ي ع ( الصحاح ) ٥(
 ".وال يقْطَع الضيف ، وال يقْطَع العبد يف مالِ سيده :"  ٢/٥٢١يف اجلامع ) ٦(
 ٦١وفعلت و أفعلت للزجاج ) ف ض ي ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

يقِ١(الض( 
 يقِرِها  -الضوكَس ادحِ الضعِ، بِفَتبما يف الس ٢(وقُرِئ(  ريهـيقاً    :"قال اجلَوض ضـيقيُء يالش ضاق
 .)٣("وضيقاً 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ".يجِب يف الضِيقِ : ثالثُها، ويف إِجالَة اخلاتمِ :"  ١/٤٩يف اجلامع ) ١(
  ٢١٣واحلُجةُ يف القراءات السبع البن خالويه .  ١/٤٨٦,٤٨٥,٣٧٦ينظر السبعةُ يف القراءات البن جماهد ) ٢(
 )ض ي ق ( الصحاح ) ٣(
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف – الطـاءباب 

١(الطّارِئ( 
 الطّارِئ-  موزهم ": رِهمن غَي لَدعلى ب م٢("القاد(. 

 
دطار 

يدالص د٣(طار(  : هعتاب. 
 

ف٤(الطّائ( 
 فالطّائ ": ثَقيف كَّةَ ، بِالدم قيرنِ منها  -شيلَتحرعلى م-  يف واد ،  ملُ قُراهـا لُقَـيهـا  )٥(أَوروآخ ،
أو ، أو ألنَّ جِبريلَ طاف ا علـى البيـت   ، ، سميت بذلك ؛ ألا طافَت على املاِء يف الطُّوفان )٦(الوهطُ

ةوعجازِ بِدعاىل إىل احلقَلَها اُهللا تامِ فَنها كانت بالشألن  راهيمإب  "ِيف القاموس ٧(كُلُّه(. 
 

 )٨(الطّائفَةُ
الْمؤمنِني  من طَائفَةٌ ولْيشهد عذَابهما : ومنه قَولُه تعاىل ، القطْعةُ منه : الطّائفَةُ من الشيِء 

، قال  )٩( 
 .)١٠("الواحد فما فَوقَه : " ابن عباس

 
 

                                                 
 ".ويف غريِ الطّارِئ قوالن ،  تورثُ بإِقْرارِ الزوجِ الطّارئ:" ١/٢٧٤يف اجلامع ) ١(
 ١/٥١٠مشارق األنوار ) ٢(
 ".لو طَرد طارِد الصيد قاصداً أنْ يقَع يف احلبالَة :"  ١/٢٢٢يف اجلامع ) ٣(
 ". تبوك نزلَ على حنينٍ والطّائف مث:"  ١/٢٤٣يف اجلامع ) ٤(
)٥(  "مانُ واخلُضاروالر نابفيه اَألع كْثُرى اليوم ،  واد زراعي تمسال" وي مينظر املعجم اجلغرايف حلامد الساملي" قََي 
٢/١١٦١  
 ٥/٣٨٦معجم البلدان "  كانت لعمرو بن العاص "  وِج"قَريةٌ بالطّائف على ثَالثَة أَميالٍ من "  )٦(
  ٣/٨٨٦ومعجم ما استعجم ،  ١٢-٤/٨وينظر معجم البلدان ) و ف  ط)  ( ٧(
 ".وال بأس أن ال تلْصق طائفَةٌ عن يمينِه أو يسارِه مبن حذْوه :" ١/١١٣يف اجلامع ) ٨(
 ٢النور ) ٩(
 ٢٦٢، ٣/١٧٩وتفسري ابن كثري ) ط و ف ( الصحاح ) ١٠(
 



 

 
وأرجح من هذا قول من قال إا تقَع  )٢(وقوعها على الواحد دون املتبادرِ إىل الذّهنِ: )١(قال ابن الفاكهاينّ

 ةعبوقيل، على أَر :عنيبانتهى كالمه  )٣(على أَر. 
 

*  *  * 

 فصل الباء

٤(الطَُّب( 
 ها  -الطَُّبمحِ الطّاِء وضرِ: بِفَتبالكَس  يف الطِّب تان٥(لُغ(  "فْسِ ومِ والنساجل الجهو ع")٦(. 

 
٧(الطِّبيب( 
 بالطِّبِ :" الطَّبيب مالعال ، لَّةالق عمةٌ : وجبأط ، ةاُء : والكَثْرب٨("أط(. 

 
*  *  * 

 فصل احلاء

 لَُب٩(الطُّح( 
 لَُبالطّاِء  –الطُّح ماحلاِء ، بِض كانها ، وإسحاللّامِ وفَت ممِ  :وضدلو املاَء من القعةٌ ترضويقـال لـه    ، خ

 .)١٠(ثَور املاِء أيضاً: ويقال له ، بفَتحِ العنيِ املُهملَة وامليمِ ، العرمض أيضاً 

                                                 
 ٨٦، ترمجته يف امللحق  رقمـ ه٧٣٤عمر بن علي بن سامل اللّخمي ت ) ١(
  ١١/٤٨ينظر روح املعاين لشهاب الدين البغدادي ) ٢(
 ٣/١٧٩ينظر ذيب األمساء واللغات ) ٣(
 ".يكْره للطُّبِ : وقيل.. يبيح نظَر الفَرجِ ... والنكاح :" ١/٢٦١يف اجلامع ) ٤(
 ١/١٣إكمال اإلعالم بتثليث الكالم البن مالك ) ٥(
 )ط ب ب ( والقاموس ،  ٩/١٣٤كم  البن سيده احمل) ٦(
 ".املَخوف ما يحكُم الطَّبيب بأن اهلَالك به :"  ٢/٣٨٧يف اجلامع ) ٧(
 )ط ب ب ( الصحاح ) ٨(
 ".والطُّحلُب ... املُتغير مبا ال ينفَك عنه كالترابِ :"  ١/٣٠يف اجلامع ) ٩(
 ٦واملطلع ،  ٣٢٩، ٣/٣٢٨ينظر ذيب اللغة ) ١٠(
 



 

ن١(الطَّح( 
 " نحِ الطّاِء  -الطَّحبِفَت : نوالطِّح ، ردرِ -املَصبالكَس : قيق٢("الد(. 

 
*  *  * 

 راءفصل ال

أت٣(طَر( 
وقـد  ، إذا طَلَعت عليهم من بلَد آخر : أَطْرأُ  طَرءاً ، وطُروءاً ، جِئْت مفاجأةً : أي، طَرأت على القَومِ " 

 هزمه كرتطْرا طُرواً : فيقال، ي٤(" طَرا ي(. 
 

 ٥(الطِّراز( 
 " رِ  -الطِّرازالثَّوبِ : بالكَس لَمع ، برعم .زئَةُ : والطِّر٦("اهلَي(. 
 

 شيطُو٧(الطُر( 
 شيطُونِ  -الطُريلَتمالطّائَنيِ املُه مةٌ ، بِضنالطّاُء األوىل ، بينهما راٌء ساك حفْتوقد ت ، ةوبعد الطّاِء الثاني 
 .)٨("بِالد املُسلمني باألندلُسِ  مدينةٌ يف آخرِ:" مث شني معجمةٌ نِسبةٌ إىل طَرطوشةَ ، واو ساكنة 

                                                 
 ".وكذلك الدقيقِ قبل الطَّحنِ على اَألشهرِ ... مبطلٌ كزِنة حجرٍ مجهولٍ .. اجلَهلُ بالثَّمنِ أو املَثْمون :"  ٢/٣٣٨ع يف اجلام) ١(
 )ط ح ن ( الصحاح ) ٢(
 ".لَأٍَة قُتلوا جميعاً فإن كان عن مما ، ولو طَرأَت مباشرةٌ بعد أُخرى:"  ٢/٤٩٠يف اجلامع ) ٣(
 ٣٤٤واملطلع )  ط ر أ ( الصحاح ) ٤(
 ". وإنْ كان يسرياً كالطِّرازِ واجلَيبِ منه ممنوع بِخالف الطَّواقِ :" ٢/٥٦٢يف اجلامع ) ٥(
 ٢٢٣وينظر املعرب  )  ط ر ز ( القاموس ) ٦(
أبو بكْرٍ ومقْتضاه :ُ قال اُألستاذ :"  ٢/٥٢٨بكر ، وهو الطُرطوشي  ولكنه ذكر األستاذ أبو، مل أجد لفظ الطُرطوشي يف اجلامع ) ٧(

 ".إذا باعه قبل التقْومي أن يقوم للمشتري 
  ٤/٣٠وينظر معجم البلدان ،  ٢/٢٨٠اللباب يف ذيب األنساب لعلي اجلزري ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 فالطَّر 

 هليف قَو ففها : الطَّراِء :  )١(وطَرالر ريكحيٍء ، هو بتكُلَِّ ش فوكذلك طَر " فـةُ مـن   : والطَّراحيالن
فهـو  ، غَيرِ ذلك من اجلهات  أو يف الوجه ، أو يف، فاجلُرح إذا كان يف الظَّهرِ  )٢(قاله اجلَوهري" النواحي 

 ةهمن تلك اجل فطَر. 
 

ق٣(الطُّر( 
 قالطُّر ، طَريق هدها أيضاً أَطْرِقَةٌ ، واحعم٤(وج( ، ُثنؤو ي ذَكَّروي)دٌّ : ويقال للطَريقِ. )٥خ ،  فَقيـهقيل ل
 .)٦(قاله ابن فارِسٍ، الطَّريق : اخلَد . طاهراً نعم إن كان: هل يجوز السجود على اخلَد ؟ قال: العربِ

 بيلُ : الطَّريقيٍء ، السكُلِّ ش لُ إليه : وطَريقما يوص. 
 
 

 

                                                                                                                                                         
 ". ا قيل بالفَرقِ بني طَرفها وأَصله:"  ١/٣٢يف اجلامع ) ١(
 )ط ر ف ( الصحاح ) ٢(
 ".طني املَطَرِ وحنوِه كاملاِء املُستنقَع يف الطُّرقِ :"  ١/٣٧يف اجلامع )  ٣(
 ١٢واملطلع )  ط ر ق ( ينظر الصحاح ) ٤(
 ٧٨جين  والبن ،   ٣٤١، والبن األنباري  ٥٦وللمفضل ،  ٥٨والبن فارس ،   ١١٥وللمربد ،  ٨٧ينظر املذكر واملؤنث للفراء ) ٥(
  ٨٣البلغة   و، 
  ٤٨٩/ ١، و املزهر يف علوم اللغة واألدب للسيوطي ٢٠٠ اللغة جمملينظر ) ٦(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل السني
 ت١(الطَِّس( 
 تالطَِّس-  لَةمنيِ املُهالس كونها وسحرِ الطّاِء وفَتبكَس : ـ  -الطَّس طَي ةاِء يف لُغالت قاطبإس فـإذا    )٢(ئ

وطَسـيسٍ   ، ويجمع أيضاً على طُسـوسٍ  ، طساس ، وطُسيس : جمعت أو صغرت زِدت السنيِ ، فقلت
 اسوالطَّس ، اتوطَس : هةُ ، صانِعفَةٌ : والطِّساسر٣(ح(. 

*  *  * 

 فصل العني
 ٤(الطَّعام( 
 به ال، ما يؤكَلُ :" الطَّعام صةٌ ورمبا خمأطْع هعموج ، رلَّة ، بق عموالالمِ ، ج فباألل هريفعلكنه بت :  أفـاد
 موم٥("الع(. 

*  *  * 

 فصل الفاء
 )٦(الطِّفْلُ

 حني  الصيب يدعى طفْالً من: )٨(قال أبو اهلَيثَمِ: )٧(الصغريان ما مل يبلُغا ، قال الواحدي: الطِّفْلُ والطِّفْلةُ " 

                                                 
 ".قُضي للمرأة مبا يعرف للنساِء كالطِّست :"  ١/٢٨٤يف اجلامع ) ١(
  ١/١٨٦ومعجم لغات القبائل واألمصار ،  ٤٢ينظر ذيب األلفاظ ) ٢(
 )ط س س ( واملثبت من ص ، والنص يف القاموس ) حرفته ( و ت يف  س ) ٣(
 ".القَيُء املُتغيرِ عن حالِِ الطَّعامِ نجِس :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٤(
 ٣٨٠واملطلع) ط ع م ( الصحاح ) ٥(
 ".فيحرِم الويلُّ عن الطِّفْلِ :" ١/١٨٤يف اجلامع) ٦(
)٧ ( يسابوريالن دي٧٢هـ ،  ترمجته يف امللحق رقم٤٦٨تعلي بن أمحد الواح 
، وحترير ألفاظ  ٣/١٧٧، والنص يف ذيب األمساء واللغات  ١٤٣هـ  ، ترمجته يف امللحق رقم ٢٧٦أبو اهليثم الرازي اللغوي ت) ٨(

  ١٣/٣٤٨، وينظر ذيب اللغة ٢٦٠التنبيه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

جاريةٌ طفْلٌ ، وجوارٍ طفْـلٌ ، وغُـالم طفْـلٌ    : والعرب تقول: يسقُطُ من بطْنِ أُمه إىل أن يحتلم ، قال 
 ".طفْلٌ وطفْلةٌ وطفْالن وطفْلَتان وأطْفالٌ : ويقال أيضاً: وغُالمان طفْلٌ ، وغلْمان طفْلٌ ، قال

ميخِ أيب عفْلٌ: اللَّقيطُ : رووأما قولُ الش١(ط( ثى: ، فاملرادواُألن لُ الذَّكَرمشفي سناجل)وإال فاللَّقيطُ إمنا . )٢
 . )٣("وأما اُألنثى فلَقيطَةٌ :" قال ابن سيده . هو للذَّكَرِ 

*  *  * 

 فصل الالم

٤(الطَّالق( 
 ردصم ، قٌّ من" الطَّالقتشأَةُ ، ماملَر طَلَقَت  مومن قولُه ، كرسالُ والتاِإلطْالقِ ، وهو اإلر : البِالد طَلَّقْت

 .)٥("تركْتها : أي
 

٦(الطَّلْع( 
 قيل له: الطَّلْع قشفإذا ان ، لةخلِ النملُ حأو :كح٧(الض( . ريهقال اجلَو ": ةٌ يف الطَّلْعِ : والطَّلْحلُغ")٨(. 

                                                                                                                                                         
 
 ٢/٤٦٠اجلامع) ١(
 ٢٣٩ينظر املذكر واملؤنث البن األنباري) ٢(
 ٦/٢٧٨احملكم) ٣(
 ".والطَّالق .. يمنع احلَيض الصالةَ :"  ١/٧٧يف اجلامع) ٤(
  ٢٦٣حترير ألفاظ التنبيه) ٥(
 ".كرائحة الطَّلْعِ .. مين الرجلِ :"  ١/٦١يف اجلامع) ٦(
 ٥٢، واالقتضاب ٢/٤٨١ينظر الغريب املصنف ) ٧(
 )ط ل ح ( الصحاح ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١(طَلَُقَت( 
 الالمِ فيهما  -طَلَُقَت مبض طْلُقت ها ، واملُضارعمحِ اللّامِ ، وض٢(بفَت(. 

 
*  *  * 

 فصل امليم

 )٣(الطُّمأنينةُ 
والفعلُ  )٤("بضم الطّاِء ، وهمزة ساكنة بعد امليمِ ، ويجوز تخفيفها بقَلْبِها ألفاً كما يف نظائرِه" الطُّمأنينةُ 

 . )٦(بإبدالِ امليمِ باًء ، عن اجلَوهري  )٥(اطْبأَنَّ: سكَن ، ويقال: نه اطْمأَنَّ باهلَمزِ اطْمئْناناً وطُمأنينةً ، أيم
 .)٧(سكونُ حركَته : وأقَلُّ الطُّمأنينة " 

 

                                                                                                                                                         
 ".أنت طالق للسنة طَلَُقَت : إذا قال للحائضِ :" ١/٢٩٢يف اجلامع) ١(
 ٢٦٣ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ".والطَّمأنينةُ ... التكْبري : الفَرائض :" ٩٣-١/٩٢يف اجلامع) ٣(
 ٧٥حترير ألفاظ التنبيه) ٤(
 ١٣ينظر القلب واإلبدال البن السكيت " لغة بين أسد ) " ٥(
 )ط م ن ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ٧٥حترير ألفاظ التنبيه) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل النون
 بور١(الطُّن( 
 بورالطّاِء  -الطُّن مبض : برعقال فيه وي. فارِسيٌّ م :جارنس نزأيضاً ، بو بارن٢(ط(   ريهكاهـا اجلَـوح ،

٣(واجلَواليقي(  " ويقال فيه : نوظُب ، نالطّاِء والظّاِء  -طُب معِ -بضيف املُطْل بلينا: قال احلَنخيكامها شح)٤( 
 .)٥("يف كتابِه املُسمى بوِفاقِ االستعمالِ 

*  *  * 

 اهلاءفصل 
 )٦(الطُّهارةُ 
يف جـامعِ   )٧(بقيةُ املاِء الذي تطَهرت به ، ذكره أبو عبد اهللا حممد بن جعفر القَزاز: بضم الطّاِء  -الطُّهارةُ 

ومنه . )٩( ثامِواآل )٨(النزاهةُ ، والتخلُّص من األنجاسِ: فمعناه لُغةٌ  -وهو املُراد هنا -اللُّغة ، وأما بالفتحِ 
ويطَهركُم تطْهًِريا  الْبيت أَهلَ الرجس عنكُم ليذْهب اللَّه إِنما يرِيد : قوله تعاىل

 )١٠( . 

                                                 
 ".ال قَطْع يف خمرٍ ، وال خنزيرٍ ، وال طُنبورٍ:"  ٢/٥٢٠يف اجلامع) ١(
 )ط ن ب ر ( ينظر الصحاح ) ٢(
                               ٢٢٥، وينظر املعرب ١٤٠م هـ ، ترمجته يف امللحق رق٥٣٩أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر البغدادي ت) ٣(
 .ابن مالك ، ومل أجد كتابه وفاق االستعمال ) ٤(
 ٢٧٨املطلع ) ٥(
 ".ةُ ومن اخلنزيرِ نجِس ، ومن غريمها الطُّهارةُ والتبعي:"  ١/٣٣يف اجلامع) ٦(
 ١/١٩، وحاشية عمرية ٤/٢٤٦، و مل أجد كتابه ، وينظر احملكم ١٠٦هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٤١٢ت) ٧(
 حتريف ، واملثبت من س و ت) األجناس ( يف ص ) ٨(
 ١/٤٣ينظر مواهب اجلليل) ٩(
 ٣٣األحزاب) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

وطَهرك  اصطَفَاك اللّه إِنَّ :  وقوله
من قال الشيخ أبو العباسِ أمحد بن إدريس القَرايفّ : وشرعاً  )١( 

 خومِ :  )٢(املالكينيبالِ ، وتاجل طونب ةنا بطَهارم؛ جلَز رِهيالجِ باملاِء وال بغواعِ العئاً من أنيليست ش 
 .األرَضِ ، بل هي حكْم شرعيٌّ قَدمي ، وهي إِباحةٌ 

 يف صلَواتهِم ، وأَغْذيتهِم ، وحنو ذلك ، وتطْلَق إباحةُ اِهللا تعاىل لعباده مالبستها : واملَعين بطَهارة العينِ 
 .طَهارةُ حدث ، وطَهارةُ خبث : )٣(على العالجِ باملاِء وغريه مجازاً ، وهي على ضربني

 
 رُ٤(طَه( 
 رُها  -طَهمحِ اهلاِء وض٥(بفَت(  ِاملُقْنِع حِ ألْفاظرعِ على شاملُطْل بصاح ها :"  زادروكَس")٦(  " رطْهي 

 .)٧("الطُّهر : واالسم. نقيض النجاسة : بضم اهلاِء ، طَهارةً  
 ددضِ والع٨(ويقال يف بايب احلَي( ":أي ، تروطَه ترضِ : طَهمن احلَي لَتسها ، واغْتمد قَطَعان")٩(. 

                                                                                                                                                         
 ٤٢آل عمران ) ١(
 ١/١٦٣، وينظر الذخرية ٧هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٦٨٤ت ) ٢(
 ، واملثبت من ص) قسمني ( يف س و ت ) ٣(
 ".إن صلق طَهُر: وكذلك ناب الفيلِ ، وقيل:" ١/٣٢يف اجلامع) ٤(
 )ط هـ ر( ينظر الصحاح ) ٥(
 ١٥٥، وينظر املثلث ذو املعىن الواحد للبعلي ٥املطلع ) ٦(
 )ط هـ ر ( الصحاح ) ٧(
 ".انقَطَع دمها استأنفَت طُهراً ومىت :"  ١/٧٧يف اجلامع) ٨(
  )ط هـ ر ( القاموس ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١(الطَّهور( 
حِ الطّ -الطَّهورفارِسٍ: اِء بفَت ابن كما ذكر ، لغريِه راملُطَه ، فِْسهيف ن رحممـد بـن    : هو الطّاه عـمأنه س
الضم : املَصدر ، وقد حكي فيهما  -بالضم  -والطُّهور"  )٤(يقول ذلك )٣(سمعت ثَعلَباً: يقول )٢(هارونَ

 ح٥("والفَت(. 
*  *  * 

 فصل الواو
 )٦(ذو طُوى
بفَتحِ الطّاِء : طَُِوى :" )٩(وقال النووي )٨("موضع مبكَّةَ : بالضم  -ذو طًُوى:" قال اجلَوهري  )٧(ذو طُوى

 أحد شارحي هذا  الكتابِ  )١٠(وقال الشيخ خليلٍ الشهريِ بابن اجلُندي من املالكيني" وضمها وكَسرِها 

                                                                                                                                                         
 ".املُطْلَق طَهور : املياه أَقْسام :"  ١/٣٠يف اجلامع) ١(
 ١٣٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣٨١حممد بن هارون الثَّقَفي الزنجاينّ ت ) ٢(
 ٢٩٣الفصيح) ٣(
  ٢/٥٨٨، وجممل اللغة  ٣/٤٢٨ ينظر مقاييس اللغة) ٤(
 ٦املطلع) ٥(
 ".احلاضر من كان وقْت فعلِ النسكَنيِ من أهلِ مكَّةَ ، أو من ذي طوى:" ١/١٩٠يف اجلامع) ٦(
 ٣/١٠٨ذيب األمساء " موضع عند باب مكة بأسفل مكة يف صوب طريق العمرة ، ويعرف اليوم بآبار الزاهر : ذي طوى ) " ٧(
 )ط و ى ( اح الصح) ٨(
 ٣/١٠٨، والنص يف ذيب األمساء واللغات١٤٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٦٧٦أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ت) ٩(
 ١/٤٨٨هالة جستنيه: ، والنص يف التوضيح حتقيق٣٦هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٧٦٧خليل بن إسحاق بن موسى املالكي ت) ١٠(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

قال والذي بطَريقِ  )٢(، قاله األصمعي)١(ربطٌ من أَرباط مكَّةَ ، وهو بفَتحِ الطّاِء مقْصور هو: ذُو طَوى قيل" 
مهبعض طَهبوض ، دودمم فها  ٤٤/الطّائمبض مهبكسرِ الطّاِء ، وبعض." 

 
 ٣(الطَّواف( 

دار حولَـه  : طاف به : ويف اجلَمهرة . وانِبِ دار من مجيعِ اجلَ: ، أي)٤(الطَّواف ، من طاف به وأطاف فيه 
طاف حولَ الكَعبِة يطوف طَوفاً ، وطَوفاناً ، وتطَوف ، واستطاف ، كُلُّـه  : " أَلَم ، يقال:  )٥(وأطاف به 

 . )٦("مبعًنى 
 ثالثةُ أطْوِفَة ويف احلَج: 

ها
ُ
د
َ
طَواف اِإلفاضة   :الثاني. القادمِ ، والورود ، والوارِد ، والتحية  طَواف: طَواف القُدومِ ، ويقال :أح

طَواف الزيارة ، وطَواف الفَرضِ ، وطَواف الركْنِ ، وطَواف الصـدرِ بفـتحِ الصـاد والـدالِ      : ويقال

 
ُ
 . )٧(الصدر: طَواف الوداعِ ، ويقال :الثالث

                                                                                                                                                         
 ١/٦٩املقصور واملمدود البن والد ) ١(
 ٦٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢١٥أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك األصمعي البصري ت) ٢(
 " .لو نوى فَرضاً جاز النفْلُ بعده ، وكذلك الطَّواف ، وركْعتاه :" ١/٦٩يف اجلامع) ٣(
 ٥٣واحد للجواليقي  ينظر ما جاء على فعلت و أفعلت مبعىن) ٤(
 ٣/١١١ينظر مجهرة اللغة ) ٥(
 )ط و ف ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ١٣ -٨/١٢ينظر اموع شرح املهذب للنووي) ٧(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الطِّوالُ 
ال ، هكذا بكَسرِ الطّاِء ، وإثبات اَأللف ، واَألصلُ فيه طُولٌ بضم الطّاِء من غريِ أَلف ؛ ألنه جمع الطِّو

 .)٣("السبع الطِّوالُ " ، وكذلك جاَء يف احلَديث )٢(طُوىل مثل أُوىل ، وأَولٌ 
 

 ق٤(الطَّو( 
 قد:" الطَّوتقِ ، وكُلُّ ما اسنللع لْييٍء حبش أي"  )٥("ار ، قطَوفت هقْتاَألطْواقِ ، وقد طَو دواح : هتسأَلْب
 ق٦("الطَّو(. 

 
 )٧(الطَّولُ 
 طالَ طَوالً ، فهو طائلٌ ، وهي : الفَضلُ ، والقُدرةُ ، والغىن ، والسعةُ ، تقول: بفَتحِ الطّاِء  -الطَّولُ 
 .)٨(طائلَةٌ 

                                                                                                                                                         
 ".ففي الصبحِ بطوالِ املُفَصلِ فما زاد ، ما ملْ يخشى اِإلسفار :"  ١/٩٤يف اجلامع) ١(
 ١/١٧٩الفواكه الدواين) ٢(
"  لقد أُعطيت السبع الطِّوال مكان التوراة ، واملَثاين مكان اِإلنجيلِ ، وفُضلت باملُفَضل:" قال عن وائلة بن األسقَع عن النيب ) ٣(

 ٤/٦٣مسند الشاميني للطرباين
 .البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، واملائدة ، واألنعام ، واألعراف ، ويونس : والسبع الطوال

 " .إن كان يسرياً كالطِّرازِ ، واجلَيبِ منه ممنوع خبالف الطَّوقِ :" ٢/٥٦٢يف اجلامع) ٤(
 )ط و ق ( القاموس ) ٥(
 )ط و ق ( الصحاح ) ٦(
 ".واألمةُ املُسلمة يجِد ناكحها الطَّولَ ، وال يخشى العنت :" ٢٦٢/ ١يف اجلامع) ٧(
 )ط و ل ( ينظر القاموس ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الطَّويلُ 
امتد فاستطالَ ، فهو طَويلٌ ، وطُوالٌ ، كغرابٍ ، واُألنثـى  : أي -بالضم  -طالَ طُوالً :" الطَّويلُ ، يقال 
عاٍء ، واجلَم : مارِهيالٌ بكَسوالٌ ، وط٢("ط(. 

*  *  * 

 فصل الياء
 ٣(الطِّيب( 
 الطِّيب :ببه ، وأما الطَّي بطَيتبال )٤(ما ي ديدشاخلَبيثُِ : ت الفيف    . فخ بـاتيف معـىن الطَّي ـفلتواخ
دهشفقال األكْثَرونَ "  )٥(الت : معناه : اِهللا وما وااله كْروهي ذ ، باتالطَّي ماتمـالُ  : وقيـل . الكَلاَألع

 ةحال٦("الص(. 
 

 ر٧(الطَّي( 
 رالطِّ:" الطَّي هدفْرم ، عمرِجالطّائ عمبٍ ، وجبٍ وصاححكص ، رخٍ وأفـراخ  : ائكفَر ، وأَطْيار ، طُيور .

 ةلِ اللُّغهورِ من أَهلُ اجلُمهذا قَو : عمج ر٨("أنّ الطَّي( ريةَ : قال اجلَوهديبوقال أبو ع)٩(  بوقُطْر)١٠(. 

                                                                                                                                                         
 ".الطَّويلُ الثَّقيلُ ينقُض : اللَّخمي : ويف النومِ ثَالثَةُ طُرقٍ :"  ١/٥٦يف اجلامع) ١(
 )ط و ل ( القاموس ) ٢(
 ".يتجملُ بالثِّيابِ والطِّيبِ :" ١/١٢٥يف اجلامع ) ٣(
 ".سِ أو اجلُداد فيما تجِب به  من الطَّيبِ أو اليب:" ١/١٤٩يف اجلامع) ٤(
 ".التحيات ِهللا الزكيات ِهللا الطَّيبات الصلَوات ِهللا :"  ١/٩٩يف اجلامع) ٥(
 ٧٠حترير ألفاظ التنبيه) ٦(
 ".الطَّير كُلُّه مباح :"  ١/٣٣يف اجلامع) ٧(
 )ط ي ر ( ، وينظر الصحاح والقاموس ١٦٦حترير ألفاظ التنبيه) ٨(
 ٢/٢٤٩، وينظر جماز القرآن١٣٦هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٢٠٨املُثَنى التميمي تمعمر بن ) ٩(
 ١٢٧هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٠٦أبوعلي حممد بن املُستنريِ النحوي ت) ١٠(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١(يقَع الطَّير على املُفْرد أيضاً
 
 )٢(طَّيلَسانُ ال

 )٣("كَسر الالمِ وحكى ضمها ، ومها شاذّان :" الطَّيلَسانُ بفَتحِ الطّاِء والّالم ، وحكى صاحب املَشارِقِ 
 برع٤(وهو م(  لُهان " أَصتالَش " هعمةٌ : جسطَيال)٥(. 

 
 ٦(الطّني( 
 منه ، :" الطّني صةُ أخوالطّين ، روفعويقولم ، هركنهم يوبعض ، طْحالس تنفهو : وطَي ، طْحالس تنط
 طني٧("م(.  

 
 
 
 
 

 

 

 
                                                 

 )ط ي ر( ينظر الصحاح ) ١(
 ".وقَطْعِ طَيلَساٍن . نبِ البغلَة إن كان يف الصورة يسرياً ، كقَطْعِ ذَ:"  ٢/٤١٥يف اجلامع) ٢(
 ١/٥٢٣مشارق األنوار ) ٣(
 ١٢٧ينظر املعرب) ٤(
 ٢٣املغرب " هو من لباسِ العجمِ مدور أَسود :" والطَيلَسانُ ) ط ل س( القاموس ) ٥(
 ".يزيلُ عنهما الطّني ، وال يتبِع الغضونَ :"  ١/٧٢يف اجلامع) ٦(
 )ط ي ن ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب الظاء

 )١(الظّاُء 
 .)٣(، وقد سبق يف بابِ احلاِء ، وفَصلِ األلف )٢(حرف هجاٍء ، اختص به العرب دونَ اخلَلْقِ: الظّاُء 

*  *  * 

 راءفصل ال

ف٤(الظَّر( 
 فحِ الظّاِء  -الظَّربفَت ": مانوالز املَكان ومنه ظُروف ، ظُروف هعم٥("الوِعاُء ، ج(. 

 

 
                                                 

 ".إن كان يف غريِ الفاتحة ، ومنه من ال يميز بني الضاد والظّاِء : قيل :" ١/١١٠يف اجلامع) ١(
 ١/٤اللغة  مجهرةينظر ) ٢(
 أ٢١/ل) ٣(
 ".فُرق بني ظَرٍف مملوٍء ، وبني ملْئه وهو فارِغٌ :"  ٢/٣٣٩يف اجلامع) ٤(
 )ظ ر ف ( الصحاح )  ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل العني
 نَ١(الظَّع( 
 نَكانِها ، يقال –الظَّعحِ العنيِ وإسأي: " بفَت ، نظَع : هنوأَظْع ، سار : هري٢("س(. 

 
*  *  * 

 فاءفصل ال

 ٣(الظُّفْر( 
 ها  -الظُّفْرمالفاِء وبض كانالظّاِء وإس مبض : هعملِ ، ججوالر دللي :وأُظْفور ، ٤(أظْفار(روأَظاف ،)٥(. 

 .)٧("جمعه أظُفْور غَلَطٌ ، وإنما هو واحد : )٦(وقَولُ اجلَوهري :" قال صاحب القاموسِ 
 .)٨("إذا كان طَويلَ األظْفارِ : رجلٌ أظْفَر بين الظّفَرِ :" يقال: يت قال ابن السكّ

 

                                                 
 ".يلْزم بعده حتى ينض ، وبعد الظَّعنِ ، ومثْلُ الزاد والسفْرة ال يمنع :" ٢/٤٢٧يف اجلامع) ١(
 )ظ ع ن ( الصحاح ) ٢(
 ".وال يؤخذُ له ظُفْر وال شعر ... يفْضي الغاسلُ بيده إليها أن احتيج :" ١/١٣٨يف اجلامع) ٣(
 )ظ ف ر ( ينظر اللسان ) ٤(
 و املثبت من ص) أظافري ( يف س و ت ) ٥(
 )ظ ف ر( الصحاح ) ٦(
 ١٤٨وينظر حلن العوام للزبيدي ) ظ ف ر( القاموس ) ٧(
 ٣٦٨إصالح املنطق) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الالم

 ١(الظَّالم( 
 لِ ، والظَّلْماُء :" الظَّالملُ اللَّيا ، يقال: أَو فصما وةُ ، وربلَةٌ ظَلْماُء ، أي: الظُّلْملَي : مةٌ ، وظَلمظْلم
 .)٢("دخلوا يف الظَّالمِ : وأظْلَم مبعًنى ، عن الفَراِء ، وأظْلَم القَوم  -رِبالكَس -اللَّيلُ 

 
 الظَّلْع 

هو بفَتحِ الظّاِء ، وإسكان الالمِ ، وفَتحها  :" )٤(العرجاُء البين ظَلْعها: قوله يف  بابِ اُألضحية  )٣(الظَّلْع  يف
 .)٥("وهي اليت ال تلْحق الغنم البين عرجها ، : أي

هو بظّاٍء : اختالف أَهلِ اللُّغة يف الظَّلَْعِ الذي هو العرج : وذَكَر ابن اَألنباري :" قال القاضي يف املَشارِقِ 
 .انتهى  )٦("أو بضاد ؟ 

 
 ٧(الظِّلْف( 
 قَِسمٍ ، وهو لل: الظِّلْفنم قشنرٍ ممِ لنا كُلُّ حافالقَد زِلَةنيِ مبوالظَّب اةوالش ةقَرب . هعمج : ظُلوف 

 ٨("وأَظْالف( ِليللخ ريعتوقد اس)٩(  " جاجِ وحنوِهاوالد ، زعريِ واِإلوللب والظُّفُر")١٠(. 
                                                 

 ".جسِ وباحلَريرِويف الظَّالمِ كاملَستورين ، ويستتر العريانُ بالن:"  ٩٠-١/٨٩يف اجلامع ) ١(
 ٥٤، وما جاء على فعلت و أفعلت مبعىن واحد ٦٣وينظر فعلت و أفعلت للزجاج)  ظ ل م ( الصحاح ) ٢(
 ، واملثبت من س و ت ) من ( يف ص ) ٣(
 ١/٢٢٩اجلامع ) ٤(
)٥ (ريهرواينّ لصاحل األز٣٩٣الثمر الداين شرح رسالة القَي 
 ١/٥٣٠مشارق األنوار ) ٦(
 ".العظْم والظِّلْف والسن نجِس :"  ١/٣٢امعيف اجل) ٧(
 )ظ ل ف( القاموس ) ٨(
 ١/٩٨ديوان املتنيب* وخيالً تطأكُم بأَظْالفها : * استعاره عمرو بن معد يكَرِب لَألفْراسِ فقال) ٩(
 ٧٩-١/٧٨عبد العزيز اهلوميل: التوضيح ، حتقيق) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الظِّلُّ 
أنا يف ظـلِّ  : الستر ، ومنه قولهِم: )٣(و أصلُه )٢("ظاللٌ ، وظُلولٌ ، و أظْاللٌ : جمعه " بالكَسرِ  -الظَِّلُّ 

 .سواده ؛ ألنه يستر كُلَّ شيٍء : وظلُّ اللَّيلِ. ظلُّ اجلَنة ، وظلُّ شجرِها : فُالن ، ومنه 
ال يكون إال بعد الزوالِ  : ه ، والفَيُء يكون غُدوةً وعشيةً ، من أَولِ النهارِ إىل آخرِ: والظِّلُّ: قال ابن قُتيبةَ 
 .)٤("رجع من جانِبٍ إىل جانِبٍ : ألنه فاَء ، أي

 
 ٥(الظُّلْم( 
 الظُّلْم-  ميقال:" بالض ، هعضويِء يف غريِ مالش عضةً : وَُمظْلظُلْماً وم همظْلي هثَلَّثُ الالمِ   )٦("ظَلَمم. 

*  *  * 

 فصل النون

 ٧(الظَّن( 
 الظَّن :  ةدداملُش ونحِ الظّاِء ، وبالنبفَت " بعضِ اَألمارات ثُ عنددحمن أَفْعالِ القُلوبِ ي بروهو ض 

 .)٨("وهو رجحانُ أَحد طَرفَي التجوزِ 
                                                                                                                                                         

 ".زوالُ الشمسِ ، ويعرف ذلك بأخذ الظِّلِّ يف الزيادة  :" ١/٨٠يف اجلامع) ١(
 )ظ ل ل ( اللسان ) ٢(
 حتريف ، واملثبت من ت) أظله (  يف ص و س ) ٣(
  ٢٧-٢٦أدب الكاتب) ٤(
 ".فلو نقَضوا لظُلْمٍ لَحقَهم مل يسترقّوا على املَشهورِ:" ١/٢٥٤يف اجلامع) ٥(
 ) ظ ل م( الصحاح ) ٦(
 ".فإن التبست الشهور بىن على الظَّن :" ١/١٧١يف اجلامع) ٧(
 ١٠٦الفروق أليب هالل العسكري ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل اهلاء
 ١(الظِّهار( 
 ما : الظِّهاررِ، وإنقٌّ من الظَّهتشرميِ ؛ َألنَّ : قالوامحىل بالتجِها ، وهو أَوها وفَرذطْنِها وفَخي دونَ برِ أُمكَظَه

أَراد : أَنت علَي كَظَهرِ أُُمـي  : الظَّهر موضع الركوبِ ، واملَرأَةُ مركوب الزوجِِ إِذا غَشيها ، فَكَأَنه إِذا قال
 .، هذا مختصر كَالمِ ابنِ قُتيبةَ ، واَألزهري وآخرين )٢(م علَي ، كَركُوبِ أُمي للنكاحِركوبك للنكاحِ حرا

 
ر٣(الظُّه( 
رالظّاِء  -الظُّه مهارِ: بضطَ النسةٌ ورها ظاهقَّةٌ من الظُّهورِ ؛ ألنتشةٌ  )٤(معبماٌء أرهذا ، واُألولَـى   : وله أس

 .)٥(ظَهريةٌ: واهلَجِري، واهلاجِرةُ ، ويقال له
 

 الظَّهرانُ
رانالظَّه رمن م رمع له درانُ  ورأي )٦(الظُّه ":   ـرانالظَّه ـرداعِ من مالو طَواف كرالً ؛ لتجر رمع در

 .)٨(ثَمانيةَ عشر: الظَّهران ستةَ عشر ميالً ، وقيلوبني مكَّةَ ومر . وهو بفَتحِ الظّاِء  )٧("فحذَف املَفْعولَ 

                                                                                                                                                         
 ".إطْعام ستني مسكيناً مداً مداً كإطْعامِ الظّهارِ :" ١/١٧٥يف اجلامع ) ١(
 ٣/١٨٥،  وذيب األمساء واللغات  ٢١٦ـ ٢١٥الزاهر ، و ١/٢٠٩غريب احلديث البن قتيبة  ينظر) ٢(
 ".الظُّهر والعصر إىل االصفرارِ :" ١/٣٦يف اجلامع) ٣(
 ٥٠الشمس ، والنص يف حترير ألفاظ التنبيه: يقصد ) ٤(
 ٥٦واملطلع) هـ ج ر ( و ) ظ هـ ر( ينظر الصحاح ) ٥(
وادي فاطمة ، وبه قرى كثرية ، وميتاز خبصوبة أرضه ، : ويسمى حالياً  من أجل أودية احلجازِ ،: ومر الظَّهران "   ١/٢٠٢اجلامع) ٦(

 –٢٥٨كيلو عن احلرم ، و ينظر معجم معامل احلجاز  للبالدي  ٤٠ومسافتها تبعد )  ٥هامش (  ١/٤٠٦احتاف الورى " وكثرة مياهه 
٢٦٥ 

 ٢/٦٣٥هالة جستنيه: التوضيح حتقيق) ٧(
 ٣/١٣٨ينظر مواهب اجلليل) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

دين١(قال الك( :ديرانُ هو الوادي ، وقال الواقةُ ، والظَّهيهي القَر رم)كَّةَ مخسةُ:" )٢وبني م ربني م 
 ".أميالٍ 

*  *  * 

 فصل الياء
٣(الظِّئْر( 
ها -الظِّئْررِ الظّاِء ، وبعدةٌ  بكَسنةٌ ساكزمها : هلَدو ةُ غريعضاملُر . هعمج :     وظُـؤور ، وأظْـآر ، رأظْـؤ
الظّاِء  -وظُؤار م٤(على فُعالٌ -بض( .بيهاتنالت بقال صاح)ةُ : )٥رحِ الـواوِ    –والظُّؤالظّاِء ، وفَـت مبض

 ظئْرةٌ : مزِ الواوِ ساكنةٌ ، وهو نادر ، وهن املُرضعات ، واحدها  )٦(ويف كتابِ اهلَروي : املَهموزة ، قال 
 .مهموز انتهى 

ظَأَرت ، أي اتخـذَت ولَـداً   : تقول )٧(وهو عطْف الناقَة على غريِ ولَدها -بالكَسرِ -وأصلُه من الظِّئارِ  
 هعضر٨(ت( هالَدغري و)٩(  "ِجوأيضاً : ها ويقال لز ئْرظ")١٠(. 

                                                                                                                                                         
،  ٣/٣٢٦، وينظر ذيب األمساء واللغات٤١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٦١٣لعله أبو اليمن تاج الدين زيد بن احلسن الكندي ت) ١(

 ٣/١٣٨ومواهب اجلليل
، ومل أجده يف املغازي ، وهو يف ذيب األمساء ١٢٢هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٢٠٧حممد بن عمر بن واقد السهمي ت) ٢(
 ٤/٧١، ومعجم البلدان ٣/٣٢٦لغاتوال
 ".على الظِّئْرِ: يحملُ يف الدهان ، وغَسلِ اخلرقِ ، وغريِه على العرف ، وقيل:"   ٢/٤٣٧يف اجلامع) ٣(
 )ظ أ ر ( ينظر اللسان ) ٤(
 ب٦٤/، وينظر التنبيهات ل ٥حاشية  ٣١هو القاضي عياض سبق التعريف به ص ) ٥(
 ٤/١١٩٩، وينظر الغريبني ١٧هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٠١بن حممد بن عبد الرمحن اهلروي تأبو عبيد أمحد ) ٦(
 ٢/٣٧٤ينظر الفائق للزخمشري) ٧(
 )ظ أ ر ( القاموس ) ٨(
 ليس يف س و تمن ص ، و  ) غري ولَدها ( )٩(
 ٢٦٤املطلع) ١٠(

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب العني

 )١(العادةُ
كتعود : فاالختيار. اختيار ، واضطرار : ما يدمي اإلنسانُ فعلَه من قبلِ نفِْسه ، وهي على ضربينِ : العادةُ " 

عسانُ فاإلن ركْثمما ي راهجري مجوما ي ، بيذبِ النرش هقَتفارعليه م بعصوت عتادفي لَه. 
 رارطوحِ ، وما شاكَلَ ذلك ، قاله أبـو  : واالضقاِء الروب ، داجلَس ةبِ املاِء ؛ إلقامرمثلُ أَكْلِ الطَّعامِ ، وش

 كَريساللٍ الع٢("ه( . 
 " عتقول منه : واجلَم ، وعادات ، عاد :وت ، هتادواع ، هأيعاد ، هدوع :   ـهكَلْب دـوةً له ، وععاد صار

 هدوعفت دي٣("الص(. 
 

٤(العار( 
 يقال:" العار ، بيةُ والعبالس : هعار : واملَعايِر ، هإذا عاب : مالقَو رعايوت ، كـذا  : املَعايِب هريبوا ، وععايت

 .كُلُّه عن اجلَوهري )٥("عيره بكَذا : تقول من التعيريِ ، والعاَمةُ
 
 
 
 
 

                                                 
 ".العادةُ واالستظهارِ  :روى مطَرف يف أوله :"  ١/٧٦يف اجلامع) ١(
 ٢٣٩الفروق) ٢(
 )ع و د ( الصحاح ) ٣(
 ".فتالعن الذِّميةُ يف كَنيستها ال يف املَسجِد لدفْعِ العارِ :"  ١/٣١٧يف اجلامع) ٤(
 ١٣٩وينظر تقومي اللسان البن اجلوزي ) ع ي ر ( الصحاح ) ٥(
 

                        
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(العارِيةُ
 "كى اخلَطّايبهورِ ، وحةُ الياِء على املَشددشةُ  م٢(العاري(  هبينهم : وغري اسالن لُهداوتفيفَها ، وهي ما يخت

 . )٣("والتخفيف  عواري بالتشديد: من منافعِ اَألعيان ، وجمعها 
إذا : عار الشيُء يعـري  :هي مأخوذَةٌ من : قال اَألزهري  )٤("أيضاً  ٤٥/ويقال هلا العارةُ :" قال ابن فارِسٍ 

 المِ اخلَفيفوجاَء ، ومنه قيل للغ بذَه : ةوكَثْر ، هتطالَبيف م هفَّت؛ خل اري٥(ع(  ، هجيئوم وإمنـا  : قالذَهابِه
مصـدر ، و العـارةُ    : أَعرته املَتاع إعارةً ، وعارةً ، فاإلعارةُ : شددوها ؛ ألم نسبوها إىل العارة ، تقول

هـي كأنهـا   : وقال اجلَوهري  .)٦("أَجبته إِجابةً ، وجابةً ، وأَطَعته إطاعةً ، وطاعةً : اسم ، وهو كقوهلم
وقيل م ، بيوع ها عارةٌ إىل العارِ ؛ ألنَّ طَلَبسوبرِ ، من قولِ ا: نعاوقَّةٌ من التتشبِ مريَء : لعروا الشوتاع

 روهوعوت ، روهعاوبينهم ، ويقال: وت لوهداوإذا ت : هباً فأَعارثَو هعارتواس ، هعريي ه٧(أعار(. 
 

 )٨(عاشوراُء 
 . وهو شاذُّ ، )١٠(وكذلك تاسوعاُء على املَشهورِ فيهما ، وحكى قَصرهما، )٩(اشوراُء ، باملَد ع

                                                 
 ".إن كان مصوغاً فكاملَغصوبِ .. الرهن والعاريةُ :"  ٢/٣٤١عيف اجلام) ١(
                                     ٢/٤٦٩، وينظر غريب احلديث١٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٣٨٨أبو سليمان أمحد بن حممد إبراهيم اخلطايب ت ) ٢(
 ٢٧٢املطلع) ٣(
  ٣/٦٣٦جممل اللغة ) ٤(
 واملثبت من س وت) شدة ( يف ص ) ٥(
 ١٦٠-١٥٩الزاهر) ٦(
 )ع و ر ( ينظر الصحاح ) ٧(
 ".ال يحتاج املُعين إىل نيٍة .. عاشوراُء كغريِه :" ١/١٧٢يف اجلامع) ٨(
 ٢٨٤، والبن مالك ٤٨٨، وللقايل ١/٧٨املقصور واملمدود البن والد) ٩(
 ٢٨٤وينظر املقصور واملمدود البن مالك ، ٢٠٧حكاه أبو عمرو الشيباينّ يف تثقيف اللسان) ١٠(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ريهكى اجلَوشوراُء :" وح١("ع(  باملَد . ديرد قال ابن ": هِميف كَالم فاعوالُء : وليس")٢( . 
 " رايباَألع كى ابنخابوراُء :" وح عمس هأن ديرد ابن هثْبِتاملَشارِقِ  )٣("، ومل ي بقال صاح ": معاشوراُء اس

 ةلييف اجلاه فرعالميٌّ ال ي٤("إس(. 
 .)٦("التاسع منه : هو التاسع ، وتاسوعاُء : )٥(وعن ابنِ عباسٍ وهو العاشر من املُحرمِ" 
 

فعاص مو٧(ي( 
لَيلٌ نـائم ، وهـمٌّ ناصـب      : تعصف فيه الريح ، وهو فاعلٌ مبعىن مفْعولٍ ، كقوهلم: يوم عاصف ، أي" 

أَعصفَت الريح  : ويف لُغة بين أَسد . اشتدت ، فهي ريح عاصف ، وعصوف : عصفَت الريح ، أي: تقول
 .)٨("فهي معصف ، ومعصفَةٌ 

 
 ٩(العاق( 

 عق والده يعق عقوقاً ، ومعقَّةً ، فهو عاقٌّ ، وعقَق ، مثل عامرٍ ، وعمر ، واجلَمع : تقول :" لعاق ا

                                                                                                                                                         
 )ع ش ر ( الصحاح ) ١(
 ٢/٣٤٣مجهرة اللغة ) ٢(
 ٢/١٧٨مل أجده يف النوادر ، وهو يف مشارق األنوار ) ٣(
 .املصدر السابق ) ٤(
 ٢/٧٩٧صحيح مسلم) ٥(
 ١٢٩حترير ألفاظ التنبيه) ٦(
 ".طْحٍ يف يومِ ريحٍ عاصٍف ضمن من أجج ناراً على س:"  ٢/٥٢٥يف اجلامع) ٧(
 ) ع ص ف ( الصحاح ، والقاموس ) ٨(
 ".ال يترخص العاصي بسفَرِه كاآلبِقِ ، والعاقُِّ بالسفَرِ :" ١/١١٨يف اجلامع) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١("مثل كَفَرة عقَقَةٌ ،  
 

 )٢(عاقبةٌ 
 .آخره : عاقبةُ كُلُّ شيٍء 

 
٣(العام( 

 " فَّفاً -العامخةُ ، يقال: مننونَ : السلِ ، كما تقولسلَألو كيدووهو ت ، مولٌ  : علٌ شـاغغثْنيِـةُ   )٤("شوت
 .العامِ عامان 

 
٥(العانِس( 

 ريهقال اجلَو ، العانِس ": سنعةُ تاجلاري تسنع-  موذلـك إذا   -بالض ، ناساً ، فهي عانِسنوساً ، وعع
عنس ، وعنس مثل : وجمعه . بعد إدراكها حتى خرجت من عداد اَألبكارِ  )٦(طالَ مكْثُها يف منزِلِ زوجِها

 .بازِلٍ ، وبزلٍ ، وبزلٍ 
 دييقال: )٧(قال أبو ز :عيمنيساً ، قال األصعةُ تاجلاري تسنعلى ما مل : ال يقال: ع تسنولكن ع ، تسنع

، لُهفاع مسلُها  يها أهسن٨("وع(. 
                                                 

 )ع ق ق ( الصحاح ) ١(
 ".املَشهور ال يزكَّى .  إن اتخذَ للكراِء أولصِداق أو لعاقبة:" ١/١٤٤يف اجلامع) ٢(
 ".فإن وجِدت ناقصةً عما كانت مل يصدق إال يف ذلك العامِ :" ١/١٦٠يف اجلامع) ٣(
 )ع و م ( الصحاح ) ٤(
 ".قوالن : والثَّيب بالنكاحِ الفاسد مثلها بالصحيحِ ، ويف العانِسِ:" ١/٢٥٥يف اجلامع) ٥(
 ) .ع ن س ( النسخ ، وصوابه أهلها ينظر الصحاح والقاموس حتريف يف ) زوجها ) ( ٦(
 ٤٢هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢١٥سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري اخلزرجي ت) ٧(
 )ع ن س ( قَد عنست تعنس عنوساً وعنست ، والنص يف الصحاح : يقال: قال :"  ١٦١يف ذيب األلفاظ ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(العانةُ 
 قال اجلَوهري  )٢(الشعر الذي فوق ذَكَرِ الرجلِ وحواليه ، وكذلك الشعر الذي حولَ فَرجِ املَرأَة : العانةُ 

عرةُ بكَسرِ الشـنيِ وسـكون   ويسمى شعر العانة الش: قال ابن السيد  )٣("حلَق عانته : واستعانَ فُالنٌ " 
 .)٤(العنيِ

 
 )٥(عائشةُ 

ورِ احلَلَيبالكَرميِ بن عبد الن ينِ عبدالد ظُ قُطْبةُ ، قال احلافشتابِ  )٦(عائاهلَين يف " يف ك ذْبالع رِداملَو
 ينالغ دبلع ةريلَ: )٧("الكَالمِ على السلِ السياَألكْثَرونَ من أَهكوح ، فةَ باأللشعلى أن عائ ةٌ: فشيع 
 .انتهى  )٨("عيشةٌ : عائشةُ مهموز ، وال تقل:" لكن قال اجلَوهري . وهو مأخوذٌ من العيشِ انتهى

*  *  * 

 فصل الباء
 )٩(العبادةُ 
 .الطّاعةُ : العبادةُ 

                                                                                                                                                         
 ".يزولُ به أذى كالعانة ، وموضعِ املَحاجِمِ :" ١/٢٠٧اجلامعيف ) ١(
 ٣٤ينظر حترير ألفاظ التنبيه) ٢(
 )ع و ن ( الصحاح ) ٣(
 ٥٣ينظر االقتضاب) ٤(
 ".على اثْنيت عشرة بعدها الوِتر  ما زاد  عن عائشةَ :" ١/١٣٣يف اجلامع ) ٥(
 ٥٦هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٧٣٥ت ) ٦(
 ٢/٦١٦، ومل أجده ، والنص يف ذيب األمساء واللغات ١/٣٩٨نسبه إليه العسقالين يف املعجم املفهرس ) ٧(
 )ع ي ش ( الصحاح ) ٨(
 ".قوالن : ويف كونِه للعبادة أو للنظافَة :"  ١/٥٠يف اجلامع) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ياسب١(الع( 
 ، ولد قبل سنة الفيلِ ، ومات يوم  العباسِ بن عبد املُطَّلبِ عم رسولُ اِهللا العباسي ، منسوب إىل 

 اجلُمعة الثْنيت عشرةَ خلَت من رجبٍ سنةَ اثْنتينِ وثَالثني ، وهو ابن ثَمان وثَمانني سنةَ ، وصلّى عليه 
 .)٢(عثْمانُ ، ودفن بالبقيعِ

 
الع د٣(ب( 

 دبالع " هعمج :  دبحِ امليمِ والباِء ، وعةٌ  بفَتدبعوم ، بوداُء  باملَدعوم ، وأعابِد ، دبوأَع ، بيدوع ، بادع 
 .)٤("بضم العنيِ والباِء ، وعِبدانٌ  بضم العنيِ وكَسرِها ، وعبِدا  باملَد والقَصرِ

ج رشع دأَحكمال ها ابنعاً ، ذَكَر٦( )٥(م( ريهها اجلَوعاً ، ذَكَرمج رشالِ اثْين عالد ددشدانٌ ، مبوع)٧( 
كها ابن مالةٌ ، وذَكَردبعوم بِّدانٌ  )٨(إال أعابِدالِ  -إال عالد ددشم. 

رييمِ القُشتاذُ أبو القاس٩(قال اُألس( :أ تعمسقّاقبا علي الد)يقول )١٠ : ةبوديمن الع فريٌء أشش ليس 
                                                 

 ".قيمه واإلمام اليوم العباسي أو من ي:" ١/٢٣١يف اجلامع) ١(
،  ٨/٣٧٠، وذيب الكمال للمزين ٢/٥٣٦، وأسد الغابة البن األثري ٢/٣٥٨ينظر االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب ) ٢(

 ٢٤٥-١/٢٤٤وذيب األمساء واللغات
 ".واَألغْلَف إماماً راتباً يف الفَرائضِ ... يكْره أن يكون العبد :" ١/١١٠يف اجلامع) ٣(
 ٧١حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ٨٠واملطلع) ع ب د( مل أجد النص يف كتب ابن مالك اليت اطلعت عليها ، وينظر القاموس) ٥(
 ، زيادة يف ص أَحد عشر جمعاً ، ذَكَرها ابن مالٍك) ٦(
 )ع ب د ( ينظر الصحاح ) ٧(
 .ل أعابِد جمع اجلَمعِ ، وزاد عليها عبدون ، ومعابِد ، وعبد ذكر الفريوز أبادي اجلموع  إال أنه جع) ع ب د( يف القاموس ) ٨(
، وينظر الرسالةُ  ٥٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٤٦٥أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي ت ) ٩(

 ٢/٤٣١القُشيرية
 ٣٣ـ ، ترمجته يف امللحق رقمه٤٠٦أبو علي احلسن بن علي بن حممد الدقّاق النيسابوري ت) ١٠(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هبيعاىل لن؛ وهلذا قال اُهللا ت ةبوديبالع فصنِ من الوللمؤم مأَت موال اس  راِء ، وكانتلَةَ اإلسلَي 
 فرأَش هقاتأَو  يانيف الد : َانحبي سى الَّذرأَس هدببِع  )١( وقال:  ىحإِلَى فَأَو هدبا عى  محأَو )٢(  

 ةبوديلُ العوأَص : دبعوالذُّلُّ ، والت ذَلُّلُ: اخلُضوع٣(الت(. 
 

 دوسب٤(ع( 
 .)٥("السني زائدةٌ : عبدوس ، كحرقوصٍ ، ويفْتح ، ويقال" 
 

 أبو عبيدةَ 
 بضم العنيِ واِء يف آخرِه ، كَذا وجدته يف نسخة القاضي  )٦(كور يف بابِ الصالة أبو عبيدةَ املَذْ

 .)٨(شيخ أيب عبيد بن سلّامٍ  )٧(عز الدينِ بن مبادرِ ، وهو أبو عبيدةَ 
 هيف قول ةعيف بابِ اجلُم ةَ: وأما املَذْكورديبأبو ع مقَد وقد دقَطْعاً :  )٩(على خال رِهفبهاٍء يف آخ. 

                                                                                                                                                         
 ١اإلسراء) ١(
 ١٠النجم) ٢(
 )ع ب د ( ينظر الصحاح ) ٣(
 ".فيضطَر إىل يمنيٍ كاذبٍة أو غُرمٍ : قلت البنِ عبدوسٍ : قال ابن زياٍد :"  ٢/٤٨٥يف اجلامع) ٤(
 )ع ب س ( القاموس ) ٥(
 ".ناصباً فَخذْيه : على إلْيتيه ناصباً قَدميه ، وقيل: أبو عبيدةَ :"  ١/٩٦يف اجلامع) ٦(
 ٩، حاشية  ٥٣سبق التعريف به  )٧(
 ٩٢هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٢٤أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهللا ت) ٨(
 ١/١٢٤اجلامع) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل التاء
 )١(العتبيةُ 
 .بضم العنيِ ، وسكون التاِء املُثَناة فوق ، وبعدها باٌء موحدةٌ : )٢(العتبيةُ 

 
 قت٣(الع( 
 قتةُ ، يقال: العياحلُر ": قتعي دبالع قترِ  -عبالكَس- ِقاً عها  -تحنيِ وفَترِ العكَمِ  )٤("بكَسبِ املُحعن صاح

 " قوعات ، تيقتاقَةً ، فهو عتاقاً ، وعتيقَةٌ ، وع٥("وع(   ريهاجلَو كاهتيقَةٌ  " حوع ، تيقةٌ عقاُء ، وأَمتوهم ع
 قتائوإماٌء ع : قعن الر جر٦("خ(  قَتتوع- حِ العاِء بفَتها -نيِ والتديقَها ستوأَع)٧(. 

 
 تيق٨(الع( 
 تيقى قالوا:" العمن كُلِّ شيٍء ، حت أي: القَدمي ، تيقلٌ عتقول: رج ، تاقَةَ : قََدميع  ميِء  بالضالش قتع 
 .)٩("ق وكذا عتق يعتق ، حنو دخلَ يدخلُ ، فهو عات، قَدم وصار عتيقاً : أي

                                                 
 ".، واحلاملُ بوضعها ولو لَحظَة  تحلُّ مطْلَقاً: يف العتبية :" ١/٣٢١يف اجلامع) ١(
هـ ، ينظر التعريف بالرجال ٢٥٤هي الكتاب املُسمى باملُستخرجة  حملمد بن أمحد بن عبد العزيز بن عتبة بن حميد ت: العتبيةُ ) ٢(

 ٢٧٦املَذْكورين يف جامع األمهات البن عبد السالم األموي
 ".إن كان العتق قبلَ الصالة فكاملُتعممة :"  ١/٨٩يف اجلامع) ٣(
 ١/١٧٧احملكم ) ٤(
 )ع ت ق ( الصحاح ) ٥(
 )ع ت ق ( القاموس ) ٦(
 )ع ت ق ( ، والصحاح  ٥٨ينظر ثالثيات األفعال وزوائده ) ٧(
 ".فاجلُمعةُ للمسجِد العتيقِ ، لو أُقيمت جمعتان :" ١/١٢٣يف اجلامع ) ٨(
 )ع ت ق ( حاح الص) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الثاء
 ثْم١(الع( 
 ثْمالع " ةناكالس نِ والثّاِء املُثَلَّثَةيحِ العبِفَت : ني٢("الش(  وقال القاضي عياض : ثْمثَلُ بامليمِ واللّامِ ، والعوالع
ة مع اللّام ، وكالمها مبعىن ، وهـو األثَـر   ومفْتوح، والثّاِء املُثَلَّثَة ساكنة مع امليمِ ، والعنيِ املَفْتوحة ، معاً 

 ني٣(والش(. 
*  *  * 

 فصل اجليم

 بج٤(الع( 
إذا كان : هو معجب بِفُالنة : تقول، شدةُ السرورِ به حتى ال يعادلَه شيٌء عند صاحبِه : العجب بالشيِء " 

أُعجِب به ، كما يقـال   : إذا كان مسروراً خبصالها ؛ وهلذا يقال: فِْسه وهو معجب بن، شديد السرورِ بِها 
 .قاله العسكري  )٥("وليس العجب من الكبرِ يف شيٍء ، سر به 

 
 زج٦(ع( 

. ره يعجِـز بكَسـرِها  وغَي )٧(وهو الذي حكاه ثَعلَب، وهو املَشهور يف اللُّغة واألفْصح : عجز بِفَتحِ اجليمِ 
 يعمعن األص يكوح : ازكاها القَزها ، وححبِفَت زجعرِ اجليمِ  يبِكَس جِزه: عيعِ ، وابن خالَو٨(يف اجلام(. 

                                                                                                                                                         
 ".فإنه ال يقاد منه ، إن برِئ على غَيرِ عثْمٍ "  ٢/٤٩٣يف اجلامع ) ١(
 ١/١٠٥صاحلة الصحفي : التوضيح ، حتقيق ) ٢(
 ٩٨، وينظر اإلبدال واملعاقبة والنظائر للزجاجي ٢/١١٧مشارق األنوار ) ٣(
 ".غريه أعجب إيلَّ فإن فَعلَ مل أر به بأساً : سئلَ عن الدقيقِ فقال:"  ٢/٥٦٤يف اجلامع " أعجب " مل أجد العجب وورد ) ٤(
 ٢٦٢الفُروق ) ٥(
 ".فإن عجز قَبلها أو فيها توكّأَ ، مث جلَس ، وال بأس به :"  ١/٩٥يف اجلامع ) ٦(
 ٢٦١الفصيح) ٧(
، مل أجده يف كتبه اليت اطلعت عليها   ٣٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣٧٠أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه اهلمذاين ت) ٨(

 ٢/٣٤٣، واألفعال البن القطاع١٠٣وينظر املطلع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 " َْزجبِ : والعرنِ يف كَالمِ العيثَلَّثَةُ العم :هريدعلى ما ي رقْد١(" أن ال ي(. 
 

 )٢( ُءالعجفا
يعجـف عجفـاً     -بِفَتحِ العنيِ ، وكَسرِ اجليمِ  -عجِف : يقال، املَهزولُ : واألعجف ، اهلَزيلَةُ : العجفاُء 

وجمـع النـوعنيِ   ، واُألنثى عجفاُء . عجف بِضم اجليمِ أيضاً : ويقال، كَفَرِح يفْرح فَرحاً ، بِفَتحِ اجليمِ 
 .)٣(هزلْته : وأعجفْته ، ف عجا

 
 النِيج٤(الع( 
 النِيجاجليمِ  -الع كونحِ العنيِ ، وسبِفَت ، ونصارِ : وبالنطْنٍ من اَألنالنَ بجإىل ع وبسن٥(م(. 

 
مج٦( الع( 
 مجالع ":مجيٌّ ، والعمجع دبِ ، الواحرالع الفخ-  مبالض :بِ خرالع ٧("الف(. 

 
 

                                                                                                                                                         
  ٢/٢٥٣، و ينظر املثلث البن السيد١٠٣املطلع) ١(
 ". والعجفاِء. وال شرارها كالسخلَة .. ال تؤخذُ كَرائم اَألموالِ :" ١/١٥٦يف اجلامع) ٢(
 ٥٥، وما جاء على فعلت و أفعلت للجواليقي ٦٥فعلت و أفعلت للزجاج) ع ج ف( ينظر الصحاح ) ٣(
 ".رد بأن العجالينَّ ، وغريه العن يف احلَملِ :"  ١/٣١٥يف اجلامع) ٤(
 ٢/١٠٩ينظر لب األلباب يف حترير األنساب للسيوطي) ٥(
 ".رباً أو عجماً فاإلمام مخير إذا أَسروا ع:"  ١/٢٤٥يف اجلامع) ٦(
 )ع ج م ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الدال

 )١(العدالَةُ
رِضاً  : ورجلٌ عدلٌ ، أي :" قال اجلَوهري  )٢("ضد جار : عدالَةً  -بِضم الدالِ  -مصدر عدلٌ :" العدالَةُ 

 .)٣(" وقََوم عدلٌ ، وعدولٌ 
 

 )٤(العداوةُ
قاله أبو هاللٍ يف  )٥("وهي جانِبه ، وأصلُه املَيلُ ، ومنه عدوةُ الوادي ، يعاديه  إرادةُ السوِء ملن:" العداوةُ 
 هفُروق. 

 
دد٦(الع( 

 ددرِ العنيِ فيهما :" العةٌ  بكَسدع عم٧("ج(   ـدقال ابـن راش ، ددها على العمالتبذلك ؛ الش يتمس)٨( 
 هشارِح :برها وهي تمحر راَءةةٌ على بالمعِ ، عرالش هرلوماً قَدماناً معز أةاملَر ص ، دبعبٍ من الترمع ض. 

                                                 
 ".املَشهور العدالَةُ ال ينبغي أن يعزلَ ملُجرد الشكية :" ٢/٤٦٣يف اجلامع) ١(
 ٤٠٨املطلع ) ٢(
 )ع د ل ( الصحاح ) ٣(
 ".قوالن ، وال تقْبلُ شهادتهم : ة يف قَدحِ العداوة والقَراب:"  ٢/٤٧٠يف اجلامع) ٤(
 ١٣٦الفروق ) ٥(
 ..".عدةُ الطّالقِ ، وعدةُ الوفاة : العدد :"  ١/٣١٨يف اجلامع) ٦(
 ٣٤٨املطلع ) ٧(
سن كفاية الطّالب أليب احل، وينظر ١٠٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٧٣٦أبو عبد اهللا حممد بن راشد البكْري القفصي ت) ٨(

 ١/٤٨٣، والثّمر الداين لصاحل اَألزهري ٢/١٥٢املالكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عدلٌ 
ديلُ الصد١(ع( يبرالع قال ابن)لِ : )٢ديف الع ةلُ اللُّغأه لَفتحِ  -اخلُ  -بالفَتدـرِ  -والعفقـال   -بالكَس
 .)٣(نظريه : بالكَسرِ  -وعدلُه ، وليس بالنظريِ ، مثْلُه : بالفَتحِ  -عدلُ الشيِء : أمحد  اخلَليلُ بن

 .)٤("املثْلُ :والعدلُ بالكَسرِ ، ما عدلَ الشيَء من غَيرِ جِنِسه  -بِفَتحِ العينِ  -العدلُ :" وقال حيىي الفَراُء 
 ديرلُ  :وقال ابن ددحِ  -العبالفَت-  كلِء : من قَوييَء بالشالش لْتدلُ    : عـدوالع ، نِـهزبو هلْتعإذا ج

 .)٦(يعدلُ به  )٥(العكْم: بالكَسرِ 
 

َُمَُد٧(الع( 
 مَُُدنِ  -العيتحنِ وبفَتيتموبِض مقْدانُ : بالضالف. 

 

                                                                                                                                                         
 ".الطَّعام عدلُ الصيد العدلَ مثْله من عيشِ ذلك املَكان :" ١/٢١٥يف اجلامع) ١(
 ٢/١٩٢حكام القرآن، وينظر أ ١١٧هـ  ، ترمجته يف امللحق رقم ٥٤٣حممد بن عبد اهللا بن حممد املَعافري األندلسي ت) ٢(
 ٢/٣٨ينظر العني) ٣(
  ١/٣٢٠معاين القرآن) ٤(
 )ع ك م ( املعجم الوسيط " الثوب الذي فيه املتاع : العكْم ) "  ٥(
 ٢/٢٨١ينظر مجهرة اللغة ) ٦(
 ".فإن اقْتصر على بعضه فكالعُدُمِ على املَشهورِ:" ١/٢٠١يف اجلامع) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 العدولُ
 .)٢(وهو من وصفَه الشيخ أبو عمرو يف بابِ الشهادات )١(العنيِ ٤٦/بِفَتحِ –مع ، واحده عدلٌ ج: العدولُ 

 
 ود٣(الع( 
 ودالع : يلالو دعِ : ضنِ واجلَميواالثْن دللواح دالواح بِلَفْظ قَعت ، ثن٤(واملُذَكَّرِ واملُؤ(. 

 
 )٥(العدوى
استعديت على فُالن األمري : ينتقم منه ، يقال: أي، طَلَبك إىل والٍ ليعينك على من ظَلَمك :" العدوى 
 .قاله اجلَوهري  )٦("وهي املَعونةُ ، واالسم منه العدوى ، استعنت به عليه وأعانين عليه : أي، وأعداين 

*  *  * 

 فصل الذال

 ذار٧(الع( 
 ذاررِ العنيِ  -العبِكَس ، ريه٨(قال اجلَو( ": ِذارعِ العضويف م ابِتالن هرعلِ شجالر ذارع")٩(. 

                                                 
 )ع د ل ( الصحاح ينظر ) ١(
 ".يشهد العدولُ على شهادتهِم :" ٢/٤٧٠يف اجلامع) ٢(
 ".فينصرِفونَ قبلَ اإلكْمالِ وجاه العدو :" ١/١٢٧يف اجلامع) ٣(
 ٢٥٣واملذكر واملؤنث البن األنباري) ع د ا ( ينظر اللسان ) ٤(
 ".خبامتٍ أو رسولٍ إذا مل يزِد على مسافَة العدويٍّ  يجلَب اخلَصم مع مدعيه:"  ٢/٤٦٧يف اجلامع) ٥(
 )ع د ا ( الصحاح ) ٦(
 ".من العذارِ إىل العذارِ : وقيل... من منابِت الشعرِ :"  ١/٤٨يف اجلامع) ٧(
 )ع ذ ر ( الصحاح ) ٨(
)٩ " ( ةي٧٣/ ٢احملكم " جانِبا اللِّح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ذْر١(الع( 
  ذْرالع " مبالض : روفعم ، ذارأع هعمذًْرا : تقول، وجع هرذعي هذَرذُراً ، عذْرى ، وعوع ،وأع ه٢("ذَر(. 

 
 )٣(العذرةُ 
 .)٤("مثل جند وجنود ، خروٌء : واجلَمع  -بالضم  -اخلُرُء :" العذرةُ 

*  *  * 

 فصل الراء
 راب٥(الع( 
 رابسانُ : العاحل. 

 راق٦(الع( 
 راقالع ": بِالد ، يعمثُ ، قال األصنؤهورِ ، ويعلى املَش ذَكَّرعشرةُ  :ي هتيمسبِ تبويف س ، برعهو م

يف تاريخ  )٨(وقال اخلَطيب أبو بكْر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي )٧("أقْوالٍ أشهرها ؛ لكَثْرة أشجارِها 
 أخذاً من ، البحرِ  إنما سمي العراق عراقاً ؛ ألنه سفَلَ عن نجد ودنا من: قال ابن األعرابِي :" بغداد 

                                                                                                                                                         
 ".الضروري ، وهو ما يكون فيه ذو العذْرِ مؤدياً :"  ١/٨١يف اجلامع) ١(
 ٥٥، وما جاَء على فعلت و أفعلت للجواليقي ٦٥وينظر فعلت و أفعلت للزجاج) ع ذ ر( القاموس ) ٢(
 ".إن شابه أحد أَوصاف العذرة .. القَيُء املُتغير عن حالِ الطَّعامِ نجِس :"  ١/٣٢يف اجلامع) ٣(
 )خ ر أ ( الصحاح ) ٤(
 ".تؤخذُ إال أن تكونَ سخاالً ، وتضم العراب :" ١/١٥٦يف اجلامع) ٥(
 ".ال ، إمنا يؤقِّت أَهلُ العراقِ : قال... هل كان مالك يؤقِّت قبلَ الظُّهرِ :" ١/١٣٣يف اجلامع) ٦(
 ١٣٩، وهو يف حترير ألفاظ التنبيه مل أجده يف كتب األصمعي) ٧(
 ١/٢٤، والنص يف تاريخ بغداد  ١٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٦٣ت )٨(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ةبرراقِ القها ، عفَلالذي يف أس زوهو اخلُر .يبحاقٍ إبراهيم احلَرلٍ : )١(قال أبو إسصوم لَدمن ب راقالع 
رضه وطُولُه مائَة وعشرون فَرسخاً ، وع )٤(إىل جبلِ حلْوانَ )٣(وعرضاً من العذَيبِ، طوالً  )٢(إىل عبادان

 يراقم عهدراقِ ، واحبونَ إىل العسنونَ ييراقخاً ، والعسونَ فَرثَمان. 
 

 )٥(العرايا
 .قاله أبوعبيد  )٦(كُلُّ شيٍء أُفْرِد من جملَة : وهي يف اللُّغة  -بتشديد الياِء  -جمع عرِية :" العرايا 

 راهعي راهإذا قَ: من ع هد٧("ص(. 
 

 بر٨(الع( 
 براسِ :" العجيِلٌ من الن ، ةروبالع نييبٌّ برةُ إليهم عبسصارِ ، والنلُ األمنيِ ، وهم أهالع موض 
 .)٩("لُغةٌ فيه 

 
 

                                                                                                                                                         
 ٤/٧٤،  مل أجده يف غريب احلديث ، وينظر البدء والتاريخ  للمطهر املقدسي ١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٨٥ت) ١(
 ٣/٩١٦معجم  ما استعجم" حصن بقُربِ البصرة : عبادان ) "  ٢(
 ٤/٩٢معجم البلدان" موضع بالبصرة : العذيب ) " ٣(
 ٢/٢٩١معجم البلدان" بقربِ اجلبلِ .. مدينةٌ كبريةٌ بالعراقِ : حلْوان ) " ٤(
 ".بيع العرايا مستثْىن من الربا :"  ٢/٣٦٦يف اجلامع) ٥(
 ١/٢٣١ينظر غريب احلديث أليب عبيد ) ٦(
 ٢٤١املطلع ) ٧(
 ".أقَلُّّه محد اِهللا : سمى خطْبةً عند العربِ ، وقيلأقَلُّه ما ي:" ١/١٢٣يف اجلامع) ٨(
 )ع ر ب ( الصحاح ) ٩(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(العربانُ 
وسكون الراِء ، وضم الباِء ؛ وأُربانٌ بِضـم   ،بِضم اهلَمزة  -أَربونٌ ؛ وأُربونٌ : فيه ست لُغات " العربانُ 

اهلَمزة ، وسكون الراِء ؛ وعربونٌ بِفَتحِ العنيِ والراِء ؛ وعربونٌ مثل الثانية ؛ وعربانٌ مثل الثالثَـة ، وهـو   
 برعيٌّ ممج٢("ع(. 
 بونٌ : قال اجلَواليقيرةُ عةُ العاليحِ  يعين -اللُّغلَ : قال -بالفَتعفُوا منه الفرـيِء   : يقال، وصيف الش تنبرع

 .)٣(املُسكانَ ، وجمعه مساكني ، كما جمعوا العربانَ عرابني: ويسمى العربانُ : وأعربت ، قال 
 

 )٤(العرجاُء 
مصـدر عـرِج    -بِفَتحِ الـراِء  : والعرج ، جيم ، ممدود  بعده، بفَتحِ العنيِ ، وإسكان الراِء :" العرجاُء 

 .)٥("وما أشد عرجه ، وأعرجه اُهللا ، وعرجانٌ ، فهو أعرج ، وهم عرج ، بِكَسرِها  يعرج  بفَتحها  عرجاً 
 

 )٦(العرصةُ 
كانوإس هثوثال هلحِ أوةُ  بِفَتصرالع  فيها بِناٌء :" ثانيه ليس ، ةعورِ واسالد بني ةقْعكُلُّ ب ، عواجلَم :  راصالع

 راصاتاِء  )٧("والعحِ الربِفَت . 
رِقَةا يف بابِ الس ارِ : )٨(واملُرادةُ الدقاع. 

 
 

                                                 
 .. ".ومنه بيع العربان ، وهو أن يعطي شيئاً :" ٢/٣٤٩يف اجلامع) ١(
  ٢٣٣ -٢٣٢، واملعرب  ٢٣٤-٢٣٣، واملطلع١٧٦حترير ألفاظ التنبيه) ٢(
  ٢٣٣-٢٣٢ينظر املعرب ) ٣(
 ".ال تجزئ العرجاُء البين ضلَعها :" ١/٢٢٩يف اجلامع) ٤(
 ٢٧١حترير ألفاظ التنبيه) ٥(
 ".كنسجِ الغزلِ ، وبِناِء العرصة .. انضمت إليه صناعةٌ :" ٢/٣٨٣يف اجلامع) ٦(
 )ع ر ص ( الصحاح ) ٧(
 ".وعرصةُ الدارِ .. أَفْنيةُ احلَوانيت حرز :"  ٢/٥٢٠يف اجلامع) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ضر١(الع( 
 ضرالع "هعماِء ، جكانُ الرحِ العنيِ ، وإسبِفَت  وضراِء  -عالعنيِ والر مبِض-  ةلُ اللُّغقال أه : ميعهو ج 

 ةضبِ والفرِ الذَّهوالِ غياألم ناف٢("أص( . 
 .فَبِفَتحِ الراِء :  )٣(عرض ما يمنعها من البلوغِ: وأما عرض املَذْكور يف بابِ اإلجارة يف قوله

  ريهقال اجلَو ":لَّةُ ماٍء أو غري ذلك ومأو ق ريح رظَه ناه٤("ع(. 
 

 فر٥(الع( 
 " يف اللُّغة فرالع : اسالن فُهعارتةٌ عما يبارهو ع كْرِ، ثُمالن د٦("ض( . 
 

 )٧(عرفَةُ 
 فاترفَةُ وعركََّّةَ :" عميالً من م رشي ععلى اثْن قوفالو عضملَو مةٌ اسعواس ٨("، وهي أرض(. 

  يعافرٍ: قال الشأيب عام ساتنيمما يلي ب بالِ املُقابِلَةةَ إىل اجلنرواديِ ع ز٩(هي ما جاو(. 
 
 

                                                 
 ".على االعتبارِ املَنصوصِ كالعرضِ ، وال تكْميلَ به كاجلَودة :" ١/١٤٤يف اجلامع) ١(
 ١١٤حترير ألفاظ التنبيه) ٢(
 ٢/٤٣٩اجلامع) ٣(
 )ع ر ض ( الصحاح ) ٤(
 ".إن طالَ بطَلَت ، ويعتبر الطّولُ بالعرف :" ١/١٠٢يف اجلامع) ٥(
 ٢٦٤املطلع) ٦(
 ".يقْصر املَكّي وغريه يف خروجِه لعرفَةَ :" ١/١١٧يف اجلامع) ٧(
 ٤/١٠٤، ومعجم البلدان  ١٢٨حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
  ١٠٤/ ٨ينظر اموع شرح املهذب ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
قيرقَلَ األزاسٍ أنه قال"  )١(ونبعن ابن ع :رةَ إىل جِبالِ عنرطْنِ ععلى ب رِفلِ املُشمن اجلَب فاترع دفَةَ ح

ص٢(يقٍإىل و( يقِ ووادي عصقى ولْتةَإىل منر ". 
 :دود ح بعأر عرفَةل: قال بعض العلَماِء و" 

 
ُ
د
َ
 .إىل جادة طَريقِ املَشرِقِ  يينته :هاأح

  .راَء أرضِ عرفات إىل حافات اجلَبلِ الذي و: الثاني و

ف بأرضِ قََقْبِلِ الكَعبة إذا وسارِ مستوهذه القَريةُ على ي ، ريةَ عرفَةَقََإىل البساتني اليت تلي  :الثالث و
 رفاتع. 

  و
ُ
ابِع

ّ
 .رنةَ تهيِ إىل واديِ عني :الر
  .فيها  -الم عليهما الس - واَءعرف ح موسميت عرفَة ذا ؛ ألنَّ آد: قيل
 .)٣(ما احلافظُ ابن اجلَوزيهذَكَر،  مناسك احلَج -عليهما السالم  - ف فيها آدمألنَّ جِبريلَ عر: وقيل
 .)٤(" عرفْت: ول لهقوي، املَناسك  راهيمبإ يركان ي ألنَّ جِبريلَ: وقيل

 "رع عمفَةََوج فاترإن كانو،  ع مداًوعاً واح؛ ض سٍء منه يزفَةَ ألنَّ كُلَّ جرى عروفَة  ؛مصوهلذا كانت م
 .بات صكقَ

 ويونَحقال الن  : هفرص كرأيضاً ت وجيوز ، فرص كرت جوزرِأذْكما يةقْعلب دفْرم ماس هعلى أن ٥(" عات(. 
جقال الزوي" : اجحميعِ النج عند فرالص هجوالو٦(" ني(.  

 
 
 

                                                 
 . ٢/١٩٤كةأخبار م، والنص يف  ١١٥لحق رقم ترمجته يف امل،   هـ٢٤٤األزرقي ت  بن أمحد وليد حممد بن عبد اهللالأبو ) ١(
 ٥/٣٧٨معجم البلدان "جبلٌ أدناه لكنانة : الوصيق "  )٢(
ينظر زاد املسري يف علم و ، ٥٢هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٥٩٧ت أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي) ٣(

 ١/٢١٣التفسري
  ٤/١٠٤دان ، وينظر معجم البل ٣/٢٣٧ذيب األمساء ) ٤(
 ٣/٣٣١وينظر املقتضب املربد ،  ٣/٢٣٧ذيب األمساء ) ٥(
 ١/٢٧٢معاين القران وإعرابه ) ٦(
 
 
 
 
 



 

رالع١(ق( 
 قرالع-  ريكحبالت:  احلَيوان من جِلْد حشرالّذي ي ،رلٌ عجقِ :  أي،  ةٌقَوررالع كَثري،  رِقواملاضي منه ع

)٢(بِكَسرِ الراِء
. 

ألنَّ فيه  ؛بِذلك  سمي"   )٣(" على مرحلتينِ من مكَّةَ -وإسكان الراِء ، فَبكَسرِ العنيِ  - وأما ذَات عرقٍ" 
 .)٤(" وهو اجلَبلُ الصغري ، عرقاً

ريهالظّ ": قال اجلَو قروالع مجيَء: الأن ي ضٍ قد أحلُ إىل أرجالر هرياها غَي ،رِسغفَي   عرـزفيهـا أو ي  
 ضبه األر جِبوتسانتهى  )٥("لي. 

 
 )٦(عرنةُ

وكذا هي مضـبوطَةٌ  ، بعضهم  الراَء وضم ، أنيثوهاء الت، بعدها نون ، وفَتحِ الراِء  ،نيِ بضم الع -عرنةُُ 
الفُقَهاَء يف ضمها  )٨(البكْري أَوخطَّ، هم وسكَّن الراَء بعض، )٧(يف نسخة القاضي اإلمام عز الدينِ بن مبادرٍ

  . نه وادي عرفَةَإ: وقال
 
 

                                                 
 ".العرق ، واللُّعاب ، واملُخاطُ من احلَي طاهر :"  ١/٣٢يف اجلامع) ١(
 )ع ر ق ( ينظر الصحاح ) ٢(
 ١٣٩حترير ألفاظ  ألتنبيه) ٣(
 ١٦٧املطلع) ٤(
 )ع ر ق  (الصحاح ) ٥(
 ".حيثُ شاَء سوى بطْن عرنةَ ... الواجِب من الوقوف :" ١/١٩٧يف اجلامع) ٦(
 هطَّأبو عمرو خ  يخوكتب الش ، أيب عمرو يخِاليت قرأها على الش ، طايباخلَ ميخاللَّ بادرٍر بن مبن علي بن ظاف معناملُ(  )٧(

وذلك يف رجب سنة ست ،  باألصلِ كِسموهو م،  اهأرق املذكورِ ينِالد زأن القاضي ع هطِّ، وذكر يف خ راًوآخ عليها أوالً
 زيادة يف ص) وأربعني وستمائة 

 ٣/٩٣٥معجم ما استعجم  ، وينظر٦١رقم ترمجه يف امللحق ،  هـ٤٨٧عبد اهللا بن عبد العزيز البكري ت أبو عبيد ) ٨(
 
 
 
 

 
 
 

 



 

واملَوقف ،  احلَرمِ منوعرفَةُ خارِجةٌ عرنةُ ليست من عرفَةَ ، إنما هي من احلَرمِ ،  ": )١(وقال ابن حبيبٍ
 .خارِج من احلَرمِ وداخلٌ يف احللِّ 

إذا كان املَطَر ، يقال  ، وهي مسايلُ فيها املاُء)٣( عرفَةَ بطْن الوادي الذي فيه مسجِدهو : )٢( وبطْن عرنةَ
 .)٤(احلبالُ: هلا

٥(بن املَوازِ قال حممد( :ُغبإيلّ أص بكَت)٦( :ُةنرطْنِ عمن ب جِدأنَّ املَس )له ،)٧ جفال ح جِديف املَس ومن وقَف  
ف وأفاض قََومن و:  قال، )٨(مصعبٍومثلَه عن أيب ، بين أنَّ مذْهب أصبغ أنَّ عرنةَ ليس من عرفَةَ يوهذا 
ةمن عن٩( ر( جفال ح )له )١٠ ". 

 
 

                                                 
 ٣٣٢-١/٣٣١، والنص يف تفسري غريب املوطأ ٦٥، ترمجته يف امللحق رقم  ٢٣٩قرطيب تعبد امللك بن حبيب السلمي ال) ١(
 ٤/١١٩٠معجم ما استعجم وينظر 
 واملثبت من ص و س ) عرفة ( يف ت ) ٢(
 واملثبت من س وت )  عرنة( يف ص ) ٣(
 )ح ب ل ( ينظر املصباح .  ةمجع حبلٌ ، وهو املُستطيلُ من الرملِ ، واملراد هنا حبال عرف: احلبالُ ) ٤(
 ٩٨رقم ترمجه يف امللحق ، هـ٢٦٩سكندراين ت اإلإبراهيم بن زياد حممد بن  )٥(
 ٢٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٢٥أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي األموي) ٦(
 واملثبت من ص)  ةعرف( س و  يف ت )٧(
 ١٣ق رقمترمجه يف امللحهـ ، ٢٤١تري هب الزعصبن م رارةم بن احلارث بن زأمحد بن القاس) ٨(
 واملثبت من ص)  ةعرف( س و يف ت  )٩(
 واملثبت من ص و ت )  حجة( يف س ) ١٠(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 )١(العريانُ
  بالكَسرِ يابِهعرِي من ث ":تقول )٢(" وما كان على فُعالن فمؤنثَه باهلاِء، انةٌ يواملَرأةُ عر، معروف  ":لعريانُ ا

 .)٣(" رىعفت ةًوعريته تعرِي، أعريته أنا  و، نٌ فهو عارٍ وعريا، يعرى عرياً 
 

*  *  * 

 فصل الزاي

مزائ٤( ع( 
 " جودالس مزائع :كؤجازِ ملِ احلعند أه هدات ،يراقعند الع هوموجِباتوقيل،  ني: ُالس مزائع ما أُ: جود رم

يف القُرآن ُفيهبالس ٥(" جود(. 
 

 )٦( العزبةُ
  أهلَ له الذيِ ال: العزب : قال الكسائي"  )٧(" تعزب فُالنٌ زماناً ثُم تأهلَ ":تقول ، مبعىن :العزبةُ والعزوبةُ 

 .)٨(" العزاب: واجلَمع ، اليت ال زوج هلا : والعزبةُُ 

                                                 
 ".وكذلك العريانُ يجِد ثَوباً ... فكاملُتعممة تعيد يف الوقت :"  ١/٨٩يف اجلامع )١(
 ١٩٢املطلع ) ٢(
 ) ر ا ع ( الصحاح ) ٣(
 ".اجلميع سجدات ، واإلحدى عشرةَ  العزائم ، كما يف املُوطَّأ :" ١/١٣٥اجلامع  يف) ٤(
 ٢/١٤٠مشارق األنوار ) ٥(
 ".الوضوُء : إن كَثُر املَذْي للعزبةَ ، فاملَشهور :"  ١/٥٥يف اجلامع) ٦(
 ) ع ز ب ( اللسان ) ٧(
 )ع ز ب ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١(العزى
زالعنيِ - ىالع مبِض ، داي املُشحِ الزوفَت ةد:  زىلّكاجلُ، تأنيثُ األع لِّ تأنيثُ األج ،وهي  ، فانَطَكانت بِغ 
جشرةٌ بإثَ عاِهللا سولُ ليها ر  ليدبن الو دخال ،رها فخمنفقَطَع تةٌ  هاجطانينشراشعةٌ شها ر ،ةً داعي
وها لَي، ةً يعواضدها ها على رأس ،عرِ لَفجضيى قََبحت فيها بالسلَها وهو يقولت : 

كحانبال س ككُفْران زياع 
 قد أهانك إني رأيت اَهللا

ربفأخ عجسولَ ورر  /فقال ٤٧  : " ًداأب دبعى ولن تزالع لْك٢("ت(. 
 

 )٣( العزلُ
 .)٤(" بذلك وتتأذّى املَرأةُ، يف الفَرجِ  نزِلَوال ي ،فإذا قارب اِإلنزالَ نزع ، أن يجامع املَرأةَ " : العزلُ

 
مز٥( الع( 

إذا  :وعزمياً، وعزِميةً  - مبالض -وعزماً، عزم على كَذا عزماً  :يقال،  هإرادةُ فعلَ: العزم على الشيِء " 
 .)٧(" صرميةَ أمرٍ :أي )٦(  ه عزماًلَ جِدن ملَو : قال اهللا تعاىل ، عليه  طَعتأردت فعلَه وقَ

 
 

                                                                                                                                                         
 ".فإن اعتقد تعظيماً فكُفْر .. وأما اليمني بنحو اللّات والعزى :" ١/٢٣٢يف اجلامع ) ١(
 .، ومل أجد خترجيه يف بقية كتب احلديث اليت اطلعت عليها  ٤/٢٤٠فيض البارئ على صحيح البخاري ) ٢(
 ".يان يف الدبرِوال باإلت. ال يندفع بدعوى العزلِ :"  ٢/٥٣٩يف اجلامع) ٣(
 ٢٥٣حترير ألفاظ التنبيه) ٤(
 ". سفَر طَويلٌ بشرط العزمِ من أوله: سببه :" ١/١١٧اجلامع ) ٥(
 ١١٥طه ) ٦(
 )ع ز م ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

زوبالع 
 الضمري يف بعده يعود على و، )٢(نهاع هولُقطاع النية والذُّان: العزوب  )١( رعزوبها بعده مغتفَ و

قْت٣( الو(. 
*  *  * 

 فصل السني

سالع٤( ر( 
 رسالع:" رِ نسالي يقال، قَيض:  رسع ، رسوع ،ريهمٍ على  كُلُُّ: )٥(قال عيسى بن عمر،  قال اجلَواس

 مومضم لُهأو فرأح ثَالثَة ،طَوأوس ثَقِّلُهبِ من يرفمن الع نساك ه ،خومنهم من ي رٍ ، فِّفُهسرٍ ، مثل عسوع 
 .فهو عسري ، ا عسر عسًري -م بالض - عسر األمر :تقول، وحلُمٍ ، وحلْمٍ ، ورحمٍ ،  ورحمٍ

 رسحِ  -وأما العالعنيِ وبِفَتنيِ الس- معفهو الذي ي سارِه٦("لُ بي(. 
 

 )٧( العسلُ
 .)٩( يذَكَّر ويؤنثُ:  قال اجلَوهرِي )٨(عسلٍ  نم وأَنهار : قال اهللا تعاىل، بتحريك السنيِ  -العسلُ 

                                                 
 ١/٤٥اجلامع) ١(
 ٢٣٨ -٢/٢٣٧عبد العزيز اهلوميل: التوضيح حتقيق) ٢(
 وسقط من س و ت من ص ،) ود على الوقْت  بعده يعوالضمري يف( ) ٣(
 ".أن بقي لَونه  أو رحيه لعسرِ قَلْعه باملاِء فطاهر :"  ١/٣٨يف اجلامع )٤(
 ٩٢هـ  ، ترمجته يف امللحق رقم١٤٩أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي ت) ٥(
 )ع س ر( الصحاح ) ٦(
 ".لعسلِ والسمنِ اجلامدين فينجس ما سرت فيه وأما اجلامد كا:"  ١/٣٤يف اجلامع) ٧(
 ١٥حممد) ٨(
 ٣٤٥ينظر املذكر واملؤنث البن األنباري) ٩(

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 "هعمسالٌ:  جأع ، سل ، لٌوعسسولٌ  ، وعال، وعسالطَّع ":تقول منه  )١(" نٌوع لْتسع  لُهسأع ام
 ِسلُهلِ : أي ،وأعسبالع هلتملٌ ، عسعبيلٌ مجنلِ : أي، وزسمولٌ بالععالُ  ،مسلُ والعاسذُ : والعالذي يأخ

 .)٢(" العسلَ من بيت النحلِ
 

 )٣(عسيب الفَحلِ
ب عس:"  يف املَشارِقِ ياضعقال القاضي  )٤(" بالياِء وبِدونِها، وعسب  ، بيعس ": يقال، عسيب الفَحلِ 

 .)٥(قاله أبو عبيد، نفْسه الضراب  بوالعس ،كراُء ضرابِه : يِ عنه هو نهالفَحلِ املَ
وقال غَري ه :سراب ال يكون العإالّ الض ب،  راُء عليه : واملُرادالك ،لكن ح املُضاف ذَف،  املُضاف وأقام
إليه م ه٦("قام(. 
  .)٨( أكْراه: أي، )٧(عسب فَحلَه يعِسبه :تقول، ماؤه  : العسب: وقيل

 
 

                                                                                                                                                         
 )ع س ل ( القاموس ) ١(
 )ع س ل ( الصحاح ) ٢(
 ".بيع عسيبِ الفَحلِ ، وحملَ على استئجار الفَحلِ : ومنه :"  ٢/٣٤٩يف اجلامع) ٣(
 ٢/٣٨٤ر حممدعبد القاد: ضيح ، حتقيق التو) ٤(
 ١/٩٧غريب احلديث) ٥(
 ٢/١٧٦مشارق األنوار ) ٦(
 واملثبت من س وت)  يعسب ( يف ص) ٧(
 )ع س ب ( الصحاح ينظر ) ٨(
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

املَذْكور سيبوأما الع يف قوله ييف بابِ الد ها فلو قُ :اتدعب هسيبع عفط ،ةٌحبه، )١( كوم فاملُراد  
 . )٢(رِكَما بعد احلَشفَة إىل أصلِ الذَّ 

*  *  * 

 فصل الشني

 )٣( العشاُء
 )٥( بالكَسرِ واملَد  اُءوالعش،  )٤( غرِبِ إىل العتمةة املَمن صال: العشي والعشيةُ  ": قال اجلَوهري ، العشاُء
سِ إىل طُلـوعِ  من زوالِ الشـم : م أنَّ العشاَء ووزعم قَ، املَغرِب والعشاُء  :والعشاءان  ،العشي  )٦(مثل

  .)٧("الفَجرِ 
ها يف القُرآنمها يف احلَ وقد جاَء، )٨(وهذا اسماسهةُ كقولمتالع حِ  :"  ديثـبوالص ةمتونَ ما يف العلَمعلو ي

ما وهولَألتواً وب٩( " ح(. 
 

                                                 
 ٤/٧٠غة ذيب الل" اليت ليس فيه ديةٌ معلومة :" ، واحلُكومةُ يف باب اجلراحات عند الفقهاء هي  ٢/٥٠٣اجلامع) ١(
 ٤/٢٣٧ينظر حاشية الدسوقي) ٢(
 ".وهو أَولُ وقْت العشاِء ... حتى مغيبِ الشفَقِ :"  ١/٨٠يف اجلامع )٣(
)٤(  " يشالع : يشا ، وصالتا العوالِ الشمس وغروشاُء : مابنيَ  زينظر " مها الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس فهو الع

 )ع ش ا ( واللسان ، وخمتار الصحاح  ، ٣/٣٨ذيب اللغة 
 ١/٧٩املقصور واملمدود البن والد) ٥(
  من ص ، وسقط من س و ت) مثل ... العشي والعشيةُ ) ( ٦(
 ) ع ش ا ( الصحاح ) ٧(
   عورات ثَلَاثُ الْعشاء صلَاة دبع الظَّهِرية ومن من ثيابكُم تضعونَ وحني الْفَجرِ صلَاة قَبلِ من :قال تعاىل) ٨(

 ٥٨النور

  ١/٤٧٦، سنن النسائي الكربى ١/٣٢٥، مسلم ١/٢٢٢، صحيح البخاري ٢/٢٧٨، مسند أمحد ١/٦٨موطأ مالك) ٩(
 ١/٢٩٦، والصغرى ١/٤٧٦سنن البيهقي الكربى

 
 
 
 
 
 
 
 



 

بـل  : وقيل "  )٢(العاتم ىقْتها يسموسميت بالعتمة ؛ لطُلوعِ نجمٍ يف و، )١(تها عتمةٌيَوجاَء النهي عن تسم
يما من قوهلمت بذلك ؛ لتأخريِهس :مالقَو متأع  :سوا إبِلَهبإذا حم  قْتعى إىل ذلك الوإذا  :وقيل، يف املَر
 .)٤(" اإلبطاُء: والعتمةُ "  )٣(" راهموا قأخر

رِيهةُ  ": قال اجلَومتالع :شاِء قْوالع الةص ٥("ت( ُةُ هو الثُلُثُ األخريِ:  قال اخلَليلمتالع)لِ بعـد   )٦من اللَّي
 .)٨("المه ظَ:  تمتهوع،  م اللَّيلُ يعتمتوقد عـ"   )٧(غَيبوبة الشمسِ
يعممن املُحالِ قولُ ": قال األص ةالعام :  ةرشاُء اآلخما يقال، العإن :شاِء الص٩(" غري الةُ الع(. 

شاُء املَذْكُوريف بابِ اَأل وأما العي١٠(مان( :ًدودامنيِ محِ العفبِفَت )الذي"  )١١ وهو الطَّعام شعتبه وقـت   ىي
يقال،  شاِءالع:  شوهعي شاهشاَء : عالع همشى، إذا أطْععي يشوع  :شع١٢(" ىإذا ت( ريهقاله األز . 

                                                 
 مسند "  باإلبِلِلعشاَء ، إال أم يعتمونَ  اسمِ صالتكُم هي ا ال يغلبنكُم اَألعراب على:" قال  عن ابن عمر أن النيب ) ١(

، سنن النسائي  ١/٢٣٠، سنن ابن  ماجه ٤/٢٩٦، سنن أيب داود١/٤٤٥، مسلم١/٢٠٦، صحيح البخاري ٢/١٠أمحد
 ١/٤٧٦الكربى

 ١/٣١٤كفاية الطالب أليب احلسن املالكيينظر ) ٢(
 ١/٣١٤حاشية العدوي لعلي العدوي) ٣(
 )ع ت م ( اللسان ) ٤(
 )ع ت م ( الصحاح ) ٥(
 )ع ت م ( ، واملصباح  ٢/٦٠، واحملكم ٢/٨٢كما يدل السياق ، وكذلك ورد يف العني" الثلث األول " األوجه  )٦(
 ٢/٨٢ينظر العني) ٧(
 )ع ت م ( الصحاح ) ٨(
 ٢/١٧٩مل أجده يف كتب األصمعي اليت اطلعت عليها ، والنص يف مشارق األنوار ) ٩(
 ".فإن أَعطى خبزاً غَداًء وعشاًء أَجزأَه :"  ١/٢٣٤يف اجلامع )١٠(
  ٤٤، وأليب الطيب الوشاء ٧١، والبن والد ٨٧، ٢٠املقصور واملمدود للفراء) ١١(
 ٧٤الزاهر) ١٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . وهو خالف الغداِء
 

رشائ١( الع( 
 رشائالع :عمةٌ  ، جشريع هتدواح ،ريه٢("ةُ هي القَبِيلَ:"  قال اجلَو(  "ع وقال صاحاملَطـال ةُ  :  بشـريع

اإلنونَ ساننم وه،  األدب ٣("نو أبيه( . 
 

رْش٤( الع( 
ْشالع ها  -رمنيِ وضالش كانبإس: " ةرشزاِء العُء من أجاجلُز ،شريحِ - وكذلك العنيِ بِفَترِ الشالعنيِ وكَس  

ارشع٥(" وامل(. 
حد أ: فيقول ومن العربِ من يسكِّن العنيِ" : السكِّيت قال ابن، فَبِفَتحِ العنيِ  )٦(" مخسةَ عشر" وأما قوله 

عش وكذ، رةَ ععسلك إىل تش اإال ، ر رشي عثْن ،كَّنسمنه ال ت ني٧(" فإنَّ الع( . 
وإن شئْت سكَّنت عن أهلِ احلجـازِ إىل  ، عن أهلِ نجد  -بِكَسرِ الشنيِ  -إحدى عشرةَ امرأةً : وتقول" 

 . قاله اجلَوهري )٨("ال غري واملُذَكَّر أحد عشر  ،تسع عشرةَ 

                                                                                                                                                         
 ."فرد الصغار والنساَء من الرقِ إىل عشائرِهم :" ١/٢٥٤يف اجلامع) ١(
 ) ع ش ر( الصحاح ) ٢(
 ١٤٢املطلع )٣(
 ". ع العشرِرب ينِاملُخرج من النقْد:" ١٥١/يف اجلامع )٤(
 )ع ش ر( الصحاح ) ٥(
 ".قيمتها عشرةٌ ، وبعد العمارة مخسةَ عشر :"  ٢/٣٩٥يف اجلامع) ٦(
 ٢٩٩إصالح املنطق) ٧(
 )ع ش ر( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)٢( معاً هامِبابة واإلد السبفم: )١("شرينوع تسعة هبش" بابِ التشهد  قوله يف يف وأما العشرونَ
 

 )٣( العشية
 "يشةُ والعيشالع :  ةمترِبِ إىل العاملَغ الةسِ :تقول، من صأم يشع هتيسِ،  أتةَ أميشوع ،  ةيشالع غريصوت

 وقيل أيضاً يف تصـغريِه  ، ات نواجلَمع عشيا، )٤(نٌ ياشي عشالعوتصغري ، واجلَمع عشيشيات ، عشيشيةٌ 
 .)٥(" واجلَمع عشيشيانات،  نٌعشيشيا

 
*  *  * 

 فصل الصاد

 )٦( العصا
 . )٨(هذه عصاتي: حنٍ سمع بالعراقِ أولُ لَ : قال الفَراُء، عصاةٌ  :وال يقال، )٧( مؤنثَةٌ مقْصورةٌ: العصا 

 .)٩("وأزمنٍ ، مثل زمنٍ ، وأعصٍ ،  وعصيٌٌّ،  عصيٌٌّ :واجلَمع،  عًصا وعصوان: يقال" 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".يعقد يف التشهدينِ باليمىن شبه تسعة وعشرين :"  ١/٩٨يف اجلامع )١(
  ٧٦-٧٣ينظر حسنات العقود ) ٢(
 ".من اغْتسلَ ا غُدوةً مثَّ راح عشيةً :" ١/١٩١يف اجلامع) ٣(
 واملثبت من س و ت )  عششان ( يف ص )  ٤(
 )ع ش ا ( الصحاح ) ٥(
 " . اإلمام يخطُب ويتوكّأُ على عصا:"  ١/١٢٤ يف اجلامع) ٦(
 ١/٧٤، واملقصور واملمدود البن ولّاد٦٧، والبلغة  ٤٦،٨١، والبن جين ٤٢٣، والبن األنباري٨٩املذكر واملؤنث للفراء) ٧(
 ١٤١وزي، وتقومي اللسان البن اجل ١/٢٩٧مل أجده يف كتب الفراء اليت اطلعت عليها ، وينظر إصالح املنطق ) ٨(
 )ع ص ا ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١( العصابةُ

شده : أي، وقد عصب رأسه "  تاٍء غريِبفالعصاب : أما لسائرِ اجلَسد و، أسِ خاصةً بالتاِء للر: العصابةُ 
بِع ةكُلَّ، )٢("صاببِ املَشارِقِ هعن صاح . 
 

 )٣( عصبةَ
فاألب  ،أحاطوا به  :أي ، ألنهم عصبوا به ؛ وإنما سموا عصبةً ، بنوه وقَرابته ألبيه : عصبةَ الرجلِ" 
طَر ف،  ، فطَر نجانِواالب موالع ب ، جانِب واألخ ،صالع عواجلَم٤(" بات(. 

 
بص٥( الع( 

 بصالع- العنيِ  حِبِفَت ،وسالص كونلَ ادماملُهة  ،حووباٍء مد منِ  :ٍةالي رودمن ب برباً  ، ضصع يموس
مث ، نَ ما ربِطَ أبيض ثُم يصبغُ ثُم يحلُّ عنه فَيبقى مكا، ب باخلُيوط قَبل نسجِه صيع هغَزل )٦(ىدسألنَّّ 

 .)٧( ينسج فتأيت ملَونةٌ
 
 
 
 
 

                                                 
 ".وعلى عصابة اجلَبائرِ ... ويمسح على جِراحه :"  ١/٧٤يف اجلامع) ١(
 ٢/١٦٣مشارق األنوار ) ٢(
 ".الوصي أَويل من جميعِ العصبة :"  ١/٣٣٥يف اجلامع) ٣(
 )ع ص ب( الصحاح ) ٤(
 ".بيض ، ولو إبريسماً ، وغَليظَ عصبِ اليمنِ تلْبس اَأل:"  ١/٣٢٥يف اجلامع) ٥(
 )س د ى ( تاج العروس " ما مد منه ، وهو خالف اللُّحمةُ : السدى من الثَّوبِ ) " ٦(
 ١/٤٥١، واحملكم ١٦٤-١٦٣/ ٢ينظر مشارق األنوار) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

رص١(الع( 
 رصالع :رِيهقال األز  ":يمما سراً إنصع اب؛ ت مِ ذلك الوقْتتقول، س برفُـالنٌ يـأيت فُالنـاً     :والع
رصالعنِ ي ،يدرطَ: نِ والب إذا كان يأتيههارفَر٢(" ي الن( ريهوقال اجلَو  ":رانصا:  العلغ يشومنه ، داةُ والع
يمرِ سصالةُ العص ت.  

 .)٤("فالدهر : )٣(مانيوأما العصر املَذْكورِ يف بابِ األ
  واليةقات خمْتلفَة متأو هر جمعنّ الدأ:  ق بني الدهرِ والعصرِالفَر" : يف فُروقه )٥(هاللٍ العسكَري وقال أبو

يقال ،  والعشي والغداة، يلَة واليومِ واللَّ ،مثل الشتاِء والصيف  دنامها واحعخمتلفني م لِّاسم لكُ :ر صعوال
 .انتهى  )٦("العصر : لذلك كله 

 واجلَمع"  )٧(كعسرٍ عصر: ويقال فيه أيضاً  - وكَسرِها بِضم العنيِ –وعصر ، صر ع : ه لُغتان أخريانيوف
ع أو، صور صارع ، رصوأع ،رص٨(" وع(. 
 

فُرص٩(الع( 
 فُرصالع "بفُرِ  حصالع :طُم١٠(" هو القُر(. 

                                                 
 ".ِ رارصفقال يف الظُّهرِ والعصرِ إىل اال:"  ١/٣٦يف اجلامع) ١(
 ٥٢الزاهر) ٢(
 ".عصراً .. سنةٌ ، وكذلك : صوص نحيناً فاملَ: ولو قال... كَلَّمه أ لو حلَف ال:" ١/٢٣٧يف اجلامع )٣(
 ) ع ص ر( الصحاح  )٤(
)٥(  )كَريسواملثبت من ص  ت وليس يف س  ) الع ، 

  ٢٨٨،  ٢٨٦الفروق ) ٦(
 ٣١وذكرها ابن السكيت يف إصالح املنطق -بكسر العني -عصر لكنه مل يذكر ) ع ص ر(الصحاح ينظر ) ٧(
 ) ع ص ر( القاموس ) ٨(
 ".والعصفُرِ ... بِ ال تجِب يف القَص:" ١/١٦١يف اجلامع) ٩(
 )ق ر ط م ( الصحاح ) ١٠(
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ص١( انُيالع( 
  وعصيٌّ، فهو عاصٍ ، ةً يومعص، عصياً  هييعص - بالفَتحِ - اهوقد عص، خالف الطّاعة :" العصيانُ 

 صأيضاً مثل ع وعاصاه٢(" اه(. 
 
الع٣( صري( 

 صريفَعيلٌ" :الع فْعولٌ مبىن مبِ: أي ،عنمن ماِء الع صور٤(" املَع( . 
 

*  *  * 

 دافصل الض
دض٥( الع( 
 دضالع :مابني ففَقِ إىل الكَتر٦(امل( ،ؤثَةٌ وهي من ،ذَكَّروت)٧( ،جوقال الزاجي هها :  وغريذْكريت جوزال ي. 

 لُغات عبها: وفيها أررهأش ،ضع حِ العنيِ : دبِفَت ،الض موض اد ، ذُر؛ مثل ح دضنيِ: وعحِ العرِ ،  بِفَتوكَس
 ادرٍ ، الضذو؛ مثل ح دضحِ العنيِ  :عو، بِفَت ادالض كانإس ، فع؛ مثل ض دضالعنيِ  :وع مكان ، بضوإس
 ادالض ، فعمثل ض ،هتدض٤٨/ وع ضأعده  بالض م:  هتنأع ،تبوكذلك إذا أص  هدض٨(ع(. 

                                                                                                                                                         
 ".وال يترخص بالعصيان على اَألصحِ :"  ١/٦٥اجلامع  يف) ١(
 ) ع ص ا( الصحاح  )٢(
 ". ، فعصري مثلَه  راًمإن صار العصري خ:"  ٢/٤١١يف اجلامع ) ٣(
 ٣٧٤املطلع) ٤(
 ".كذلك القَطْع إن كان مخوفاً خبالف العضد والترقوة :"  ٢/٤٩٣يف اجلامع ) ٥(
 ) ع ض د( الصحاح  ينظر )٦(
 ٢٩٣املذكر واملؤنث البن األنباري) ٧(
 ) ع ض د (الصحاح  و،  ٢/٣٧٥جاجيشرح مجل الزينظر  )٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

هض١( ع( 
وع هضعضعليه ع ضيضاً ضأإذا : ا وعنانِهبأس كَهس٢( م(. 

 
 )٣( عضلُال

نعها من إذا م :مه عضلَ الرجلُ أي: اليق:  قال األصمعي" املَنع : سكان الضاد إو، بِفَتحِ العنيِ  -العضلُ 
 .بِضم الضاد وكَسرِها  )٤("لُ يعضُ، التزويجِ 

 
وضُ٥( الع( 
 وضِرِها  -العالعنيِ وكَس ملَ كُلُُّ" :بِضرٍ بعمٍ وافظْحه٦(" م(. 

*  *  * 

 فصل الطاء
 )٧( العطاُء
 أي ،أَخذَ عطاَءه : كقوهلم، ى عطَويطْلَق على املُ، اِإلعطاِء : ىن اسم مصدرٍ مبع، )٨(ممدود" : العطاُء

مطاه٩(" ع(. 

                                                                                                                                                         
 ".ولو عضه فسلَّ يده ضمن أسنانه :"  ٢/٥٢٥يف اجلامع) ١(
 )ع ض ض ( ينظر القاموس ) ٢(
 ".عضلُ اَألبِ يف البِكْرِ ال يتحقَّق :"  ١/٢٥٦يف اجلامع ) ٣(
 )ع ض ل ( ظر الصحاح مل أجده يف كتب األصمعي اليت اطلعت عليها ، وين) ٤(
 ".رفْع احلَدث عن كُلِّ عِضوٍ :"  ٤٦-١/٤٥يف اجلامع ) ٥(
 )ع ض و ( القاموس ) ٦(
 ".وخلُروجِ العطاِء واملُعتبر الزمانُ ... يجوز تعيني األجلِ باحلصاد و الدراسِ :"  ٢/٣٧٢يف اجلامع ) ٧(
 ١/٧٧ولّاد ، والبن ٨٦املقصور واملمدود للفراء ) ٨(
 ٢٢٠املطلع) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
طاس١( الع( 
 طاسالع : ردصم "طَع حِ العنيِ وا -ساِء لطّبِفَت-  طُسعي ،سطعرِ - ويالطّاِء وكَس مهابِض  : هتإذا أت
 .)٢(" العطْسةُ
٣(القَطّاعِ قال ابن( ": ًطْساع طَسطاساًفإذا أكْ، فيه عع ؛"  ثَر ذئحين هألن كامِيداًء كالز صيِر)٤(. 

 
 )٥( العطايا
 .)٦(شيُء املُعطَىوهي ال، جمع العطية : العطايا 

 
 )٧(العطّارونَ
 .)٨(واحدهم عطّار، ب وهو الطِّي -بالكَسرِ  -وا العطْرِ عبائ: العطّارونَ 

                                                                                                                                                         
 ".قوالن .. ويف العطاسِ واحلَركَة الكَثرية :" ١/١٤١يف اجلامع ) ١(
 )ع ط س ( القاموس ) ٢(
 ٢/٣٦٣، والنص يف األفعال ٧٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٥١٥أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي ت) ٣(
 ٣٠٧واملطلع ، ١/٤٠٤ينظر احمليط البن عباد) ٤(
 ".ما يتجدد ال عن مالٍ مزكّى كالعطايا :" ١/١٤٦يف اجلامع ) ٥(
 )ع ط ا ( ينظر الصحاح  )٦(
 ". ال ختلَّق الكعبةُ أيام احلج ، ويقام العطّارونَ من املَسعى فيها:"  ١/٢٠٦يف اجلامع  )٧(
 )ع ط ر ( ينظر القاموس  )٨(
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
طَب١( الع( 

 " طَبالع : اهلَالك ، بطرِ -وقد عبالكَس-  هطَبلَ: وأعكَأه٢(" ه(. 
 

طَش٣( الع( 
 " طَشالع : يالر الفو ،خ شطرِ -قد عطْشانٌ  -بالكَسطْشى ، فهو عع مى ، وقوطاشأَةٌ ، وعروام

 .)٤(" ونِسوةٌ عطاش ،عطْشى 
 

*  *  * 

 فصل الظاء

ظْم٥( الع( 
 ظْمالع ": ماللَّح هالَّذي علي احلَيوان بقَص، هعمج :  ظُمأع ، ظامةٌ ، وعظاما، وع عِواهلاُء لتأْنيث٦(" جلَم(. 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".إذا تعين البحر وجب إالّ أن يغلب العطَب :" ١/١٨٤معيف اجلا )١(
 )ع ط ب ( الصحاح ) ٢(
 ".  فيضمن قيمته للورثَة، إال أن يخشى اجلُنب العطَش :"  ١/٦٨يف اجلامع) ٣(
 )ع ط ش ( الصحاح ) ٤(
 ".س العظْم والظِّلْف والسن نجِ:"  ٣٢/ ١يف اجلامع) ٥(
 )ع ظ م ( القاموس ) ٦(
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الفاء
 )١( العفا
وعفَّتها  ،درست  :فََّت الدار وتع ،يتعدى وال يَتعدى ، درس : عفا املَنزِلُ يعفُو" : قال اجلَوهري :العفا 

 يحالر ،ةبالَغللم دد٢(" ش(. 
 

 )٣( اصالعفَ
وهو الوِعاُء  " )٤( أصلُه اجللْد الذي يلْبس رأْس القارورة:  قال اخلَليلُ، حِ الفاِء بِكَسرِ العني وفَت -اص العفَ

 . قاله أهلُ اللُّغة والفُقَهاُء، )٥("ة أو غَيرِمها كان من جِلْد أو خرقََ ، ةُقَالذي تكونُ فيه النفَ
 

فاف٦( الع( 
 فافعن احلَرامِ ، يقال: الع فافَةُ: الكَفا ، وعففَّةً ، وعع فعي فع  ،فيففيفَةٌ   )٧(فهو عأَةُ عفٌّ ، واملَروع

ي هغري فَّهفَّةٌ ، وأعوعع٨( فُّه(. 
                                                 

 ".يباح ما فَضلَ عنه مما يف فُحوصها من البورِ والعفا :"  ٢/٤٤٧يف اجلامع ) ١(
 )ع ف ا ( الصحاح ) ٢(
 ".باإلخبارِ بصفَتها من حنو عفَاصها ، ووِكائها :"  ٢/٤٥٩يف اجلامع ) ٣(
 ١/٣٠٧ينظر العني) ٤(
 ٢/٢٧، وذيب اللغة  ١٧٤، والزاهر ١/٣١٧يغريب احلديث للهرو) ٥(
 ".ويختص بالبلوغِ ، والعفاف بغريِ املَنفي : العفاف :"  ٢/٥١٨يف اجلامع) ٦(
)٧ ( )فيفسقط من س وت ، واملثبت من ص  ) فهو ع 
 ٣٢٢واملطلع) ع ف ف ( الصحاح ينظر ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١( العفَلُ
تقول  " )٢(" وقيل عظْم، هذا هو املَشهور ، ة أَرقُبلِ املَ مِحمةٌ تكون يف فَلَ : بفَتحِ العنيِ والفاِء "العفَلُ 

 كَفَرِح لَتففْالُء، ع٣(" فهي ع(. 
 

 )٤(العفْو
إذا  : رإنَّ العفْو مأخوذٌ من عفَت الريح األثَ :وقيل، وترك مجازاة املُسيِء ، الصفْح عن الذُّنوبِ " :العفْو 

 هتسرفكأنّ، د هفَحصبِ ي٥(" العايف عن الذَّن(. 
*  *  * 

 القاف فصل

قار٦( الع( 
 قارحِ العنيِ  -العبِفَت ،ريهزِلُ :  قال األزهو املَن ، ضواألر ، ياعارِ، والضقْرِ الدوهو مأخوذٌ من ع 

 .)٧(وهو أصلُها  ،بِضم العنيِ وفَتحها  
 .)٨("زِلُ املَن : امبِفَتحِ  العنيِ فيه والعقار العقْر ": قال صاحب املُحكَمِ

 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".كالرتقِ والقَرن ، والعفَلِ . منع الوطَْء ما ي:" ٢٧٢-١/٢٧١يف اجلامع) ١(
 ٢٥٥حترير ألفاظ التنبيه) ٢(
 )ع ف ل ( القاموس ) ٣(
 ".واليسري عفْو ... وال يكْفي مج الريقِ :"  ١/٣٨يف اجلامع) ٤(
 ١٥٦املطلع) ٥(
 ".فإن شرطَ يف العقارِ وشبهِه جازِ :"  ٢/٣٤٠يف اجلامع) ٦(
 ١/٢١٧ظر ذيب اللغة ين) ٧(
 ١٨٥/ ١احملكم ) ٨(
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قِْبالع 
  وهي مؤنثَةٌ عن األخفَشِ:"  قال اجلَوهري ،ونِها بِكَسرِ القاف وسك )١(ذْكور يف بابِ الوقْفالعقِْب املَ
 .)٢("ولَده  لَدد الرجلِ وووهي ولَ

لُ الّذي يأيت بعده :  وقال القاضي عياضج٣(هو الر(. 
 

هقَر٤(ع( 
 "ع هأي، قَر : هحرج ، قريقْرى وقََ، فهو عع محى، ورريحٍ وج٥("مثل ج(. 
 

بقْر٦(الع( 
 بقْرقَارِبِ: العةُ العد٧(واح(  ثَىةٌ : واألنبقْرع ، دودمباُء مقْرغَوعي روفصم بانٌكَذََّوال، رقْرع ر)٨( 

 بضالعنيِ م ق ،اءِِ والرلَةَ ال ابنز٩(ج( نهاجِ البيف ميان ال:  بِالطِّ مِلْيف عقارِبِ وعةُ الذَّكَرِ من العم 
 . ىانته قها أدترةٌ ، وإبظيمةٌ عمينس نثىواُأل ، ظُلَتها أغْروإب ، ةٌحيفَن ةٌقيقَتكون دأن 

 
 
 

                                                 
 ".وعقْيب كولَدي فإنْ حالَت دونه أُنثى فليس بعقبٍ :"  ٢/٤٥١يف اجلامع) ١(
 ٢٧٤وينظر املذكر واملؤنث البن األنباري ) ع ق ب ( الصحاح ) ٢(
 ٢/١٧١مشارق األنوار ينظر ) ٣(
 ".وجرحه خبالف صدمها كفى عقْره :"  ١/٢٢١يف اجلامع ) ٤(
 )ع ق ر ( الصحاح ) ٥(
 ".وما ليس له نفْس سائلَةٌ من دواب الرب ، كالعقْربِ :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٦(
 زيادة يف ص) ويقال ) ( ٧(
  ٥٠جين  والبن،  ٩٤، والبن األنباري  ٧٠، و لنفطويه  ٦٠وينظر املذكر واملؤنث للمفضل ) ع ق ر ب ( الصحاح ) ٨(
، ومل أجد كتاب منهاج البيان ، والنص  ١٤٦هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤١٣أبو علي حيىي بن عيسى بن علي بن جزلة ت) ٩(

 ٣٣٠يف املعتمد األدوية للملك املظفر الغساين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
قْص١(الع( 
 قْْصالع :لْأن توي ةََلَاخلُص من الشرِع مث تعها حتدى قتاقي فيها بمثَّ واًءلت ، لَها فكُتسلُّر صةٌٌ لَخقيصع ة
 .)٣( ةٌجلِ عقيصوال يقال للر:  ليلُقال اخلَ، عقيصةٌ :  ة أيضاًدويقال للواح، وعقََص  )٢(عقاص: ع مواجلَ

 
قَّت٤(فع( 

 "قَّتفع صواب قَّتأع قال اجلَ )٥("هريهقَّ" : وأيوأع ، سالفَر ت: حلَمت  قوققٌّ: وال يقال، ، فهي ععم 
 .)٦("عقُق ، كرسولٍ ورسلٍ  عمواجلَ، ة ة رديئَغإال يف لُ

 
 )٧(العقْلُ

 يزيمهو الت: رون وقال آخ: قال"  )٨("مورِ ت يف اُألبثَهو الت : رايببن األعاقال  :" قال اَألزهري: العقْلُ 
الذي يتميبه اإل زع سانُنرِن سائ واملَ: ، قال احليوانقولُع  :مالَ :، يقال لُقْالعه مقولٌع  :ضاً ، قال أي لٌقْع
 .)٩(" كبِلْبقَ هلُقعما ت:  قولُعواملَ

                                                 
 ".وال تنقُض عقْصها ... مسح جميعِ الرأسِ :"  ١/٤٩يف اجلامع  )١(
  ١/١٢٧ني ينظر الع) ٢(
  ١/١٤٧احملكم  ينظرمل أجده يف العني ، و) ٣(
 ".فلو سمى أكْواماَ فعقَّت يف األوىل انفَسخت :"  ٢/٣٤٩يف اجلامع  )٤(
  ٢/٣٨٥ر حممد دعبد القا:حتقيق، التوضيح خلليل ) ٥(
 ) ع ق ق ( الصحاح ) ٦(
 ". زوالُ العقْلِ جبنون أو إغْماٍء:"  ١/٥٦يف اجلامع ) ٧(
 ٣/٢٤١اللغة ذيب ) ٨(
  ١٩٨حترير ألفاظ التنبيه  )٩(

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
وقال صاحاملُ بقْلُ :"  مِكَحالع :ضاحلُ دقِم وج ،معه: قَعبفتحِ -لَ قولٌ ، وع لُ - القافعقـ بكَ  ي رِها س

الً قْع ،كضرب يرِضب ضباًر ، لَقُوع - بضم لٌ من قوهلم أيضاً  القافقَالَء : ، فهو عاقلَوعاقَ، عقَلَفَ هع ه
عي لُهأي ،ق: منه  لَقَكان أع ، قَلَ الشهِفَ: يَء وعملْوقَ ، هب هِفَ:  قولٌعم ، ظْأ: لَعاقَوتهـ أ ر ١(لٌنه عاق( .

هذا كَ ، كذلك وليسأ الماللُّ لِهغة ، وللملِّكَتكَ منيويلٌطَ الم يف حد لِقْالع قْوتسيمأمن  )٢(" هـ خ صره 
ـ ،  لـومِ مـن الع  هأن ىعل ليلُوالد،  ةٌروريض لومع : لُقْوالع:  شاديف اإلر )٣(منيِراحلَ إمامِ ولُقَ اسةُحالَت 

االتصاف اخلُ ديرِقْبه مع تعن مجيعِ لو قال لومِالع ،: وليس لومِهو من الع النظرية  ،إذ شطُر رِظَالن ـ ت  دميقْ
لِقْالع  ،وليس لُقْالع مجيع مِ لوالعالضروري٤(قال،  ة( :ومن ال ىمفإن األع يرِدك يتصف لِقْبالع مع انفـاءِ ت 
لومٍع ضروريافب ،عنه  ةذا أن الع لَقْن لومِمن الع الضرورية  ،هالَّكُ وليس. 
 "ذْومهب مالك  ٥(" بِلْيف القَ لَقْأن الع( أكثرِ هو قولُو لِأه الشعِر )٦( ،ذْومهب وعبـد   ، ةَنيفَأيب ح

 ." سأالر هلَّحم أنَّ ":)٧(شونَجامللك بن املا
وأمذْاملَ لُقْا العيف بابِ كور ٨(راحِاجل( :فالديقال ، ةُي: "لْقَعالناً فُ ت :طَإذا أعيت ديته  ،لْقَوعإذا  :عنه  ت
 ي دا أي ىنثْاليت ت بالُهي احلو،  لِقُبالع لَبِاِإل هلقْلع ؛ لٌعاق : ةيَِالد عِويقال لداف،  هتنايجِ ةَيعنه د تمرِغَ
 

                                                 
  ١/٢٠٤احملكم ) ١(
  ١٩٨حترير ألفاظ التنبيه  )٢(
 ١٦ -١٥، وينظر اإلرشاد  ٦٧هـ ، ترمجه يف امللحق رقم ٤٧٨أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين ت ) ٣(
 ص  من س و ت ، وليست يف) قال ) ( ٤(
 ١٢/٣٦٩الذخرية للقرايف ) ٥(
 ١/٢٣٢، ومواهب اجلليل حملمد املغريب  ١٩٨ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
، والنص يف مواهب ٦٦هـ ، ترمجة يف امللحق رقم٢١٤عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون ت) ٧(

 ١/٢٣٢اجلليل 
 ".مل يعتبر اتحاد املَحلِّ ... العقْلُ  حيثُ اتحد:"  ٢/٥٠٥يف اجلامع ) ٨(
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 .)١(" الًقْع – القاف رِسبكَ - هلُقأع عريالب تلْقَوع ، ا دشها فتبِكَر إىل لِبِاِإل
ريهقال اَألز : "وجمع لِالعاق  :ةٌلَعاق  ،مث علُواق جماجلَ ع٢(" عِم(. 

 
 )٣( ورالعقُ
ـ والكَ :"قال اَألزهري )٥(عقَر )٤(" لِفاع ماس ، رٍيف عاق ةٌغبالَم" : القاف موض ، نيِالع حِبفت - ورالعقُ  بلْ
العلُّكُ : قور سعٍب يعراَأل مثلُ ، قسد  ،والنوالفَ،  رِمه٦(" بِئْوالذِّ،  د(. 
 

قيبع 
االن قيب٧(غماسِع( كَقد تريف هذا املُ رختوغريِ رِصمن كُ هبِت قْالفه)٨(: قيبا قال،  بالياِء علنووهي :"  وي

 .)٩("ها حبذف عقب : هورشواملَ ، ةُليلَقَ ةٌغلُ
قِشارِيف املَ قال القاضي عياض  ،وحنوه للجوهجاَء ": يقال،  )١٠( ري يف عق ىوعل، بِه عبِقيف  إذا جاَء : ه 

                                                 
 ٣١١حترير ألفاظ التنبيه ) ١(
 ٢٤٠الزاهر ) ٢(
 ".والكَلْب العقُور ... واستثْىن الفأرةُ ... صيد البر كُلَّه مأكوالً :"  ١/٢٠٧يف اجلامع ) ٣(
 ٢٧٧املطلع ) ٤(
)٥ ) ( قَرو ت  من ص ، وسقط من س) ع 
 ١٢٨الزاهر ) ٦(
 ".لو تدلَّك عقيب االنغماسِ والصب أجزأَه على األصح :"  ١/٦٣يف اجلامع ) ٧(
 ، وغريمها ١/٣٣٠، والذخرية للقرايف ١/١٩٤ينظر املغين لعبد اهللا املقدسي) ٨(
 ١٤٠حترير ألفاظ التنبيه ) ٩(
 )ع ق ب ( الصحاح ) ١٠(
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

رِآخه ومل يتفإن جاَء بعد ، م بعد متامجاَء :قلت ه  قْبِهويف ع ، هقْبـ  ى وعل، ع كلـها بض ، قْبِهعالعـنيِ  م 
وسكون ١(" القاف( وقال يعقوب :" قْيف هذا عب بانقْوع ")ىنتها )٢ . 

 
 العقيقَةُ
ـ ذَ : ةُوالعقيقَ : رومأيب ع خِيالش هذا فقولُ ىعلو )٣(" هعسابِ يوم لودوعن املَ ةُبوحذْاملَ اةُالش ":ةُ قَالعقي بح 
 .اجلَوهري قاله )٦(لودوعن املَ حبِما ذُ:  ةُقيقَوالع )٥( سرهو اخلُ ةالدللوِ حبالذَّ ألنَّ ؛ رٍبظاه ليس )٤( ةالدالوِ

 .وغريه 
ريهقال اَألز  :قال أبو عبي٧(د( :قال األصمعي وغريه  :ةُقيقَالع : لُأصها الشعـ  الذي يكـون  ر  رأسِى عل

بِالصي يولَ حنيد وس ،ميت ذْاملَ اةُالشةُبوح ؛ ةًقيقَعنه ع ألنه يلَحعنه ذلك الش قعر الذَّ عند٨(حِب(. 
قال أبو عبيلُّوكذلك كُ ": د مولود من البمِهائ  ،فإن الشعالذ ريولَ ي عليه حنيقَّ دقيقَةٌ وع٩(" ةٌع(.  

 .)١٠( لودواملَ رعش هلُوأص :العقيقَة  يف بابِ هأبو عمرو بقول يخالش هذا أشار ىلإو
 "كَوأنر اإلمام أمحد بن حنلٍب  َقيقةٌمأخوذَةُ أن تكون الع ممقَا تدقيقَ إنَّ: وقال،  مالذَّ ةُالعبح وهو ن ، هفْس 
 
 

                                                                                                                                                         
 ١٧٢-٢/١٧١األنوار  مشارق) ١(
 ٣٠٧إصالح املنطق ) ٢(
 ١٦٢حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ١/٢٣١اجلامع ) ٤(
 ٤/١٩٥ينظر العني ) ٥(
 )ع ق ق ( ينظر الصحاح ) ٦(
  ١/٣٦٣غريب احلديث ) ٧(
 ٢٦١، والزاهر ١/٥٦ذيب اللغة ينظر ) ٨(
 ١/٣٦٣غريب احلديث ) ٩(
 ١/٢٣١اجلامع ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قالش: لِ يف األص العق ": قال اَألزهري )١(" عاقٌّ :قومِ ، ومنه قيل للقاطعِ رحمه لْداجِ ، واحلُاألو عطْقَ
 .)٣(" ده يعق ، ويعقلَعق عن و ":يقال:  مِكَصاحب املُح ٤٩/ قال  )٢(" عطْوالقَ

 
*  *  * 

 فصل الكاف

كْس٤( الع( 
 كْسالع  "مصدر الش كَسيَءع : در آخرىعل ه وقَأو ، هلَلالمِالكَ ب وحنو٥(" ه(. 

 
 

 
 

 

 

                                                 
 ١٥/٣٦٩ر البن عبد الرب االستذكا) ١(
 ١/٥٧ذيب اللغة ) ٢(
 ١/٥٥احملكم ) ٣(
 ".لو نوى اجلَنابةَ ناسياً للجمعة أو بالعكْسِ :"  ١/٤٧يف اجلامع  )٤(
 )ع ك س ( ، والقاموس  ٣٤٠املطلع) ٥(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الالم
لَس١(الع( 

 لَساملُ والالمِ ، العنيِ بفتحِ -العفَّفَخة املُ نيِ، وبالسهلَمة ريهقال اَألز ،  :هو صنف من احلطَنه تكون من ة
 .)٤(" عاَءنص لِأه عامهو طَ:"  قال اجلَوهري، )٣(الثوثَ تانبح )٢( أَةميف الكَ

 
لَف٥( الع( 

  الكسـرِ ب لَفمع:  هعضووم، وعالف ، الف ، وأع ةٌعلوفَ : هعمج"  مهائالب هلُما تأكُ : الالمِ العلَف بفتحِ
قْكمعد وبائ ،عه : لّع٦(" اف(. 

                                                 
 ."والعلَسِ .. كُلُّ ذي أصلٍ من الثِّمارِ كالرمان :" ١/١٦١يف اجلامع  )١(
 ) ك م م ( الصحاح " كمامٌ  ، وأًكمةٌ ، وأكْمام : واجلمع .. وهي وِعاُء الطَّلْع : الكمة ، أو الكمامةُ " صواا ) ٢(

) ع ل س( ويف الصحاح " ضرب من القمحِ يكون يف الكَمام منه حبتان يكون بناحية اليمن : العلَس :"  ٢/٩٦ويف ذيب اللغة 
 )ع ل س ( وينظر اللسان ، واملصباح املنري " ن احلنطة تكون حبتان يف قشرٍ واحد ضرب م" 
 ٢/٩٦ينظر ذيب اللغة ) ٣(
 )ع ل س ( الصحاح ) ٤(
 ".وعلَف النحلِ ، ويف استعمالِ النجسِ لغريِ اَألكْلِ كالوقود :"  ١/٣٤يف اجلامع  ) ٥(
 )ع ل ف ( القاموس  )٦(
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 .)١(هافَلَوأع،  ةَابالد فعلَ: يقال
 
لَالع٢( ق( 
لَالعق واح ،دته ةٌ قَلَع "يف املاِء ةٌوهي دود تمص الد٣(" م(. 
 
٤( ةُقَلَالع( 
ةُقَلَالع : "الدم ليظُالغ اجلامد الذي يلَخ٥(" يوانُمنه احلَ ق(. 
 
لْالع٦( ك( 
لْالعبالكَ - كرِس: اسم يعلَّكُ م صغٍم يمغُض  ،جمعه علوك ، وبائعه لّعاك كَلَ، وقد عه يكُلُع٧( ه( بضم 
 .)٩(" كلُعت ةغمص لُّكُ:  كلْالع:"  سٍفارِ وقال ابن )٨( هوالكَ هغضم :أي - العنيِ بفتحِ -كاً لْع  الالمِ

 
 

                                                                                                                                                         
أفعلت  ، وما جاء على فعلت و ٦٦- ٦٥أفعلت للزجاج واملثبت من ص ، والنص يف فعلت و) أعلفتها ( يف س و ت ) ١(

 ٥٥للجواليقي
 ".يطْعم على املَشهورِ خبالف العلَقِ : ويف تقْريد بعريِه :"  ١/٢٠٧يف اجلامع ) ٢(
 )ع ل ق ( الصحاح ) ٣(
 ". حت الرجعةُ قبلَ وضعِ الثّاين ، وال فَرق بني الكاملِ والعلَقَة ص :" ١/٣٢٠يف اجلامع ) ٤(
 ٤٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 ".والعلْك ، مثَّ يمجه ... وتكْره احلجامةُ :" ١٧٣/ ١يف اجلامع  )٦(
 )ع ل ك ( ينظر القاموس  ) ٧(
 ٢/٢٤٣خليل للخرشي ، وشرح خمتصر  ١٢٦حترير ألفاظ التنبيه  )٨(
 ٣/٦٢٨جممل اللغة ) ٩(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

وقال ابن سدهي : "لْالعك ضرب غِمن صم الشكالُّ ، رِجلبان يم١(" غُض(. 
 
٢( ةُلَّالع( 
ةُلَّالع : "مرض وح ،ثٌد يشلُغ صاحبه عن وهِجكأنَّ ه ، ةَلَّتلك الع صارت شالً ثانياًغ معنـ   ه عـن شغله 
لِاألو  ،واعأي ، لَّت: رِمض لٌلي، فهو ع لَّ، وال أعأي ، اُهللا ك :ال أصابك لَّبع٣(" ة(. 

 
لْالع٤(م( 
لْالعم   ريهقال اجلَو: "علمت يَءالش لَأعمه ماًلْع : عفْرتوعالَ،  همت الرلَج لَفعمته لُأعمه بالضلَغَ:  مبته 
 . )٥(" مِلْالعبِ

وقال الشيبوأ خ اللٍه العكَسري : "لْالعم هو اعتقاد على هو به  ما ىعل يِءالشقَالثِّ بيلِس٦(" ة(. 
 
ِ٧(ولْالع( 
ِولْالع- بضها وكسرِ العنيِ م ،مع إسالالمِ كان : "نقيض ٨(" لِفْالس( ريهحكامها اجلَو وغريه . 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١/٢٧٦احملكم ) ١(
 ".مبشقَّة أو خوف علَّة : وعجزه :"  ١/٩٦يف اجلامع ) ٢(
 )ع ل ل ( الصحاح ) ٣(
 ".هل يدركُه مع العلْمِ بوجوده ، واملُطَّلع عليه بقُربه :" ١/٦٧يف اجلامع ) ٤(
 ) ل م  ع( الصحاح ) ٥(
  ٨٢الفروق ) ٦(
 ".البِناِء أو البيعِ  ىيجبر العلْو السفْلَ عل:"  ٢/٣٩٥يف اجلامع ) ٧(
 )ع ل ا ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 



 

 
العل١( ي( 
العلي : "هو الشريف الرفيع بِ، مثل صواجلَ ي ،مع لْعةٌ ،ي كصبي٢(" ة(. 

*  *  * 

 فصل امليم
الع٣( ماد( 
العماد : "األبةُني الرةُفيع كَّذَ، ير ويؤثُن والواح ،ةُد ع٤(" ةٌماد(. 
 
الع٥( ةُمار( 
العما" : ةُمار قَانسمت فيها أنالقَ سابكقُ لِبائ ،يشٍر وكنانة ، وهي تجمع ٦(" طونَالب(. 
 
الع٧( ةُمام( 
العبكَ - ةُمامالعنيِ رِس : "املفَغر والبيةُض لَ، وما يىعل ف ٨("أسِالر( واحةُد العمِمائ  "وعممتألْ:  هبسته 
العةَمام  ،واعتم بالعمام٩( ة( وتعمم ا مبىنع ")١٠(. 

                                                 
 ".سقوطُ ضرسينِ عيب ، والواحد يف العلي :"  ٢/٣٥٨يف اجلامع) ١(
 )ع ل ا ( الصحاح ) ٢(
 ".ان يثْبت بزوالِ العماد كُرِه القيام إن ك:"  ١/٩٥يف اجلامع ) ٣(
 )ع  م د ( الصحاح ) ٤(
 ".قيمتها عشرةٌ ، وبعد العمارة خمسةَ عشر :"  ٢/٣٩٥يف اجلامع ) ٥(
 ٢/٣٠٢، وينظر اللباب يف ذيب األنساب للجزري  ٣/٢٦ذيب األمساء واللغات ) ٦(
 ".مامة معتبرةٌ  نجاسةُ طَرف الع:"  ١/٣٨يف اجلامع ) ٧(
 )ع م م ( القاموس ) ٨(
)٩ ( )متواع ةماممن ص ، وسقط من س و ت )  بالع 
 )ع م م ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
العم١( د( 
العمد  :مصدر  "عمدل تيِءلش أعمد عقَ: داً مصدأي، له  ت :تعمدت وهو ن ،اخلَ قيضلَّكُ )٢(" طأعن  ه

 ريهاجلَو. 
 
ُالعم٣( ر( 
ُالعمر - بضالعنيِ م هاوفتح : مصدر  "عمر الربالكَ - لُجرِس- يعمر عراً م ،وعقيـاسٍ  غـريِ  ىراً ، علم  

 .)٥(" مارأع هعمج"  )٤(" ويالًماناً طَز عاش :أي - بضمتني -رمع: ويقال فيه 
 
الع٦(ىرم( 
العى رم: بضالعنيِ م وسامليمِ كون ، قْم٧(صور( ٌمأخوذ َمن العرِم)٨( بضالعنيِ م وفتحها مع إساملـيمِ  كان  

  كرمع أو ، يرِمهي لك ع :وقلت، اها إي هتيطَإذا أع: الً أو إب، ضاً أو أر، داراً  هترمعأ" : جلَوهريقال ا
فإذا مجر تىنتها )٩(" إيلَّ عت . 

                                                                                                                                                         
 ".والكَثري يفِْسد عمده ال نِسيانه :"  ١/٤٩يف اجلامع ) ١(
 )ع م د ( الصحاح ) ٢(
 ".عن رِطانة اَألعاجِمِ . .نهى عمر :" ١٠٠-١/٩٩يف اجلامع ) ٣(
 )ع م ر ( الصحاح ) ٤(
 )ع م ر ( القاموس ) ٥(
 ".أعمرتك داري : كقوله .. العمرى :"  ٢/٤٥٤يف اجلامع ) ٦(
 ١/٧٦املقصور واملمدود البن والد)  ٧(
 ٢٤٠، وحترير ألفاظ التنبيه  ١/٢٥٠ينظر غريب احلديث للهروي ) ٨(
 )ع م ر ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 "وكذا كانوا يف اجلاهليفأبطلَ ، يفعلون ة ارِذلك الشع ")والفاعلُ )١ معمر . 
 
عروم 
عالعنيِ هو بفتحِ: )٢( اِهللارو م ، وإسامليمِ كان " فإن أدلْخت عليه الالم فَرعتباال هفتقول،  تداِءب: لعرو اِهللام  

والالم لتوكيد واخلَ ، تداِءاالببر محذوف ، قْوالتدير : لعقَ رو اِهللاممي س ،ولعِسقْما أُ رو اِهللامبه  م. 
مِبالال فإن مل تأت نصبته نصاملَ بوقلت رِصاد :عم٣(ر( ما فَ اِهللالْعاذك ت )٤( ،وعمرفَ مـا  اَهللا كـ ع  . تلْ

ومىنع لعاِهللا )٥(روم : أحلف اِهللا قاِءبب ، فإذا قلت عمراِهللا ك ، كفكأن قلت بتمريِعرارِبإقْ :، أي اَهللا كله  ك
قاِءبالب . 

وأما عم٦(رو(: فاسم رلٍج حاليتيف  بالواوِ ، يكتب رِواجلَ عِفْالر للفَ ؛ فاقٍباتقِر بينه وبني عمر ، ـ وت طُقُس 
يف النألنَّ ؛ بِص األلف ت٧(" هافُلُخ(. 
 فحجفال ت ، هفُروص ، ثانيه كونُوس ، هلأو فتح : ياٍءشأ ةالثَبثَ روٍمع ةفَّخل؛  رمفيه دون ع الواو تلوجع
به الزةُياد خبالف عرم، ويجمىعل ع ٨( مورٍع(. 

 
 
 

                                                                                                                                                         
 ٢٩١املطلع ) ١(
 ".كُرِه اليمني بعمرو اِهللا :"  ١/٢٣٢يف اجلامع ) ٢(
 واملثبت من س وت ) عمرو ( يف ص ) ٣(
 من ص و س ، وليست يف ت ) كذا ) ( ٤(
 واملثبت من ص) عمر( يف ت و س ) ٥(
 واملثبت من ص وت)  عمر ( يف س) ٦(
 ) ع م ر (الصحاح ) ٧(
 ٣/٢٢٥،  ٢/٣٤١مساء ينظر ذيب األ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
العم١( ةُر( 
العمةُر : "الزالقَ :، وقيل ةُيارص٢(" د(  "ريهذكرمها اَألز  ،لُواألو أشهر ")٣(  "َواجلمع العمر ")٤(.  
 
الع٥( لُم( 
العلُم " بالتحريك  :املهةُن  ،والفلُع  ،جمعه  :تقول،  مالٌأع: عرِكفَ لَمح ، وأعلَمه واستعلَمه غري٦(" ه(. 
 
العُ٧( م( 
 "العبِ، أخو اَأل م ج ،معأَ : هعمام ، وعةٌموم ، مٌّوأع ، وأعواُأل،  ونَممنثى ع٨(" ةٌم(. 
 
الع٩( مود( 
 "العمود  :عمود البيت وج ،مع لَّالقة : أعمةٌد ، وجمثْالكَ عرة : عمد وع ،مجاَء :ويقال )١٠(" د معمد   
 
 
 

                                                 
 ".كاحلَج يف جميعِ ذلك : والعمرةُ :" ١/١٨٥يف اجلامع) ١(
 ١١٥الزاهر ) ٢(
 ١٣٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 )ع م ر ( الصحاح ) ٤(
 ".شقَّة ، ورجع إليه  للعملِ عن اخلُف والنعلِ من أرواث الدواب وأبواهلا يدلُكُه ويصلّي به للم:"  ١/٣٧يف اجلامع ) ٥(
 )ع م ل ( القاموس ) ٦(
 ".العم ثُم ابنه على ترتيبِهِم يف اإلرث :"  ١/٢٥٥يف اجلامع ) ٧(
 )ع م م ( القاموس ) ٨(
 ".االنفَصالُ : ويف العمود بيوت امللَّة ، ويف غريه :" ١/١١٨يف اجلامع) ٩(
 )ع م د ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ثْوتةُني العمود عتقول ، مودان:" عمدته وأعمدته : إذا جلْعت ١(" ماداًله ع(. 
 "وسباَءاآل هاُءقَالفُ ىم واألمهات معودي النبِس اس ،تةًعار من العلُ مودأل ؛ ةغسانَن اإلن يعمما د ")٢(. 
 . ىوقْما وي )٣( دشي:  أي 

*  *  * 

 فصل النون

الع٤( ناد( 
العناد  :مصدر  "عانده معانةًد  ،أي، ا ناًدوع :عارض٥(" ه(. 
 
٦( نانُالع( 
٧( نانُالع( َبكعنيِال رِس ، وتخفيف النهذا هو املَ ، ونعروف ، ىكوح بعضهفيه م : العنيِ فتح)قاله يف  )٨
التنبيهات . 
 إذا : هاوضم العنيِ رِسبكَ )٩( عُني  يُءالش نع: من قولك  ةٌقَّتشهي م:  وغريمها ، ةَبيتقُ بن، وا اُءرقال الفَ 
 

                                                 
 ٦٠ثالثيات األفعال وزوائده ) ١(
 ٣١٥املطلع) ٢(
 واملثبت من س وت) يرشد ( يف ص) ٣(
 ".وما أتلَفَه أَهلُ العناد من نفْسٍ ومالٍ فالقصاص :"  ٢/٥١٢يف اجلامع) ٤(
 )ع ن د ( الصحاح ) ٥(
 ".شرِكَةَ العنان : تسمىفإن شرطا نفْي االستبداد لَزم ، و:"  ٢/٣٩٣يف اجلامع) ٦(
 واملثبت من ص و ت ) شَرِكَةٌ العنان ( يف س ) ٧(
 أ ٩١/ينظر التنبيهات ل) ٨(
 واملثبت من س وت) يعني ( يف ص ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

عرض ، كأنه ع١(هلما هذا املالِ ن( أي :عرض هلما فاشتكا فيه ر)٢(. 
ريهوقيل ": قال اَألز :سميلَّكُ ألنّ؛ بذلك  ت واحعانَّ د صاحباع: أي ، هرضمثلِ مبالٍ ه ماله ، وعلٍم 

 .)٣(" هلمع مثلَ تلْمإذا ع : ناناًوع ةًعانم هتنوعان ، ةًضعارم هضعارِأَ هتضعار :يقال ، هلمع مثلِ
 
العن٤( ب( 
العنبكَ - بويقال له يف لُ،  العنيِ رِسغة : العباملَ باُءنواحلَ ، دةُب من العبِن عنأَفإن  ، ةٌبردت جمعأَيف  هىند 
العدد جمعته فقلت اِءبالت عنثريِويف الكَ ، بات عنأو ، بع٥( ناب(. 
 
العنب٦( ر( 
العنبر : "رثُو دابة وابِمن د البرِح أو ن ،بع فيه نيٍع ، ويؤريوزبادي يف القاموسِقاله الفَ )٧(" ثُن . 

ريهوقال اجلَو :" العنب٨(" يبِمن الطّ ر( َكَوذر البيهقي تابِيف ك السثارِواآل نِن)٩( بسندنأ ه الشافعي  
 ين ربأخ: ؟ فقلت هنمثَ تلْلَحأ فكيف ، هفومن ج حوت هذُبِني يٌءش ربنأن الع تربخ: لٌقال يل قائ: قال

                                                 
 واملثبت من ص ) عرض هلما هذا املال : أي( يف س و ت  ) ١(
 ١/٢٠٠ينظر غريب احلديث) ٢(
 ١٥٦الزاهر ) ٣(
 ..".ال زكاةَ إال يف العنبِ والتمرِ:" ١/١٦١امع يف اجل) ٤(
 )ع ن ب ( ينظر الصحاح ) ٥(
 ".فلواجِده كذلك اللّؤلؤ والعنبِر : وما لَفَظَه البحر غري مملوك :" ١/١٥٤يف اجلامع ) ٦(
 )ع ن ب ر( القاموس ) ٧(
 )ع ن ب ر ( الصحاح ) ٨(
، و ينظر السنن واآلثار  ٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم  ٤٥٨وسى بن عبد اهللا البيهقي ت أمحد بن احلسني بن علي بن م) ٩(
٣/٧٧٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
عةٌد ممأَ نثق خبرِبأ هن العنبر نبات يقُلُخاُهللا ه يف ح١(يف شاف( البقال يل ، رِح فَنر : حناجتب الرإىل يح 
جزيرقَفأَ ةام نا ، وحنن نظُنر ها إىلمن فوق حفَشخارِ ةجِءمن املا ة عليها عنبةٌر  ،لُأصها مسطيلٌت ، كعقِن 
الشوا اة ،لعنبةُر مميف فَ ةٌدودرها ، مث كُعان نتعاههاد راهافن تظُعفأَ ، مخرا ؛هذَنا أخ أن  جاَءرتزيد ماً ظَع 
فهبت ريح فحكَرت البحها رتفقَطَع ، فخرجمع املَ تقال جِو ، :ومل يختلىعل ف لِأه مِلْالع به أنكما  ه
وصفوا ، وقد زعم لُأه مِلْالع به أنلُتأكُ ال هه إال قَ ةٌدابلَتموها ، فيت لُالذي يأكُ احلوته  ،فيذُبِنه البحر 

ذُفيؤخ فيشق طْبنه ، فيستخرىنتها )٢(منه  ج . 
  )٤(" هطُقتلْم هطَقَتالْ حىت طِّالش إىل هعفَر" :أي )٣(" رحالب هرسد يٌءش ربنأن الع: " اسٍبع عن ابنِ ىروو
 .اَألزهري  هقال
 "وقال ابن جةَلَز يف مهاجِن البيان بِالطِّ مِلْيف ع :العنبر من ع٥(يف نٍي( البويكونَ ، رِح ماجِجأكْ ، مبها ر
وزنلْأَ هف ٦(" قالٍثْم(. 
 
العنت  
العنبفَ - تالعنيِ حِت والنون ، لُأصاملَ : هةُقَّش الش٧( ةُديد(، ُواملبابِبه يف راد  كاحِالن)٨(  ":خوف قوعِالو  
 
 

                                                                                                                                                         
 من ص و س ، وليست يف ت ) يف ) ( ١(
 ٣/١١٤ينظر األم ) ٢(
 ٥٤٤/ ٢صحيح البخاري ) ٣(
 ١٥٧الزاهر ) ٤(
 واملثبت من س وت) من ( يف ص ) ٥(
 )ع ن ب ر ( ، وتاج العروس  ٣٤٠ملك املظفر ينظر املعتمد يف األدوية  لل) ٦(
 ٢/٤٢معاين القران وإعرابه للزجاج ) ٧(
 ".وخوف العنت .. فال ينكح احلُر مملوكَةُ الغيرِ إال بشرط :"  ١/٢٦٦يف اجلامع ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

وقال املُ،  نايف الزبر١( د( :العناهلَ : تواملَ ،٥٠/ الكىنع: من خاف أن تحلَمه شهوتـ مواقَ ىعل ه عة نـا  الز 
فيهلواحلَ مِثْباِإل كد  ." 

 خشي الْعنت لمن ذَلك : قوله تعاىل، و)٣(اجلَوهري وكذلك قال، )٢(" رجوفُهنا ال تنالع" : اُءروقال الفَ

 كُمنم )٤( الفُ: عىنيجور ناوالز )٥(. 
 
عن٦( د( 
عنظَ جاَء حيثُ" : درف يف الزواملَ مانتقول ، كان: اللَّ عندلِي وعند ، ا ظَطِ احلائإال أ ،رف غري متنٍكِّم  

  . وغريه ها اجلَوهريذكر ، هامها وضحتوفَ ، العنيِ رسكَ: غاتلُ ثُالوفيها ثَ
وقد أدخلوا عليها من حمن"  رِاجلَ روف " وحهاد  ،كما أدن"  ىلوها علخقال تعاىل " لَد  : ةمحر  نم
 .)٩(" كندلَ ، وال إىل كدنع إىل تيضم :وال يقال )٨(  لَّدنا من : وقال، )٧(  عندنا

 
 
 
 
 

                                                 
،  و مل أجد النص يف كتب املربد اليت اطلعت  ١٣١هـ ، ترمجة يف امللحق رقم ٢٨٥حممد بن يزيد بن عبد األكرب األزدي ت ) ١(

 ٢٥٣، وحترير ألفاظ التنبيه  ٢٠١عليها ، وهو يف الزاهر 
 ١/٢٦١معاين القران ) ٢(
 )ع ن ت ( الصحاح ) ٣(
 ٢٥النساء ) ٤(
 ٣/٩٢٤تفسري ابن أيب حامت لعبد الرمحن الرازي) ٥(
 ".ستعمالِ على املَشهورِ وال يؤمر إال عند قَصد اال:"  ١/٤٠يف اجلامع ) ٦(
 ٦٥الكهف ) ٧(
 ٦٥الكهف ) ٨(
 )ع ن د ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

العن١(ق( 
العنق - بضالعنيِ م ، وبضم النون هاكانِوإس : قَالرةُب كَّذَ، تر ٢(ثُوتؤن(  "َواجلمع أعناق ")٣(. 
 
الع٤(ةُن( 
العةُن يف كُ ، كذا وقعبِت وغريِ ،)٥(حابِاألصمه  :ريدونَي العنني قال الن ،ووي  ":وليس مبعيف اللُّ روفغة  

إمنا العاحلَ:  ةُنمن اخلَ ةُظريبِش تجلِلإلبِ لُع والغمِن تحب٦("فيها  س(. 
 
العن٧(ني( 
 "العنبكَ - نيالعنيِ رِس ، والناملُ ونشدد ة: مشقٌّت من عن يُء الش :إذا اعترأي ، ض: يع كَالذَّرِضعن  ر
الفَ منيِيجِر وشمالوقيل ، ه :من عنان الدابيقال ، ة :عن يعن ويعن عناً ن ،نوناً وع ،واعتن : اعترض . 

 . عنن الرجلُ عن امرأَته: ويقال
 اَأل قال ابنعرايب : جمع العنيِن : عناليق :قال ، ن :نع الرلُج نوأوع نِنوع ن ، نتعفهو عنني منونٌع 
عنٌّم عم ن٨("ت(. 

قال صاحاملُ بوه:"  مِكَح عنني بين العنانة والعنين٩(" ة( ،قال أبو عبيد  ":امةٌأَر عنيوهي اليت ال ، ةٌن تريد  

                                                 
 ".بشرط أن ال يعظُم اخلَطَر ، كعظامِ الصدرِ والعنقِ :"  ٢/٤٩٣يف اجلامع ) ١(
  ٨٣، والبن جين  ٢٩٢نباري ، والبن اال ٦٦، ولنفطويه  ٥٢، وللمفضل  ٥٥، والبن فارس  ٧٣املذكر واملؤنث للفراء ) ٢(

 ٧٢والبلغة 
 )ع ن  ق ( القاموس ) ٣(
 ".والعنة . ما يمنع الوطَْء  كاجلَب :"  ١/٢٧١يف اجلامع ) ٤(
 ١٩٢/ ٧، واملغين لعبد اهللا املقدسي  ٩/٣٦٨ينظر احلاوي الكبري لعلي الشافعي ) ٥(
 ٢٥٦تنبيه ، وحترير ألفاظ ال ٣/٢٣٠ذيب األمساء اللغات ) ٦(
 ".ال تكْره كالعننيِ : وقيل.. إِماماً ... ويكْره أن يكون العبد :"  ١/١١٠يف اجلامع ) ٧(
 )ع ن ن ( ، والصحاح واللسان  ١/١١٣، وينظر ذيب اللغة  ٢٥٦-٢٥٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
 ١١٥-٥/١١٤، واملخصص  ١/٩٩احملكم ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
الرواال، )١(" لَجسم منه العةُن . 
 
العن٢( ةُو( 
العنةُو - نيٍبع فْمتوحة ، ونون ساكنة : لَالغوالقَ ةُبهيقاله القاض ،)٣( ر عياض . 

*  *  * 

 فصل اهلاء

العهد 
العهد واملُله م ، عاناحلَ بابِيف به  راد٤(ج(  ":امليثاق ذَالذي أخاُهللا ه عاىلت أَ ثالِتبامرِوامه ، واجنابِت 
 نواه٥(" يه(. 
 
العه٦(ةُد( 
العهةُد : عأَ لِّعن كُ ةٌباررٍم كَمحتقول يف اَأل"  مل يرِم : عهإ : ةٌدذا مل يكَح٧("عد ب م( ريهقاله اجلَو . 

                                                                                                                                                         
 ١/٧٠ الغريب املصنف) ١(
 ".املَشهور لإلمامِ يف أرضِ العنوة :" ١/١٥٣يف اجلامع) ٢(
 ٢/٩٣ينظر مشارق األنوار ) ٣(
 ".تصديقاً بكتابِك ، ووفاًء بعهدك :" ١/١٩٥يف اجلامع ) ٤(
 ١٥١حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 ".العهدةَ  فيتلَوم له مثَّ قََضى عليه إن أَثْبت:"  ٢/٣٦٠يف اجلامع ) ٦(
 )ع هـ د ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فصل الواو

العوار 
العوار  :العيب لَطْمقاً ، فيضقولُ طُبيف بابِ ه الزكاة  :وذات بفتحِ )١(وارِالع نيِالع وتخـ  ؛ الواوِ فيف ألنه 

ـ : وقيـل  ، سِكْبالع :وقيل،  العنيِ روع:  موبالض، )٢(ديثيف احلَ كورذْ، وهو املَ بيالع:  بالفتحِ بالضم 
 .)٣(امفيه

 
العراُءو 
العباملَ – راُءو٤( د( :البين عوهار )٥(  "وهي اليت ذهب بصإ رىدح عينهاي ")٦(. 
 
العو٧(ةُر( 
العوةُر : "سةَُءو اإلنلُّوكُ ، سان ما يستيا منه ، واجلَحمع عورات - بالترأَقو - كنيِس بعضهم  

 

  

                                                                                                                                                         
 ١/١٥٦اجلامع ) ١(
، سنن ابن ماجة  ٩٩-٢/٩٧، سنن أيب داود  ٢/٥٢٨، صحيح البخاري  ١/١١، مسند أمحد  ١/٢٥٨موطأ مالك ) ٢(
 ١٣-٢/٩، سنن النسائي الكربى  ٥٧٨- ١/٥٧٧
 ١/٢٩٢وطأ ، واالقتضاب يف غريب امل ٢/١٨٣ينظر مشارق األنوار ) ٣(
 ٣٦٥املقصور واملمدود للقايل ) ٤(
 ١/٢٢٩اجلامع ) ٥(
 ٢/٤٤االقتضاب يف غريب املوطأ ) ٦(
 ".ويف الوطِْء قوالن بِناًء على أنه للعورة أو للخارِجِ :"  ١/٥٢يف اجلامع) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 وعاتاء  رسالن
)١( بالتحريك )٢( والعا:  بالفتحِ - وارلعيوقد  ب ،ضيم عن أيب ز ،ي د")لُّكُ )٣عن  ه

ريهاجلَو  "وسميلقُ ؛ بذلك توغَ، ها هورِظُ حِباَأل ضعنها  صارِب ، ذٌمأخو من العرِو ، قْوهو الن٤(" ص(. 
 
العو٥(ض( 
العوض : "واحاَأل دتقول منه واضِع ،  :النٌين فُعاض ين ، وأعاض، وعو٦(ينض( ضينوعاو : إذا أعطاك 
العوض  ضوعوت تاضةُ ، واعاملَعوض مواالس ، : ضوذَ العأَخ ،واستلَطَ:  عاضب العو٧(" ض(. 
 
الع٨(لُو( 
العيف الفَ لُوهو بفَ:  ضِرائإو ، العنيِ حِتسوقد عالَ"  الواوِ كاني، أ ت :ارفَتعوهي،  ت أن تزيد ماً اهس 
 .)٩(" ضِرائالفَ لِأه ىعل صقْالن لَخديف
 
 
 
 
 

                                                 
 ٣١النور ) ١(
 ٤/١٧٩ينظر احملرر الوجيز " سكنون الواو أما اجلمهور في"  عورات " قراءة ابن عامر بفتح الواو يف ) " ٢(
 )ع و ر ( الصحاح ) ٣(
 ٥٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ".قوالن : لو اختلَطَت بعد الذَّبحِ أو جزؤها ، ففي جوازِ أَخذ العوضِ :"  ١/٢٢٩يف اجلامع ) ٥(
 واملثبت من س وت) تعوضين ( يف ص ) ٦(
 )ع و ض ( الصحاح ) ٧(
 ".تعولُ عولَ الفَرائضِ : فقال اْألكثَرونَ :"  ٢/٤٨٦ اجلامع يف) ٨(
 )ع و ل ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

العو١(م( 
العوالعنيِ بفتحِ - م : "السيقال ، ةُباح :العوم ال ي٢(" ىسن(. 

*  *  * 

 فصل الياء
٣( ةُالعياد( 
يف املَ ةُالعيادضِر ، كالزيارة يف الصحة ، قال القاضي عياض : سمييع ت؛ ةٌاد ألن الناس يكَتأي  ، رونَر

ييقال عونَجِر ، :عداملَ تريض عوةً ، الياُءداً وعياد مقَنل٤(من الواوِ ةٌب( . 
 

 )٥(العيالُ
 عالَأَو،  ديائوج،  وجياد ، دي، مثل ج لُيائع عم، واجلَ لٌيع العيالِ د، وواح هعولُمن ي : لِجالر عيالُ" 
الرثُكَ: أي ، لَج٦(ر( ُعياله ، و ، عيلٌفهو مةُرأَام مةٌيلَع ")٧(. 
 
العي٨(ب( 
 "العيب والعيةُب والعاب مب ،ىنع واحتقول د ، :املَ عابأي تاع ،: صار ذا عبٍي وع ،بته أنا يتىعد  
 
 
 

                                                 
 ".فإن كان على غريِه ، ومل يدرِ أنه ال يحِسن العوم ، فالديةُ بقسامة :"  ٢/٤٨٩يف اجلامع ) ١(
 )ع و م ( الصحاح ) ٢(
 ".خبالف عيادة املَريضِ واحلُكومة ... اجته ويخرج حل:"  ١/١٨١يف اجلامع ) ٣(
 ٢/١٨٢ينظر مشارق األنوار) ٤(
 ".ففَرض منها للمقاتلَة ، والعيالِ والذُّرية فصار ذلك سنةً  :"  ١/٢٥٠يف اجلامع ) ٥(
 واملثبت من ص ) أكثر ( يف س و ت ) ٦(
 )ع ي ل ( الصحاح ) ٧(
 ".ونِكاحِ ذات العيبِ . ال بنِكاحٍ غريِ الزِمٍ ، كنِكاحِ العبد و:"  ١/٢٦٥يف اجلامع ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

وال يتعف -ى دهو معيب  ،ومعما: وتقول ، يوب فيه معاب ، ومةٌ ،عاب أي عي١(" ب( . 
 

٢(العيد( 
العيد : "واحد ينِالعيد وهو ي ،وم رِطْالف ، ويواَأل مىحض م ،شقٌّت من العود وهو الر ،ـ واملُ،  جوع   ةُداوع
 كامليقـات  )٣(ياًء الواو تبلَقَفان - العنيِ رِسبكَ - دوع هلُصأَ وكان ، الواوِ واتوهو من ذَ ، رركَتي هنَأل

وامليزان قْمن الوت  ،والوزن ، وجمعأ هع٤(" ياد(. 
 

 )٥(ىعيس
 يسين الع تيأَور - نيِالس حِتبفَ - ونَعيس عمواجلَ،  ياينٌّرأو س راينٌّبع مسا" : ، قال اجلَوهري ى عيس
ومررت بالعيسيأو ، نجاز ونَالكوفي ضم وكَ،  الواوِ قبلَ نيِالسسالياِء ها قبلَر ، جِومل يزه البصونَري .  
والنسةُب ويٌّإليه عيس - لَقْتواواً  الياُء ب- ئْوإن شت فَْذَح٦(" ىٌّعيِس: ها فقلتت(. 

 
العي٧(ش( 
العيياةُاحلَ:  ش ، الفَ" : روقِيف الفُ اللٍوقال أبو هرق بني العواحلَ شِيياة  :أن العيا شسم ملا هو سبب  
  ببس مما هو،  هبرشوم هلُمأكَ نونَعي من كذا النفُ ةُعيشم: مهقولُ داه، والش بِروالش لِكْمن اَأل ياةاحلَ
 

                                                 
 )ع ي ب ( الصحاح ) ١(
 ".إماماً راتباً يف الفَرائضِ والعيد ... يكْره أن يكون العبد :"  ١/١١٠يف اجلامع) ٢(
 ١/٢٣٦ينظر املمتع يف التصريف. لسكوا ، وانكِسارِ ما قبلها ) ٣(
 ٨٨-٨٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ".ألنّ عيسى من ذُرِية إبراهيم عليهما السالم :"  ٢/٤٥١يف اجلامع) ٥(
 )ع ي س ( الصحاح ) ٦(
 ".لو كانت الدنيا كُلُّها حراماً ملا كان بدٌّ من العيش :"  ٢/٥٧٤يف اجلامع) ٧(
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
قاِءلب حياته  ،فليس العيمن احلَ شياة ىنتها )١( يٍءيف ش . 
  عامالطَّ:  شيوالع -رِسبالكَ - ةًشيوع،  ةًيشعوم، يشاً عوم، عاشاً وم، شاً يع عيشي عاش" : تقول 

وما يواخلُ، به  عاشب٢(" ز(. 
 
الع٣( ةُين( 
 "العبكَ - ةُينرِس نيِالع ، وهي فةٌلَع من العو؛ ن ألن البائع يستباملُ عنيشتري علي تصيلِح مقاصدوقيل  ، ه

ناِءمن الع ، وهو تجشاملَ مقَّش٤(" ة(. 
وقال القاضي عياض  :سميت صولِحلُ؛  بذلك العوهو ، نِي قْالند لبائهاع ، ٥(ها بتأخريٍوقد باع(. 
ريهوقال اجلَو :" العبالكَ - ةُينرِس: لَالسف ، تانَ واعالرإذ : لُجا اشتيَءري الش يئَِسبن٦(" ة(.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١٠٥الفروق ) ١(
 )ع ي ش ( القاموس ) ٢(
 ".إال أَهلُ العينة فيهما .. فإن كانت األوىل نقْداً مل يتهم :"  ٣٥٢/ ٢يف اجلامع ) ٣(
 ٢/٤٧٨عبد القادر حممد : التوضيح خلليل ، حتقيق) ٤(
تريها هو أن يبيع سلعةً بثمنٍ معلومٍ إىل أجلٍ ، مث يش: بيع العينة :" ٢/١٨٧ب ، وينظر مشارق األنوار  ١١٠/التنبيهات ل) ٥(

مأخوذة من النقْد ؛ حلصوله لبائعها يف احلال ، وقد باع إىل أجل  :" ٥/١٩ويف الذخرية " من املشتري بأقل ليبقى الكثري يف ذمته 
 ".  وفسرها يف املدونة بالبيع إىل أجل أو الشراء بأقل نقد 

 )ع ي ن ( الصحاح ) ٦(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

العين 
العيذْاملَ نيف بابِ كور الزالذَّ: )١( كاةهب والفذْوأما املَ ، ةُضالذَّ يف بابِ كورحِبائ يف قوله : رِطْأو تف  
بع٢( هانِي(  "ةُلَآف الرؤيوهي احلَ ة ،ةُقَد  ،وهي مؤةٌثََن)واجلَ )٣مأَ:  ععين ، وأَ ، يونٌوعيانٌع ، وتصها غري 
عيي٤(" ةٌن(.  

 .)٦(هوحون جلاسوسفا :)٥(نِيالع لُتقَ جوزوي : هيف قول اجلهاد يف بابِ كورذْوأما املَ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 ".العين ، واحلَرثُ : املُخرج منه . ةٌ الزكاةُ واجِب:"  ١/١٤٤يف اجلامع ) ١(
 ".إن تطْرِف بعينِها ... خبالف أن تضرب برجلها .. ماشك هل موته من الذَّكاة مل يؤكَلْ :"  ١/٢٢٦يف اجلامع ) ٢(
 ٥٥-٥٤والبن فارس ،  ٤٥،٨٣، والبن جين  ١٩٢،٢٧١، والبن األنباري  ٥٥، وللمفَضل  ٧٣املذكر واملؤنث للفراء ) ٣(

 ٧١والبلغة 
 )ع ي ن ( الصحاح ) ٤(
 ١/٢٤٦اجلامع ) ٥(
 ٣٢١حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب الغني 

 بالغارِ
ـ  كلُبح ىنعفم "  ةدحووباٍء م ، اِءوبالر ، الغنيِ بفتحِ )١("غارِبِك  ىلُك علبح" يف  بالغارِ ـ  ىعل  ك غارِبِ
أنم ترةٌلَس غَ ، ةٌقَلَطْمير مشدود ة ،وال مكَِسمبع قْةالن ٢(" كاحِد(. 
 "لُوأصه  :ِسفْأن يح طْخمأَعن  هنفه ، قلْويطَ يرف بِغارِ ىعل طامِاخله ، قَوهو مدم نامِس و،  عريِالب يسيب 

 .)٣(" ةملذه الكَ قونَلِّطَي ةلياجلاه لُهأ، وكان  عتراملَ نأههمل ي طوماًخم كرِألنه إذا ت ى ؛عريف املَ
 

 رغام 
 . الهع: أي ، هرمغي املاُء هرموقد غَ ": قال اجلَوهري ، ثريكَ :أي )٤( ةاإلجار يف بابِ كورذْغامر املَ

  ضِرمن اَأل رامغال )٦( مهضعب ٥١/، وقال ضِرمن اَأل رِالعام الففخ: )٥( ةطَقَاللُُّ يف بابِ كورذْوأما الغامر املَ
ـ مب لٌوهو فاع ، هرمغفي هلغبي املاَء ألنَّ؛  رغام:  ما قيل لهنوإ ، ةَراعالز لُمتحا يمم عرزمل ي ما ىنع عـولٍ فْم  

 . ربه العام لَقابلي؛  لٍفاعى عل ينِما بوإن م ،كات سرٌّ:  كقوهلم
وما ال يلُبغمن املاُء ه اَألم واتال يقال له ضِر  :غاملَّكُ )٧(" رع هريهن اجلَو . 

                                                 
 ١/٢٩٦اجلامع ) ١(
 ٣٣٦واملطلع ،  ٣/٣٥٠النهاية  )٢(
 ١/٢١٨جممع األمثال للميداين ، و ٣٧ة ملَل بن سضفَوينظر الفاخر يف األمثال للم، ٢١٢الزاهر) ٣(
 ".ماؤها غامر وئْجار أَرضٍ للزراعة ال يجوز استِ:"  ٢/٤٣٥امع اجليف  )٤(
 ".معرضٍ للضياعِ يف عامرٍ أو غامرٍ كُلُّ مالٍ معصومٍ : اللُّقَطَةُ  :" ٢/٤٥٨اجلامع  يف) ٥(
 ٢/٤٣منهم ابن قتيبة يف غريب احلديث ) ٦(
 )غ م ر ( الصحاح   )٧(

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١(الغائطُ
ـ  : عمواجلَ:  ، قال اجلَوهري عِالواس ضِرمن اَأل نئمطْاملُ كانُاملَ ": لِصيف اَأل الغائطُ ـ أَ و،  وطٌغُ    واطٌغْ
يطانٌوغ  ،صارت ؛  ياًء الواوما قَ كسارِالنى نتها )٢(" هالَب. 
 "وسي اخلارِمملُ ؛ به جالزمته إياه ٣(" اًبغال(. 
 

٤( ةُالغاي( 
ةُالغاي :" ىدم واجلَ يِء ،الشمع غاي  ،مثل ساعوساع ة " قاله ريه٥(اجلَو( وقال ابن باّعد :" ةُالغاي ىدم 
وقُ يِءالش٦(" صاراه(. 
ىكوح ريهعن ثَ ": اَألزاَأل عن ابنِ بٍلَععىصقْأَ : رايب ٧("يِء الش(. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         

 ".البولُ ، واملَذْي ، والودي ، والغائط : ... األحداثُ :"  ١/٥٥ع يف اجلام) ١(
 )غ و ط ( الصحاح ) ٢(
 ٤٦حترير ألفاظ التنبيه  )٣(
 ".واحدةٌ بناًء على اعتبارِ الزائد أو الغاية :"  ١/٢٩٨يف اجلامع ) ٤(
 )غ ي ا ( الصحاح ) ٥(
 ٥/١٤٩احمليط ) ٦(
 ٨/١٨٨ذيب اللغة ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 لباءفصل ا

ب١(ةُطَالغ( 
بةُ طَالغ: "حس٢(" احلالِ ن( و ، ريهاقاله اجلَوسٍفارِ بن)٣(. 

 
الغب٤(ن( 
الغببفَ - نالغنيِ حِت ، وسالباِء كون قال صاح ،املُ بمِكَح :" الغبن راِءيف الش والبعِي كَهو الو٥(" س(. 

ريهوقال اجلَو : معاخلَ:  ناه٦( ةُديع( َوقال اهلروي  :قْالنص)٧(، يقال يف البغَ : عِيبنالباِء بفتحِ - ه - يبِغنه  

                                                 
 ".ال يباع عقاره إال حلاجة اإلنفاقِ أو لغبطَة :"  ٢/٣٨٦يف اجلامع  )١(
 )غ ب ط ( الصحاح  )٢(
 ٤/٤١٠، ومقاييس اللغة  ٣/٦٩١جممل اللغة ) ٣(
 ".ف خبالف ثَمنِه ولو بيع بغبنٍ مجح.. فإن وهب له لَزِمه قَبولُه :"  ١/٦٦يف اجلامع )٤(
 ٥/٥٤٢احملكم ) ٥(
 )غ ب ن ( ينظر الصحاح ) ٦(
  ٤/١٣٥٩ينظر الغريبني ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 ناً بغَ - الباِء رِسبكَ - هأير نبِغَ أيِويف الر - الباِء كانبإس - ناًبغَ  ةدحواملُ الباِء رِسوكَ ، اةنثَاملُ حِتبفَ
 .)١( فعض: أي ، هاحتبفَ 

  عِيوالب راِءيف الش لُمعتسما ي رثَوأكْ:  مث قال ، هاحتوفَ الباِء كانُإس:  تانغمها لُ:  يتكّالس بناوقال 
 . قبكما س )٢(قِربالفَ هورماجلُ مجزو ، كانإسبال أيِويف الر،  حِتبالفَ 

*  *  * 

 فصل الدال

٣( داُءالغ( 
بفَ - داُءالغحِت واملَ نيِالغ٤( د( : "َّالطعام الذي يتىغبه غُ ددةًو ")٥( ريهقاله اَألز " وهو خالف شاِءالع . 

 هنأل ؛ شاٌءوال ع،  داٌءغَ )٦(مايب :وال تقل ،  شعوال ت دغيب من ت ما:  قلت دغفت نُاد : وإذا قيل لك
 . له عن اجلَوهريك )٧(" هنِيبع عامالطَّ

                                                                                                                                                         
 ١٨٦حترير ألفاظ التنبيه ) ١(
 بالعكس ، وينظر القاموس " الغبن أَكْثَره يف الشراِء والبيعِ ، والغبن بالتحريك يف الرأيِ :"  ٩٧عبارة إصالح املنطق ) ٢(
 )غ ب ن (   
 ".وال يجزيُء الغداُء والعشاُء ، ما مل يبلُغْ مدينِ :"  ١/٢١٦اجلامع يف ) ٣(
 ٨٧املقصور واملمدود للفراء ) ٤(
 ٧٤الزاهر) ٥(
 واملثبت من س وت) ما ( يف ص ) ٦(
 )غ د ا ( الصحاح ) ٧(

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الغ١( د( 
الغأَ ": دلُصغَ هدو بال ، حذفوا الواو وضٍع ، والنسإليه غَ ةُبن شئت غَإ، و يٌّد٢(" ويٌّد(. 
 
الغد٣( ةُو( 
الغدال ": ةُو الةص سِ ، يقالمابنيموطُلوعِ الش داةةَ : غوغُد هتيغَ -أَتير مفَروص؛ ة ألنها ممثل ،  ةٌفَرِع
سر إالّح ها من الظُّأناملُ روفتكِّمنتقول ة ، :فَ ىعل سريرسغُ كدوغُ ، ةَودوغُ،  ةًودوغُ ةُو ،دفما  ةٌو ،
ننَو من هذا فهو نكوما ، ةٌر مل يننْو فهو مواجلَ،  ةٌفَرِعم٤(" اًدغُ ع(. 

*  *  * 

 فصل الراء

 راوانغال
املَ: راوان الغلَئَسذْاملَ تانكورالفَ يف بابِ تان٥(ضرائ( ذكر بعضهم أن السباملوجِ بب لتسبها ميتراوين الغ 
 .ظِ فْذا اللَّ )٦(مهاهارِتوالش،  رغَاَأل همساكان  تي، أو أن املَ قيهالفَ انرغما تأ

 ةرا من غُإ :فقيل ، ةميسهذه الت بِبيف س فلتخاو - دباملَ - اِءربالغ  )٧( كاها مالمسف ةُريدكْوأما اَأل
 . رورِوقيل من الغ )٨(سِرالفَ

                                                                                                                                                         
 ".تلفَت : يلَةَ ثُمَّ قال يف الغد فحلَف ال يعطيها اللَّ:"  ٢/٤٠٥يف اجلامع )١(
 )غ د ا ( الصحاح ) ٢(
 ".ولو اغتسلَ باملدينة لإلحرامِ مثَّ مضى من فورِه أجزأه ، خبالف من اغْتسلَ ا غُدوةً مثَّ راح عشيةً :" ١/١٩١يف اجلامع) ٣(
 )غ د ا ( الصحاح ) ٤(
 ".اَألكْدرية والغراِء . إلخوةُ إال يف مسأَلَة يتراجع ا:"  ٢/٥٥٠يف اجلامع ) ٥(
 حتريف ، واملثبت من س وت ) وال شترهارمها ( يف ص ) ٦(
 ٨/٩٠املدونة  )٧(
 ٤/٥٤٦ينظر حاشية الدسوقي ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الغ١( راب( 
الغراب : معروف  "جمعه غبانٌر ، لَّويف الق٢(" بةٌرِغْأَ ة( ويقال له : احلاتأوابن د،  مةَي )٣(. 

 .)٤(" إذا صاح : ةمعجم بغنيٍ - قغني رابالغ قغن ": ويقال
 
 )٥( هرغَ
 .)٦(" هو رتفاغْ لِبالباط همعطْوأَ هعدخ: أي ، ريروغَ ، رورغفهو م -رِسبالكَ - ةًرروراً وغا وغُرغَ هرغَ" 
 
الغ٧( ةُر( 
الغةُر - بالضا ": ملعبد فْنسأو اَأل هوأ ، ةُم٨(لُص( الغرة  :البياض يف وجالفَ هسِر ، وكان أبو عمرو بن 
٩(الِءالع( يقول: الغةُر  :عبأَ دبيأو أَ ، ضةٌم بضاُءي ")١٠(. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".ب والغرا.. واستثْىن ، الفأرةُ ... صيد البر كُلّه مأكوالً :"  ١/٢٠٧يف اجلامع )١(
 )غ ر ب ( ينظر الصحاح ) ٢(
 ٨/١٥٢ينظر املخصص ) ٣(
 )ن غ ق ( الصحاح ) ٤(
 ".من غُر بالتزويجِ يف العدة ، ولو غَره مخبِر مل يرجِع عليه بشيٍء :"  ١/٢٧٢يف اجلامع) ٥(
 )غ ر ر ( القاموس  )٦(
 ".َألقَلُّ فلو وجبت فيه الغرةُ فعليه ا:" ١/٢٧٣يف اجلامع) ٧(
 واملثبت من ص) أصله ( يف س و ت ) ٨(
 ٨٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ١٥٤أبو عمرو بن العالء بن عمار املازينّ ت) ٩(
 ٣٦٤، واملطلع  ٣/٣٥٣النهاية) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
الغر١( س( 
الغرس : مصدغَ"  ررست الشجرِغْأَ ةَربكَ - هاسرِس غَ - اِءالرساً ر، والغا:  راسسغْلَأل ماليت  صان 
تغر٢(" س(. 
 
الغر٣( ض( 
الغرض - بالتحالقَ ": ريكصهِفَ: ، تقول دمغَ ترضقَ :أي،  كصد٤(" ك(. 
 
الغ٥( ةُفَر( 
الغبفَ - ةُفَرالغنيِ حِت :" أن ترِغفِّبكَ املاَء ف٦(ك( مجعِصابِاَأل ةَموع مةًر واحةًد  ،والغةُفَر بالضم : اسم 

 . )٧(" نِيمدالقَ ما بني : مبالض – وةُطْت خطْوةً واحدةً ، واخلُوخطَ: ومنه  ، فبالكَ مولِحاملَ للماِء
 .)٨(" ونِطاف، فَة غراف ، مثل نطْ عمواجلَ" 
 
 
 

                                                 
 ".واَألرض بالغرسِ . فتفوت الدار باهلَدمِ :" ٢/٣٦٣يف اجلامع) ١(
 ٢٠٩نبيه حترير ألفاظ الت) ٢(
 ".يعتبر فَوات الغرضِ املَقْصود ، فتفوت الدار باهلَدمِ :"  ٢/٣٦٣يف اجلامع  )٣(
 )غ ر ض ( الصحاح ) ٤(
 ".واالستنشاق بغرفَة ثَالثاً كاملَضمضة :"  ١/٥٠يف اجلامع ) ٥(
 واملثبت من س وت) بكفيك ( يف ص ) ٦(
 ٣٣الزاهر ) ٧(
 )غ ر ف ( الصحاح ) ٨(
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مر١(الغ( 
 مراِء  -الغالر كونالغنيِ ، وس مبض : كَفَّلْتبه  )٢(أَداُء ما ت. 

 
 رمي٣(الغ( 
 رميالغ: "هو الذي عليه الدين ، وغري٤(" قوقِمن احلُ ه(. 

*  *  * 

 فصل الزاي

 )٥(الغزايلُّ
اي الز فيفخ، وقيل أنه بت اريطّع ارِطّالع إىل ةبسيف الن مزخوارِ لِأه ةعاد ىإيل الغزالِ عل ةٌبسنِ:  الغزايلُّ

 .)٦(وسٍطُ ىرمن قُ ةَزالَغَ إىل ةٌبسنِ
 

 )٧(الغزو
الغزوةُ ، والغـزاةُ   : واالسم، غَزا يغزو غَزًوا : قاله ابن القطَّاعِ ، يقال )٨("قَصد العدو يف دارِهم :" الغزو 

وغَزِيٌّ ، مثل حاج وحجـيجٍ   ، مثل سابِقٍ وسبقٍ ، وغُزي ، مثل قاضٍ وقُضاة ، وهو غازٍ ، واجلَمع غُزاةٌ 
 .)٩(جهزته : وأغْزيت فُالناً ، أي، مثل فاسقٍ وفُساقٍ ، وغُزاٌء 

                                                 
 ".ومن سافَر يف قُطْرِه الذي صوحلَ عليه فال غُرم عليه :"  ١/٢٤٩يف اجلامع ) ١(
 واملثبت من ص )تكلفت ( ت  يف س و) ٢(
 ".ولو مكَّنهم الغرمي من ماله فباعوه واقْتسموه :"  ٢/٣٨١يف  اجلامع ) ٣(
 ١٩٥حترير ألفاظ التنبيه  ) ٤(
 ".وما حكاه الغزايلُّ من مئٍة ومخسني تساوي مئتني قراضةً  ال نعرِفُه :" ١/١٤٤جلامع يف ا) ٥(
 ١/٩٨ينظر وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلَّكان ) ٦(
 ".يقاتال هلما ، وإال فال إال أن  ويسهم -ونِيةُ الغزوِ أصلٌ  -التاجِر واألجري :"  ١/٢٥١يف اجلامع ) ٧(
 ٢/٤٤٣األفعال ) ٨(
 )غ ز و ( ينظر الصحاح ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل السني

 )١(الغسالَةُ
 .)٢("ما غَسلْت به الشيَء :" الغسالَةُ 

 
 )٣(الغسلُ
 ويقال -بالضم  -واالسم الغسلُ  -بالفَتحِ  -غَسلْت الشيَء غَسالً :" وهري قال اجلَ، الغسلُ 
 .)٥(الفعلُ : وبالضم ، املاُء : بالفَتحِ  -الغسلُ : وقال القاضي عياضٍ . بِضمتينِ  )٤("غُسلٌ 

 .)٦("واملاُء الذي يغتسلُ به ، االغْتسالُ : ثانيه  وسكون، والغسلُ يعىن بضم أوله :" وقال ابن مالك 
 ريهلُ :" قال اجلَوسرِ  -والغبالكَس : رِهوغَي يطْممن خ أسلُ بِه الرسغ٧("ما ي(. 

*  *  * 

 فصل الشني

 ش٨(الغ( 
 شالغ ": رمما أض الفخ ٩("إظْهار( ديدشنيِ وترِ الغنيِ   وهو بِكَسالش. 

                                                 
 " .الغسالَةُ املُتغيرةُ نجِسةٌ :"  ١/٣٨يف اجلامع ) ١(
 )غ س ل ( الصحاح ) ٢(
 ".و ترِك النضح  ال يغسلُ أُنثَييه من املَذْي ، إال أن خيْشى إصابتهما ، فأُخذَ منه الغسلُ ، ول:"   ١/٣٩يف اجلامع  )٣(
 )غ س ل ( الصحاح ) ٤(
 ٢٧، ٢٦والنص يف املطلع ، بالعكس " اسم املاِء : اسم الفعلِ ، وبالضم : هو بالفَتحِ :" ٢/١٤٨عبارة مشارِقِ األنوار )٥(
 ٢/٤٦٧إكمال اإلعالم )  ٦(
 )غ س ل ( الصحاح ) ٧(
 ".والغش والكبرِ ... لِّ ينهى عن الغ:"  ٢/٥٦١يف اجلامع )  ٨(
 )د هـ ن ( ينظر اللسان ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الصاد
بص١(الغ( 

 بصالغ : هبصغي هبغَص ردصم-  ادرِ الصباً ، ويقال -بِكَسأيضاً : غَص هبصمنه مبعـىن  "  )٢(اغْت هبوغَص
 بوغَص صوبغيُء م٣("والش(  ريهحكَاها اجلَو ، ةلِ اللُّغأه دنيِء :" وهو عذُ الشظُلماً أخ")٤(  قاله ابن

 .سيده ، وغريه 
*  *  * 

 فصل الضاد

 )٥( الغضونُ
 .)٦(وغَضن ، غَضن : واحدها ، الكُسور اليت يف اجللْد والدرعِ وغريمها : الغضونُ 

 *  *  * 

 فصل الطاء

 )٧(الغطاُء 
 غَطَّيته بتشديد الطّاِء : هو ما يغطِّي الشيَء ، يقالو، جمع أغْطية : )٨(بكَسرِ الغنيِ واملَد " الغطاُء 
 .)٩("تغطيةً 

                                                 
 ".فإن خالَف الساعي فأخذَ وليستا بِنِصابٍ فغصب :" ١/١٥٩يف اجلامع ) ١(
 ٢١٠ينظر حترير ألفاظ التنبيه   )٢(
 )غ ص ب ( الصحاح ) ٣(
 ٢١٠وحترير ألفاظ التنبيه ،  ٥/٤٢٥احملكم ) ٤(
 ".ويزيلُ عنهما الطِّني ، وال يتبِع الغضونَ :"  ١/٧٢ع يف اجلام) ٥(
 )غ ض ن ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ".أَلَّف فيها كَشف الغطاِء عن لَمسِ اخلَطأ :" ١/٢٦٣يف اجلامع) ٧(
 ١/٨٢والبن والد ،  ٨٢املَقصور واملمدود للفراء   )٨(
 ٢٢٢حترير ألفاظ التنبيه ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

، ومنه قوهلم  )١(وأُنشد فيه -بالتخفيف  -أغْطي غَطًْيا  -بالتخفيف  -غَطَيته :" وحكى اجلَوهري أيضاً 
 .)٢("أظْلَم : أي، غَطا اللَّيلُ يغطو ويغطي 

*  *  * 

 صل الفاءف

 )٣(الغفْلَةُ
 كَريساللٍ العأبو ه يخفْلَةُ ، قال الشفْلَةُ :" الغيِء : تقول، تكون عما يكون  )٤(الغعن هذا الش غَفَلْت

 .انتهى  )٥("كنت غافالً عما كان من فُالن : تقول، وتكون أيضاً عن فعلِ الغيرِ ، حىت كان 
 

*  *  * 

 فصل الالم

 )٦(الغالُء
 .غَال السعر يغلو غَالًء : يقال، )٧(ممدود: الغالُء 

                                                                                                                                                         
 ]  الكامل [ قال ساعدةَ بن جؤية ) ١( 

     لُبالطُّح هيبِجانِب دلٌ ومغَي                             طيبِ غَطَا بهبِ احلَفا الركذَوائ 
 ١٧٥ديوان اهلذليني    
 )غ ط ا ( الصحاح ) ٢(
 ".ته ، فال تقْبلُ شهادته قد يكونُ اخلَير الفاضلُ ضعيفاً لغفْلَ:"  ٢/٤٧١يف اجلامع ) ٣(
 من س و ت ، وليست يف ص ) الغفْلَةُ ) ( ٤(
  ١٠٠الفروق ) ٥(
 ".قَدر وزنِه لغالِء عظامه : القيمةُ ، وقيل: قال القَرويونَ :"  ١/٢١٥يف اجلامع ) ٦(
 ٣٢٦وللقايل ،  ١/٨٢والبن والد ،  ٨٧املقصور واملمدود للفراء ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الم١(الغ( 
 الميف املُطْلعِ ، الغ يلبلُغُ :" قال احلَنبإىل حنيِ ي من حنيِ يولَد ، بِييقال للص : غُالم ،  مغُلَي هغريصوت

 .)٢("وجمعه غلْمانٌ 
 

 غَلبةٌ
هةٌ يف قوليامِ  غَلبالطَّريقِ : يف بابِ الص وغُبار ،فوعةً ملُ غَلَبخد٣(وحنوِ الذُّبابِ ي( : ةمجنيِ املُعحِ الغهو بِفَت

 .كذا هو يف نسخة القاضي ابن مبادرِ فاعلَمه ، والالم والباِء املُوحدة وفَتحتنيِ على اهلاِء 
 

 )٤(غَلطَ
 وقال أبو هاللِ العسكَري  )٦(عن السعدي " يف كَالمه  )٥(إذا أَخطَأَ الصواب: يغلَطُ غَلطاًغَلطَ يف األمرِ " 
 والعرب  وأغْلَطَه غريه ،" )٨("ويجوز أن يكون صواباً يف نفِْسه، هو وضع الشيِء يف غَيرِ موضعه : الغلَطُ " 

. وغالَطَـه مغالطَـةً   ،  يجعلْهما لُغتنيِ مبعًنـى  ٥٢/، وبعضهم)٩(وغَلت يف احلسابِ غَلطَ يف منطقه ،: تقول
 .)١٠("ما يغلَطُ به من املَسائلِ: واُألغْلوطَةُ ، غَلطْت : أن تقول للرجلِ : والتغليطُ 

                                                 
 ".مل يورثا ، وحمال معاً ، وجعلَ الغالم مما يلي اإلمام :" ١/١٤٢يف اجلامع )١(
 ٣١٩ املطلع )٢(
 ١/١٧٢اجلامع ) ٣(
 " .هذا غَلَطٌ ، وحملَه غريه على أنه كان ميكن بغريِ القَتلِ : قال ابن حبيبٍ :"  ١/٢٠٨يف اجلامع ) ٤(
 واملثبت من س وت) يف الصوابِ  (عبارة ص ) ٥(
 ٢/٤٢٨، والنص يف األفعال  ٣حاشية  ٩٣هو ابن القطاع ، سبق التعريف به ص) ٦(
  ٥٢الفروق )٨(
 ٤٥ينظر اإلبدال واملعاقبة والنظائر للزجاجي  )٩(
 )غ ل ط ( الصحاح ) ١٠(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١(الغلَّةُ
 .)٢("واحدةُ الغلّات :" الغلَّةُ 

 
 )٣(الغلولُ

 هو اخليانةُ من :" قال أبو عبيد  )٤("هو اخليانةُ مطْلقاً :" قال األكْثَرونَ ، الغلولُ بضم الغنيِ والالمِ 
 وهو غَلَّ يغلُّ بضم ، وهذا يف ما فعلُه ثُالثي ، فقط ، وال نراه من اخليانة ، وال من احلقْد  )٥("املَغنمِ 

 .)٦(ضارِعِ ، وأما الرباعي فهو أَغَلَّ يغلُّ ، وهو اخليانةُ على اِإلطْالقِالغنيِ يف املُ
 . )٧(يدخلُه: أي، وسمي بِذَلك ؛ ألنَّ من أَخذَه كأنه يغلُّه يف متاعه : قال ابن قُتيبةَ 

 
 

 

                                                                                                                                                         
 ".قوالن : فإن نوى الغلَّةَ ففي ثَمنِه إن بيع :" ١/١٤٨يف اجلامع) ١(
 )غ ل ل ( الصحاح ) ٢(
 ".محرم ... الغلولُ يف غَيرِ الطَّعامِ :"  ١/٢٥٢يف اجلامع  )٣(
 ١٢/٢١٦شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
 ١٢٤ -١/١٢٣غريب احلديث أليب عبيد  )٥(
 )غ ل ل ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ١/٢٢٧ينظر غريب احلديث البن قتيبة ) ٧(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل امليم

رم١(الغ( 
 رمنيِ وامليمِ  -الغالغ ِا: بِفْتح كدريونَ )٢(لوصامل يهمسوي ، : نهالد. 

 
 )٣(الغمزةُ 

غَمزت : ومنه قوهلم ، قَبض بيده عليها : أي، قََرصها : يقال غَمزها ، أي: الغمزةُ ، قال القاضي عياضٍ 
 .)٤(إذا شددت يدك عليها ؛ لتقَوم عوجها : القَناةَ 

 
 مم٥(الغ( 
 ممةُ :" الغهاجلَب ضيقى تحت رعسيلَ الشلٌ أَغَمٌّ ، أو القَفا ، أن يجاُء ، ورةٌ غَمهب٦("وج(. 

 
 م٧(الغ( 
 ممعه :" الغ القَلْب قَبِضنىن يعرٍ قد كان ، مرقُوعِ ضويكون لو ، همهورٍ يكون أو ترقُّعِ ضو٨("أو ت(. 

 "مومِ وهو واحالغ اً : تقول، دغَم مفاغْت ه٩("غَم(. 

                                                 
 " .يغسلُ الغمر إذا أراد الصالةََ :"  ١/٥٩ع يف اجلام) ١(
 )و د ك ( اللسان " دسم اللَّحمِ ودهنه الذي يستخرج منه : الدسم ، وقيل:" والودك ، أب / التنبيهات ل ) ٢(
 ".والغمزة  .. يكْره مقَدمات اجلماعِ كالقُبلَة :"  ١/٢٠٣يف اجلامع) ٣(
 ب ٢٥/ينظر التنبيهات ل) ٤(
 ".فيدخلُ موضع الغممِ ... من منابِت الشعرِ :"  ١/٤٨يف اجلامع) ٥(
 )غ م م ( الصحاح  )٦(
 ".إتمام ثَالثني ، ولو غُم شهوراً متعددةً : الثاين :" ١/١٧٠يف اجلامع ) ٧(
 ٢٩٣الفروق أليب هالل العسكري ) ٨(
 )غ م م ( حاح الص) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ويكون من تغطية الغمامِ إياه ، ولـيس  ، إذا سترته : غَممت الشيَء : هو من قولهِم: قال القاضي عياضٍ 

 .انتهى  )١(من الغيمِ 
 ريهاسِ :" وقال اجلَواللُ على الناهل عن: غُم رهتإذا س رفلم ي هأو غري م٢("هم غَي(. 
 رِيهقال األز ": مومغا ، فهو ماللُ غَمعلينا اهل غًَمى ، يقال غُم ييٌّ ، وغُممغًمى  ، فهو مغفهو م ، يوأُغْم

 يماِء غَمي ، وغَمٌّ ، وكان يف الساللِ ، مثل غَشاهل ةفحالَ دونَ رؤي ، قيقر منا  : يقـال  ، وهو غَيـمص
 ةيموالغ ، ةمى ، وللغمى والغماللِ : للغاهل ةرِ رؤيانتهى  )٣("إذا صاموا على غَي. 

 
 وسم٤(الغ( 
 وسمنيِ  –الغحِ الغامليمِ ، بفَت موض ": ةةُ الفاجِربالكاذ منيهي الي ،بصاح سمغها تغَموساً ؛ ألن تيمها س
 .)٦("وهي من الكَبائرِ ، وغَموس للمبالَغة  )٥(أو يستحق الغمس ا يف النارِ، يف اِإلثْمِ 

 
*  *  * 

 فصل النون

 )٧(ما ال غنى عنه 
 .)٨("استغىن عنه ، فهو غَنِيٌّ : غَنِي عن الشيِء يغىن غًنى ، أي: يقال، ما ال غنى عنه " 
 

                                                 
  ٢٢٦ - ٢/٢٢٥ينظر مشارق األنوار ) ١(
 )غ م م ( الصحاح ) ٢(
 ١١٠الزاهر) ٣(
 ".الغموس ، وهي اليمني على ما يعلَم خالفَه :"  ١/٢٣٣يف اجلامع) ٤(
 حتريف ، واملثبت من س و ت)  النهار ( يف ت ) ٥(
 ٢٧٥وحترير ألفاظ التنبيه ،  ٣٨٨املطلع  )٦(
 " .وشبهِه مما ال غنى عنه ، وإزارٍ ... أمر الكُسوة كذلك مما يصلُح للشتاِء والصيف من قَميصٍ :"  ١/٣٣١يف اجلامع ) ٧(
 ١٢٠وحترير ألفاظ التنبيه ،  ٣٥٢املطلع ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 



 

من١(الغ( 
 منثٌ:" الغنؤم مسِ  )٢(اسللجِن ضوعوعلى الذُّكورِ ، م قَعي ، ميعاً ، وعلى اِإلناثفإذا ، وعليهما ج

 .)٣("غُنيمةٌ : صغرتها ألْحقْتها اهلاَء فقلت
 

 )٤(الغنيمةُ
وللغنيمة عند ، الربح والفَضلُ : وأصلُ املَغنمِ -م بالض -غَنِم يغنم غُنماً :" يقال، الغنيمةُ واملَغنم مبعًنى 

واهتبلْت ، اختبست خباسةً : واجلَدافاةُ ، يقال، والغنامي ، واهلُبالَةُ ، اخلُباسةُ : العربِ أسماٌء شتى منها 
 .قاله األزهري  )٥("واغْتنمت غَنيمةً ، هبالَةً 

*  *  * 

 الواو فصل

روالغ 
 " هريٍء قَعمن كُلِّ ش رورِ : يقال، الغوالغ يخِ أيب عمرو يف  )٦("فُالنٌ بعيِدومنه قولُ الش ، ريهقاله اجلَو

 هاداتر:" بابِ الشووالغ ةطْنيف الف واملَظْنون حالِ الظّان الفت٧("ِالخ(. 
 
 

                                                 
 ".مرابِضِ الغنمِ  بِخالف... ونهي عن الصالة يف املَجزرة  :"  ١/٨٤يف اجلامع ) ١(
         ٥٥٦والبن األنباري ،  ٦٩ولنفطويه ،  ٦٠وللمفضل ،  ١١٠وللمربد ،  ٥٨والبن فارس ،  ٨٩املذكر واملؤنث للفراء  )٢(
 ٧٣و البلغة ،   ٨٤ - ٤٦والبن جين   
 )غ ن م ( الصحاح ) ٣(
 ".ما قوتلوا عليه : فالغنيمةُ :" ١/٢٤٩يف اجلامع) ٤(
 ١٨٢هر الزا) ٥(
 )غ و ر ( الصحاح ) ٦(
 ٢/٤٧٣اجلامع  ) ٧(
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الياء

بي١(الغ( 
 بيالغ: " عنك باً : تقول، كُلُّ ما غابعنه غَي ةً ، غاببياباً، وغَيغيباً ، وغُيوباً ، وغ٢("وم(. 

 
ر٣(ال غَي( 
 رال غَي : عن اإلضافَة ه؛ لقَطْع منِيٌّ على الضب٤(م(. 

 
ريالغ 

وأنكَر ذلك بعض أئمة العربِ  ، ة من اَألئمة وكَذا وقَع يف كَالمِ جماع، بأل  )٥(الغير وقَع هكَذا يف الكتابِ
 .)٦(أا ال تستعملُ إال مضافَةً يف اللَّفْظ أو التقْديرِ: وقال

 
 )٧(الغيلَةُ 

من الضررِ  وأصلُه )٨("وال يفْتح إال يف حذْف اهلاِء :" قال القاضي عياض ، الغيلَةُ  بِكَسرِ الغنيِ على األكْثَرِ 
 .)١٠(وهي القَتلُ على املالِ، فبالكَسرِ أيضاً : )٩(وأما الغيلَةُ املَذْكورةُ يف بابِ اجلراحِ.ِ الزيادةُ: وقيل

                                                 
 ".ألنَّ هذا من الغيبِ ... إن مل تمطرِ السماُء غداً طَلُقَت : فإن مل يمكن دعوى تحقيقه ، مثلُ:"  ١/٣٠٠يف اجلامع  )١(
 )غ ي ب ( الصحاح ) ٢(
 ".اتفاق صرفهِما ال غَير  يشترطُ يف الذَّهبينِ:"  ٢/٣٩٣يف اجلامع  )٣(
 ٢/٢٧٤، ومهع اهلوامع  ٢/٣٤٣ينظر كتاب سيبويه ) ٤(
 ".فال ينكح احلُر املُسلم مملوكَةُ الغيرِ :"  ١/٢٦٦يف اجلامع  )٥(
، واللباب  ٢/٢٧٧، وأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  ١/١٩٠، وأسرار العربية لألنباري ٤/٤٢٣ينظر املقتضب للمربد  )٦(

  ١/٣٠٩للعكربي
 ".وطُء املُرضعِ : الغيلةُ :"  ١/٣٣٠يف اجلامع ) ٧(
 ٢/٢٣٦مشارق األنوار  )٨(
 " .ال يقْتلُ مسلماً بِكافرٍ قصاصاً إال أن يقْتلَه غيلَةً :"  ٢/٤٩١يف اجلامع  )٩(
 ٧/٣٢٩ينظر األم  )١٠(
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
مي١(الغ( 
 ميالغ ": حابماُء ، السالس توقد غام ، تموأغْي ، توأغام ، تميغوت ، تموغَي ،بِم ًنى كُلُّه٢("ع( . 

 .)٣("غُيوم ، وغيام : وجمع الغيمِ " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 ".ومل تثْبت الرؤيةُ فذلك يوم الشك ، ذا كان غَيم إ:" ١٧١-١/١٧٠يف اجلامع  )١(
 )غ ي م ( الصحاح  )٢(
 ٦/٣٠احملكم  )٣(
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب الفاء

 )١(الفاُء
  )٢(وبِمعىن الواوِ، والتعقيب ، ومبعىن ثُم ، وتفيد الترتيب ، وترِد عاطفَةً وزائدةً ، حرف هجاٍء : الفاُء 

طوفعمع م ذَفحها ، ومنه قوله تعاىل وقد ت: بابِي اذْهتكب هذَا فَأَلْقه هِمإِلَي لَّ ثُموت مهنع فَانظُر 

 .فقالَت )٥( )٤(ألن املَعىن فَذَهب فألْقاه  )٣(  أَيها املَلَأُ يا قَالَت  يرجِعونَ ماذَا 
 

 )٦(الفاتحةُ 
 وأم الكتابِ ، وفاتحةُ الكتابِ ، سورةُ احلَمد :" هلا بِضعةً وعشرين اسماً منها ذَكَر بعضهم : الفاتحةُ 

 آنالقُر املَثانِي ، وأم عبالةُ ، والسةُ ، والصةُ بالفاِء ، والكافيةُ ، والوافيافيوالش ، فاُء ، واألساس٧("والش(. 
طُيبالقُر فْسريِ )٨(وذَكَريف ت ظيمِ :" هآن العى أيضاً بالقُرمسها تأن ، ةقْيوالر." 

ريشخمالز زِ :"  )٩(وذَكَرةُ الكَنى سورمسا تأ." 
 

 ١٠(فارِس( 
 ملَةُ  -فارِساِء املُهرِ الرلةٌ ، بِكَسمهم دها سنيبع : يةُ إليها فارِسبسروفَةٌ ، والنعم وأ، بِالد  سلُها الفُره 

                                                 
 ".وبالفاِء وثُم ثالثٌ يف املَدخولِ ا .. فإن كانت غري مدخولٍ ا ، وكان متتابِعاً فاملشهور أنه كذلك :" ١/٢٩٧يف اجلامع) ١(
 .باب األلف اللينة ) الفاء ( ينظر القاموس ) ٢(
 ٢٩-٢٨النمل ) ٣(
)٤ ) ( فألْقاه بمن ص ، وسقط من ت و س) فَذَه  
)٥ ) ( تممن س و ت ، وليست يف ص ) قَد 
 ".والفاتحة ، والقيام هلا ، التكْبري لإلحرامِ : الفَرائض :" ١/٩٢يف اجلامع ) ٦(
 ١/٢٦٩الربهان يف علوم القرآن للزركشي وينظر ،  ٦٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٧(
 ١/٨٠، والنص يف تفسريه ١٠٢هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٦٦٨أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ت ) ٨(
 ١/٤٥، والنص يف الكشاف  ١٣٣هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٥٣٨أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمشري ت) ٩(
 ".ومن أهلِ الورقِ ، كالعراقِ ، وفارِس ، وخراسان اثنا عشر ألف :"  ٢/٥٠٠مع يف اجلا) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مأبوه وفارِس. 
 كْريقال الب : ةيلُها بالفارِسرِ منها ، بارِس : وأصةَ كُودع مضوهو ي :رطَخ١(إص(وروساب ،)٣(وغريمها )٢( . 

ليبالثَّع دصاع أمحد بن بن دمِ صاعمِ  )٤(وقال القاضي أبو القَاساُألم قاتيف طَب ":كـانوا  واع سأن الفُر لَم
الذي فيـه   )٥(وحد بِالدهم من اجلَبلِ الذي يف شمالِ العراقِ املُتصلِ بعتبة حلْوانُ، يسكنونَ وسطَ املَعمورِ 

صلِ ببحرِ اجلُزرِ ، والباب املُت)١٠(إىل بِالد إرمينيةَ، وغريها  )٩(وهمذان، )٨(والدينور، )٧(، والكَرخ)٦(املاهات
 .)١٧(، وجرجانَ)١٦(، والطّالَقانَ)١٥(والري، )١٤(وأرانُ، )١٣(والبيلَقانَ، )١٢(، ونوقانُ)١١(إىل بِالد طَبرِستانَ

                                                 
 ١/٢١١معجم البلدان " من أقْدمِ مدن فارِس وأشهرِها ) " ١(
 ٣/٢١١معجم البلدان ) ٢(
 ٤/٢٢٦ينظر معجم ما استعجم ) ٣(
 ٥طبقات األمم ص ، والنص يف ٤٦هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٦٢ت ) ٤(
 ٢/٢٩٠ينظر معجم البلدان " بقربِ اجلَبلِ .. مدينةٌ بأرضِ العراقِ ) " ٥(
)٦ " ( املاه-  ةلٍَد كان : بالفارِسيب أي ، لَدةُ الببالكوفة : واملاهانُ ... قَص البصرة ، وماه ٢/١١٧٦معجم مااستعجم" ماه 
 ٥/٤٨معجم البلدان "  املاهات : والعرب تسميها باجلمع فتقول... كَرمان مدينةُ ب: ماهان :"  وقال احلموي  
)٧ " ( رةالبص خبغداد ، وكَر خمنها كَر ميةسعليها هذه الت راقِ تطلقٍن بالعدةُ مد٤٤٨ – ٤/٤٤٧ينظر معجم البلدان ..." ع  
)٨ " (راقِ والررِ اجلَبلِ ، وهي بني الع٢/٥٤٥وينظر معجم البلدان ،  ٢/١٤١٢معجم ما استعجم " ي مدينة من كَو 
 ٤١٨-٥/٤١٠معجم البلدان ) ٩(
 ١٤٢-١/١٤١ومعجم ما استعجم ،  ١٦١-١/١٥٩معجم البلدان ) ١٠(
 ٢/٨٨٧ومعجم ما استعجم ،  ١٧-٤/١٣معجم البلدان ) ١١(
 ٥/٣١١ينظر معجم البلدان " أحد مدن طَوس ) " ١٢(
)١٣ " (رِ مراقِ من أكْبعلى طَرِيق الع يِنِيةمإر ن١/٢٩٧ومعجم ما استعجم ،  ٥٣٤-١/٥٣٣ينظر معجم البلدان " د 
 ١/١٣٦معجم البلدان " وبيلَقانَ ، وبرذَعةَ ، كَنجة .. وبالد كَثريٍة منها، اسم أعجمي لوِاليٍة واسعٍة ) " ١٤(
 ١/٦٩٠استعجم ومعجم ما ،  ١١٧ – ٣/١١٦معجم البلدان ) ١٥(
)١٦ " ( لَخوب ، وذو الررم راسان بنيدامها بِخأح ٤/٦معجم البلدان " بلدتان 
 ٣٧٦-١/٣٧٥ومعجم ما استعجم ،  ١٢٢-٢/١٢٠معجم البلدان ) ١٧(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ورسابيراسانُ كنخ إىل بِالد ،سخر١(وس( ، لْـخوب ، موارِزراةَ ، وخوه)٢(  ،  دقنرـمخـارى ، وسوب)٣( 

اش٤(والش( َراسانمانَ، ، وغريها من بِالد ختانَ ، وكُرجِسس إىل بِالد)٥( هانَ، ، وفارِسبوأص)لَ )٦صوما ات ،
 .بذلك 

إال أنهم كانوا يتباينونَ يف ، ولسانها واحد فارِسي ، ملكَها واحد ، كل هذه البِالد كانت مملَكَةً واحدةً 
 .انتهى كالم القاضي صاعد " وصورة تأليفها ، ويجتمعونَ يف عدد احلُروف ، من اللُّغات شيٍء يسريٍ 

هاديف بابِ اجل املَذْكور سِ :"  )٧(وأما الفارِسالفَر بسٍ : أي، فراكفَر بصاح ،  فَـوارِس هعمكالبِنٍ ، وج
 .)٨("شاذٌّ 

 
 )٩(الفأرةُ 
 أرض : ويقال، )١١("هو الصواب عند أهلِ اللُّغة :" قال ابن العريب . قاله اجلَوهري  )١٠(" مهموز:" الفأرةُ 

 

                                                 
 ٣/٢٠٨م البلدان معج" وهي بني نيسابور ومرو ، مدينة قدميةٌ من نواحي خراسانَ ، كبريةٌ واسعةٌ ) " ١(
 ٥٦٩-١/٥٦٨معجم البلدان" من أَجلِّ مدن خراسان ، وأذكرها وأَكثرها خرياً وأوسعها غَلَّة ) " ٢(
 ٧٥٥ -٢/٧٥٤ومعجم ما استعجم ،  ٢٥٠ – ٣/٢٤٦ينظر معجم البلدان ) ٣(
)٤ " ( كرالت راسانَ ... من بِالدراً من كُور خكُو عمج٣٠٩-٣/٣٠٨وينظر معجم البلدان ،  ٧٧٦ – ٢/٧٧٥م معجم ما استعج" ي 
 -٤/٤٥٤معجم البلدان " ذات بالٍد ، وقُرى ، ومدن واسعة بني فارس ، ومكْرانَ ، وسجِستانَ ، وخراسانَ .. وِاليةٌ مشهورةٌ ) " ٥(

 ٢/١١٢٥، وينظر معجم ما استعجم  ٤٥٦
 ١/١٦٣عجم وينظر معجم ما است ٢١٠-١/٢٠٦ينظر معجم البلدان )  ٦(
 ".للفَرسِ سهمان ، وللفارِسِ سهم كالراجِلِ :"   ١/٢٥١يف اجلامع ) ٧(
 )ف ر س ( القاموس ) ٨(
 ".يغسلُ ما أصاب بولُ الفأرة :"  ١/٣٣يف اجلامع ) ٩(
 )ف أ ر ( الصحاح ) ١٠(
 والنص يف كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد    ،  ١/١١٧مل أجد العبارة ولكن ذُكر الفأر مهموز يف القبس البن العريب ) ١١(

 ١/٩٦٠أليب احلسن املالكي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . )١(وهي نافجته، مهموز ، وكذلك فأرةُ املسك ، إذا كان فيها ذلك : فَئرةٌ 
 

 ٢(الفارِه( 
 رِ : الفارِهيالس ريعذَ" سلِ والبِرغويقال للبنمارِ  )٣(وواحل : ةيوالفَراه ، ةوالفَراه ، ةالفُروه نبي فارِه. 

 .)٥("وجواد ، فارِه ، ولكن رائع : للفَرسِ  )٤(وال يقال 
 

٦(الفَأس( 
 الفُؤوسِ : الفأس دسِ ، واحثَةٌ ، واألفْؤنؤ٧(وهي م(أي: ، تقول ، هتبالفأسِ :" فأس هتبرض")٨(. 

 
 )٩(الفاكهةُ 
 .)١٠("الذي يبيعها : بكَسرِ الكاف  –والفاكهانِي ، الفَواكه : وأجناسها ، معروفَةٌ :" الفاكهةُ 

 

                                                 
     ١٠/٣٢٦ينظر احملكم. واألرجح أنه مهموز ) ف أ ر ( الصحاح . ، أما اجلوهري فقد ذكر أنها غري مهموزٍة  ٨/٢٨٢العني ) ١(
 )ف و ر ( وتاج العروس ) ف ا ر ( واملصباح   
 ".وكاحلمارِ الفارِه ... إال أن تختلف منافعها كجِذْعٍ طويلٍ :"  ٢/٣٧١امع يف اجل) ٢(
 ٢/١٩٧، واالحتفال حملمد بن رضوان ١/٧١املغرب " التركي من اخليل ) " ٣(
 من ص ، وسقط من س وت  " لوال يقاوالفَراهية  ... البِرذَون للبغلِ و" ) ٤(
 )ف ر هـ ( الصحاح ) ٥(
 " .إذا ادعى كَسر الفأسِ أو السيف باستعماله ، وأحضره مل يقْبلْ إال ببينٍة :"  ٢/٤٠٨يف اجلامع ) ٦(
،  ٤٦جين ، والبن ٤٢٤، والبن األنباري ٦٨، ولنفطويه  ٥٩، وللمفضل ٨٥لفراء وينظر املذكر واملؤنث ل) ف أ س ( القاموس ) ٧(

٨٥ 
 ) ف أ س ( الصحاح ) ٨(
 ".والفاكهة ، ويفْرض اخلَلُّ ، والزيت ... ال يفْرض مثل العسلِ " : ١/٣٣١يف اجلامع) ٩(
 )ف ك هـ ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ج١(الفال( 
 جالفال : روفعجاً :" قال ابن القَطّاعِ ، داٌء مفال جو منه : وفَلضأو ع فُهطَلَ نِص٢("ب(. 

 
 )٣(الفائدةُ 
 .)٤("فادت له فائدةٌ : تقول، ما استفَدت من علْمٍ أو مالٍ :" الفائدةُ 

 
*  *  * 

 فصل التاء

 تح٥(فُت( 
 .)٧(رمضان من السنة الثامنة من اهلجرة )٦(لعشرِ لَيالٍ بقني من، بكْرةُ يومِ اجلُمعة ، فُتحت مكَّةَ 

 
 لَه٨(فَت( 

 .)٩("ومفْتولٌ ، فهو فَتيلٌ ، كفَتلَه ، لَواه : تلَه يفْتلُه فَ" 
 
 

                                                 
 ".والفالجِ ... بِخالف اجلَربِ ... ما يحكُم الطَّبيب بأنَّ اهلَالك به :"  ٢/٣٨٧يف اجلامع ) ١(
 ٢/٤٦٦األفعال ) ٢(
 ".أما إن مل يفارِق فال فائدةَ فيه ... إن الزم أكثر الزمان استحب :"  ١/٥٥يف اجلامع  )٣(
 )ف ي د ( الصحاح ) ٤(
 ".فَتح مكَّةَ وفيها نزلَ على حنينٍ والطّائف مثَّ تبوك :"  ١/٢٤٣يف اجلامع ) ٥(
 واملثبت من ت)  يف ( يف ص و س ) ٦(
 ٢/٢٨٣ية والنهاية البن كثري ينظر البدا) ٧(
 " .فإن شك فَتلَه ومضى ... لو رعف وعلم دوامه أتم الصالةَ :"  ١/٤٣يف اجلامع ) ٨(
 )ف ت ل ( القاموس ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفَتوى 
 .)٢("اجلَواب يف احلادثَة :"  )١(الفَتوى والفُتيا

 
*  *  * 

 ٥٣/فصل اجليم

 ر٣(الفَج( 
 رجارِ : الفَجفرِقِ من االنياضِ من املَشالب داعصهو ان ، تاحفوهو االن. 

 
 )٤(الفُجلُ 
 .)٥("والواحدةُ فُجلَةٌ ، معروف :" وبِضمهِما ، وإسكان اجليمِ ، بِضم الفاِء  -الفُجلُ 

 
*  *  * 

 فصل احلاء

 )٦(الفَحلُ 
 .)٧("لٌ وأَفْح، والفحالُ ، الفُحولُ : واجلَمع ، وهو املُعد للضرابِ ، الذَّكَر من كُلِّ حيوان :" الفَحلُ 

 
 

                                                 
 ".وال بأس بالفُتيا يف أمورِهن ... يكْره أن يحملُها يف املَحملِ :" ١/٢٠٣يف اجلامع ) ١(
 ٣/٣٦٩الكشاف ) ٢(
 ".والفَجر بالفَجرِ املُستطريِ ال املُستطيلِ ، وهي الوسطى :"  ١/٨١يف اجلامع ) ٣(
 ".ويف حب الفُجلِ ... وال تجِب يف القَصبِ :"  ١/١٦١يف اجلامع ) ٤(
 )ف ج ل ( الصحاح  )٥(
 ".والفَحلِ ، كولَة ال تؤخذُ كرائم األموالِ كاأل:"  ١/١٥٦يف اجلامع ) ٦(
 ١٠٧لفاظ التنبيه حترير أو) ف ح ل ( يف القاموس  )٧(
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١(الفُحوص( 
 عى : الفُحوصرها للمرؤباليت ي ضفيها الكَُأل ، األر تبنها فَيتعن زِراع هنائغتها ؛ الستزِراع كر٢(وإمنا ت(. 

 
*  *  * 

 فصل اخلاء

 )٣(الفَخذُ 
ويجـوز  ، وكَسرِ اخلاِء ، وهي بِفَتحِ الفاِء "  )٤(ثَةَ ما بني الساقِ والورِك ، مؤن: بالذّالِ املُعجمةُ  –الفَخذُ 

فهذه أربعةُ أوجه جاريةٌ يف كُلِّ ما ، ويجوز أيضاً كَسر الفاِء واخلاِء ، إسكانُ اخلاِء مع فَتحِ الفاِء وكَسرِها 
وكان ثانيه حرف حلْق ، وحروف ، اين مكْسورِ الثّ، كان من األسماِء واألفْعالِ ثَالثَة أحرف مفْتوحِ األولِ 

 .)٥("واخلاُء ، والغني ، واحلاُء ، واهلاُء ، والعني ، اهلمزةُ : احلَلْقِ ستةٌ 
 هيف قول ياترِ الديف أوآخ بِ ، وهو املَذْكورسذُ من النوأما الفَخ :ذأُ بالفَخدبفارِسٍ يف )٦(وي كى ابنفح ،

 .)٨("نفَره الذين هم أَقْرب عشريته : فَخذُ الرجلِ :" قال اهلَروي  )٧("أنه بإسكان اخلاِء :" غة مجملِ اللُّ
 

 

                                                 
 ".يباح ما فَضلَ عنه مما يف فُحوصها من البورِ والعفا :"  ٢/٤٤٧يف اجلامع )١(
 ٧/٦٠١ينظر التاج واإلكليل ملختصر خليل للمواقِ ) ٢(
 ".كالفَخذ لألمة ... ورأس احلُّرة :"  ١/٨٩يف اجلامع) ٣(
 والبن جين ،  ٢٧٥والبن االنباري ،  ٦٤ولنفطويه ،  ٥٥وللمفضل ،  ٥٥والبن فارس ،  ٧٥املذكر واملؤنث للفراء ) ٤(

 ٧١والبلغة ،  ٨٥ -٤٥
 ٢/١٤٠وينظر املقتضب للمربد ،  ٦٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 ٢/٥٠٥اجلامع ) ٦(
 ٣/٧١٤جممل اللغة ) ٧(
 ٥/١٤١٩الغريبني ) ٨(

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الدال

 )١(الفداُء 
 اَءه إذا أعطَى فد: فَداه وفاداه :" يقال، وبِفَتحها مع القَصرِ ، الفداُء  بِكَسرِ الفاِء مع املَد والقَصرِ 

 قَذَه٢("فأن(. 
 

 ك٣(فَد( 
 كفََد-  لَةمالِ املُهحِ الفاِء ، والدكاف ، بِفَت رِهوآخ ، ريهقال اجلَو ": ربيبِخ ةيقَر م٤("هو اس(. 

كْريوالب ، ٥(وقال القاضي عياض( ": يومان ةةٌ بينها وبني املَديندينلٍ : وقيل. مراحثالثُ م")٦(. 
 كْريها يقال له :" قال البنصامليمِ : وح كاناِء ، وإسنيِ والرالش مبض  وخرم٧("الش(. 

 
 )٨(الفديةُ 

 )١٠(وإذا فُتح أولُه قُصر، يمد ويقْصر ، إذا كُِسر أولُه : )٩("كُلُّه مبعىن ، الفديةُ والفداُء والفَدى " 
 .)١١("مَثَلَّثُ الفاِء ، فداُءك ممدوداً مهموزاً : عن يعقوب :ى صاحب املَطالعِ وحك" 

                                                 
 " .يجِب فداُء املُسلمني :"  ١/٢٤٤يف اجلامع ) ١(
 )ف د ا ( الصحاح ) ٢(
 ".نفْيه إىل بلٍَد آخر كفَدك : التغريب :"  ٢/٥١٦يف اجلامع ) ٣(
 )ف د ك ( الصحاح ) ٤(
 ٢/١٠١٥معجم ما استعجم ينظر  )٥(
  ٢٨١/ ٢مشارق األنوار) ٦(
 ٢/١٠١٥ستعجم معجم ما ا )٧(
 ".فإن أخره إىل رمضاٍن ثاٍن من غريِ عذْرٍ فالفديةُ :"  ١/١٧٤يف اجلامع ) ٨(
 )  ف د ى( الصحاح ) ٩(
 ٢/٨٤ينظر املقصور واملمدود البن والد ) ١٠(
 ١٧٧املطلع ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ريهقال اجلَو ": فَداه ، وفاداه ، فِْسهبِن ١("وفَداه(. 

*  *  * 

 فصل الذال

 )٢(الفَذُّ 
إذا : هذا شيٌء شاذٌّ فاذٌّ :" تقول )٣("وفُذُوذٌ ، ذٌ أفْذا: الفَرد ، جمعه :" بتشديد الذّالِ املُعجمة  -الفَذُّ 

 .)٤("كان نادراً ال مثْلَ له 
*  *  * 

 فصل الراء

 راخ٥(الف( 
 راخالف ": خفَر هدةٌ ، واحخثَى فَررِ ، واألنالطّائ وهو ولَد ، لَّةالق عموج : خأفْر ، ٦("وأفْراخ(. 

 
 رار٧(الف( 
راررِ الفاِء  - الفبِكَس : تقول، اهلُروب ": هغري هراًرا ، وأفَرف رفي ٨("فَر(. 

                                                 
 )ف د ى ( الصحاح ) ١(
 ".يقْطَع إن كان فَذاً : الثهالو افْتتح الصبح فث:" ١/١٣٤يف اجلامع ) ٢(
 )ف ذ ذ ( القاموس ) ٣(
 ٤٠وينظر اإلتباع واملزاوجة البن فارس ،  ٧٤الزاهر ) ٤(
 ".الفراخ للمالك وعليه أُجرةُ احلَضنِ :"  ٢/٤١١يف اجلامع  )٥(
 )ف ر خ ( الصحاح ) ٦(
 ".لَم يؤخر قَبضه فراراً  ما... يزكي ما يقْبض منه بعد وإن قَلَّ:" ١/١٤٧يف اجلامع ) ٧(
 )ف ر ر ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١(فَِراش( 
 .بفَتحِ الفاِء وكَسرها : فَراش العظْمِ 

 
 ض٢(الفَرائ( 
 ضالفَرائ ": ةفَريض عمج ، رضاُهللا علينا كذا وافْت ضأي، وقد فَر : ب٣("أوج( قال اجلَو ريه ":  ضالفَر

 )٤("الذي يعرِف الفَرائض: والفَرضي، والفارِض ، ما أوجب اهللا تعاىل سمي بذلك ؛ ألنَّ له معالم وحدوداً 
  .)٦("فَريضةٌ ، فَعيلَةٌ مبعىن مفْعولَةٌ : يف الزكاة ويف الدية  )٥(ويسمى البعري الذي يؤخذُ" 
 
 )٧(رج الفَ

 جاِء  -الفَرالر كانراً : بإسبالً كان أو دةُ قُبرو٨(الع(  ِلجلِ من الربٌّ : ويقال للقُبوز ذَكَر)٩( أَةومن املَر ،
 .)١٠("كمنعها أصاب حرها ، حرحها :" حرٌّ  بالكَسرِ والتشديد ، وحر بالتخفيف مع الكَسرِ تقول

 
                                                 

( اللسان " هي قشرةٌ تكون على العظمِ دون اللحمِ : وفراش العظم " " ما أطار فَراش العظْمِ : املُنقِّلَةُ وهي :"  ٢/٤٩٣يف اجلامع ) ١(
 )ف ر ش 

 ".ست  فرائضه: الوضوُء :"  ١/٤٤يف اجلامع ) ٢(
 ٢٩٩، ١٢٤املطلع ) ٣(
 )ف ر ض ( الصحاح ) ٤(
 واملثبت من ص) املأخوذ ( يف س وت ) ٥(
 ٢٩٩املطلع ) ٦(
 " .وال مبا يحاذي الفَرج ... وال يصلَّى بِلباسهِم :"  ١/٣٤يف اجلامع  )٧(
 ١/١٦ينظر فتح الوهاب لزكريا األنصاري) ٨(
)٩ ( ) ب٩/١٣ص ، والنص يف احملكممن س وت  ، وسقط من ) وز 
 )ح ر ح ( و ) ح ر ر ( القاموس ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١("إمنا هو مولَّد ، ليس من كَالمهِم  -بالضم  -الكُس " يقال له و
 . )٣(القُبلُ من املَرأَة فقط :  )٢(الدم اخلارِج بنفِْسه من فَرجِ: احلَيض: واملُراد بقَولِ الشيخِ أيب عمرو

 
 )٤(الفُرجةُ 
 وفَتحها ، ويقال ، وهي بِضم الفاِء ، قاله غير واحد من أهلِ اللُّغة  )٥("نِ اخلَللُ بني الشيئَي:" الفُرجةُ 

جمع فَرجٍ ، وممن ذَكَر الثّالثَ صاحب  )٦( فُروجٍ  من لَها وما : له أيضاً فَرج ، ومنه قوله تعاىل
 .وآخرون  )٨(وذَكَر األولينِ األزهري، )٧(املُحكَمِ

 يفْرج  -بالتخفيف  -وقد فَرج له يف الصف واحلَلْقَة ونحوِمها " على الضم  )٩(اقْتصر اجلَّوهريو
 م١٠("بالض(. 

 
 
 

                                                 
 ١٧١وينظر شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل ألمحد اخلفاجي ) ك س س ( القاموس ) ١(
 ١/٧٥اجلامع) ٢(
 ١/٩٥ينظر اإلقناع للشربيين ) ٣(
 ".أو دفْعِ مارٍّ دفْعاً خفيفاً فمشروع من مشى لسترٍة أو فُرجٍة :" ١/١٠٢يف اجلامع) ٤(
 ١٠٠، واملطلع ٨٠حترير ألفاظ التنبيه) ٥(
 ٦ق  ) ٦(
 ٧/٣٩٧ينظر احملكم ) ٧(
 ١١/٤٦ينظر ذيب اللغة ) ٨(
 )ف ر ج ( الصحاح ) ٩(
 ٨٠حترير ألفاظ التنبيه) ١٠(
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

خ١(الفَر( 
 خالفَر ": هعمرِ ، جالطّائ لَدو : خأفْر ، وأفْراخ ، راخوف ، ةٌ ، وفُروخخانٌ ، وأفْرِخرثى "  )٢("وفواألن

 خوفَر رالطّائ خةٌ ، وأفْرخ٣("فَر(. 
 

س٤(الفَر( 
 سثَى:" الفَرعلى الذَّكَرِ واألن قَعثَى  )٥(يوال يقال لألن : سيسِ فُرالفَر غريصةٌ ، وتساألنثَى ، فَر تدوإنْ أَر

 . )٧("أفْراس ، وفُروس : واجلَمع ، )٦(راجِعن أيب بكر الس، خاصةً مل تقل إال فُريسةً باهلاِء 
 .أراد به املُذَكَّر :  )٨(خبالف فَرسٍ ينذره : فقولُ الشيخِ أيب عمرو يف بابِ النذُرِ 

 
خس٩(الفَر( 
 خسخِ : الفَرالفَراس دب، واحرعيٌّ م١٠(ٌفارِس(. 

 
 

                                                 
 ".أو مباحاً فَرخاً أو بيضاً ...  صيد البر كُلِّه مأكوالً:" ١/٢٠٧يف اجلامع) ١(
 )ف ر خ ( القاموس ) ٢(
 )ف ر خ ( الصحاح ) ٣(
 ".وبولِ الفَرسِ للغازي ... وعفي عما يعسر كاجلُرحِ :"  ١/٣٦يف اجلامع) ٤(
 ٧٤البلغة، و ٨٥، والبن جين ١٠٨-١٠٧، والبن األنباري ٥٧، وللمفضل ٩٦، وللمربد ٨٨املذكر واملؤنث للفراء) ٥(
  ٢/٤١٢، و ينظر األصول  ١١١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٣١٦حممد بن السري بن سهل بن السراج البغدادي ت) ٦(
 )ف ر س ( الصحاح ) ٧(
 ١/٢٤١اجلامع) ٨(
 )ف ر س خ( اللسان " أو ستة ثالثة أميال : والفَرسخ " " أَربعةُ برد ، وهي ستةَ عشر فَرسخاً : الطّويلُ :" ١/١١٧يف اجلامع) ٩(
 ٢٥٠واملعرب)  ف ر س خ ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ش١(الفُر( 
 شالفُر-  ماِء بضروفَةٌ : الفاِء والرمع ، راشها فدرِ الفاِء  -واحاِء  -بِكَسكنيِ الرست تابٍ ، وجيوزكك
 . )٢(وكُتبٍ 

 
 )٣(الفَرضيونَ 
 .)٤(هم الذَين يعرِفونَ علْم الفَرائضِ: الفَرضيونَ 

 
 ع٥(فَر( 

 .)٦("وجمعه فُروع ، أعاله : فَرع كُلِّ شيٍء " 
 

 الفُرقانُ
 الَّذي تبارك السورةُ اليت أولُها : )٨(واملُراد باملَذْكورِ يف سجود التالوة )٧("القُرآنُ :" بالضم  -الفُرقانُ 

عبده  علَى الْفُرقَانَ نزلَ
 )٩(. 

 

                                                 
 ".والفُرشِ ... قُضي للمرأة مبا يعرف للنساِء ، كالطَّست :" ١/٢٤٨يف اجلامع) ١(
 ٦٣ينظر املطلع) ٢(
 ".فَرضيونَ  تصحيح مسألَة اَألولِ أن ميوت بعض الورثَة قبلَ القسمة  فقَصد ال:"  ٢/٥٥٤يف اجلامع) ٣(
 )ف ر ض ( ينظر الصحاح ) ٤(
 ".فال جزاء ولو أصابه على فَرعٍ أَصله يف احلَرمِ فقوالن :"  ١/٢٠٩يف اجلامع) ٥(
 ١٢٢/ ٢احملكم ) ٦(
 ١/٣٩٩احملرر الوجيز) ٧(
 ١/١٣٥اجلامع) ٨(
 ١الفرقان) ٩(
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الفُرنُ
 .)٢(" وهو غَير التنورِ، وهو خبز غَليظٌ نِسب إىل موضعه ،  الذي يخبز فيه الفُرينُّ:" بِضم الفاِء  -الفُرنُ 

 
 )٣(الفريةُ 
 .قاله اجلَوهري  )٤("اختلَقَه : إذا خلَقَه ، وافْتراه : فَرى فُالنٌ كَذباً :" يقال، االختالق : الفريةُ 

*  *  * 

 فصل السني

قت٥(الفُس( 
 قتالفاِء  -الفُس ماِء ، بِضحِ التبٍ " وفَتدنكج ، فُذهِما ، كقُنموبِض : روفع٦("م(  يهو :" قال اجلَواليق 

 برعيٌّ م٧("فارِس( كِّيم وقال ابن)طَأ : )٨اِء خالت موض. 
 

 خ٩(فَس( 
 .)١٠("انتقَض : أي، فانفَسخ ، عزم والنكاح وال، فَسخت البيع : تقول، نقَضه : فَسخ الشيَء " 

                                                 
 ".تضر باجلدارِ فلهم منعه ... فأما حمام ، وفُرنٌ :" ٢/٤٤٤يف اجلامع) ١(
 )ف ر ن ( الصحاح ) ٢(
 مل أعثر عليها يف جامع األمهات ) ٣(
 )ف ر ا ( الصحاح ) ٤(
 ".ألنه يدخر ... ما اختلف فيه  قد يكون كذلك ، كاللَّوزِ ، والفُستقِ :"  ٢/٣٤٥يف اجلامع) ٥(
 )ف س ت ق ( اموس الق) ٦(
 ٢٣٨املعرب) ٧(
 ١٢٣، وينظر تثقيف اللسان ٨٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٥١٥أبو حفص عمر بن خلف الصقلي ت) ٨(
 ".يخير البائع وشبهه يف الفَسخِ يف غريِ املُعينِ :"  ٢/٣٧٧يف اجلامع) ٩(
 )ف س خ ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

د١(فَس( 
 دنيِ  -فَسحِ السفَساداً  -بِفَت دفْسي ، دفهو فاس ، دوفَس-  مبالض-  فَساًدا ، فهو فَِسيد ، وفَِسد

 .)٢(ضد صلُح : بِكَسرِها أيضاً 
 

 )٣(الفُسطاطُ 
وقال ابن  )٤("وهو مجتمع أهلِ الكُورة حولَ جامعها " وإسكان ثانيه ، له وكَسرِه بضم أو: الفُسطاطُ 

 .)٥(فُسطاطٌ : ومنه قيل ملَدينة عمرو بن العاصِ ، كُلُّ مدينة جامعة ، فهي فُسطاطٌ : قُتيبةَ 
فلما أراد نزعه "  )٦("صِ ضرب فيها أبنيتةُ حني نزلَ ألنّ عمرو بن العا" وقيل غريه ، وإمنا قيل هلا ذلك 
أين ينزِلُ؟  : لقد تحرم منا مبحرمٍ فأقَره ، فلما قَفَلَ من اإلسكَندرِية ، قالوا: وجد عليه يماًما قد فَرخ ، فقال

 .)٩("يته باسمِ أبنِ )٨(فَسمي املَكانُ"  )٧("بالفُسطاط : قال
ومن نذَر اعتكافاً بِمسجِد : يف بابِ االعتكاف  )١٠(ومدينةُ مصر هذه هي املُرادةُ بقولِ الشيخِ أيب عمرو

طاط١١(الفُس(. 

                                                 
 ".وإن كان قَبلهما معاً يف يومِ النحرِ ، أو قَبله فَسد :"  ١/٢٠٢يف اجلامع  )١(
 )ف س د ( ينظر الصحاح ) ٢(
 ".من نذَر اعتكافاً مبسجِد الفُِسطاط فليعتكف :"  ١/١٨١يف اجلامع   )٣(
 ٤/٢٦٣وينظر معجم البلدان ،  ٢/٢٧٣مشارق األنوار ) ٤(
 ١/٣١٨ينظر غريب احلديث البن قتيبة) ٥(
 ١/٨٤مشكالت موطأ مالك بن أنس  البن السيد البطيلوسي  )٦(
 ١/١٨٠ينظر فتوح مصر وأخبارها لعبد الرمحن بن أعني املصري ) ٧(
 من ص ، وسقط من س وت ) املكان ) ( ٨(
 ١/٨٤مشكالت موطأ مالك ) ٩(
 حتريف ، واملثبت من ص و س) عمر ( يف ت ) ١٠(
 ١/١٨١اجلامع ) ١١(
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هليف قَو يف بابِ احلَج طاطُ املَذْكَورا الفُسوأم :طاطُهفُس الفرٍ، وهو:"  )١(خبعمن ش تيفب    بـرعم فارِسي
 .)٤("وفُِساطٌ بضم الفاِء ، وتشديد السنيِ يف الثّالثَة ، وفُِستاطٌ ، فُِسطاطٌ : )٣(وفيه لُغات  )٢(عن أيب منصورٍ

 زقال املُطَر : ستادُوف صطادُ٥(وف(  كْرِيراً ، قاله البشع تفَصار نةٌ فيهالفاِء لُغ روكَس. 
فَساطيط ، وفساسيط ، قـال الفَـراء     )٦(ويجمع على:" قال ابن السكِّيت يف إصالحِ املَنطقِ عن الفَراِء 
 .انتهى  )٧("فُستاطٌ ، ومل أسمعها : وينبغي أن يجمع أيضاً على فَساتيِط ، ملن قال

 
 قس٨(الف( 
 قسالف : هو اخلُروج ،قَتومنه فَس  ةرواةُ عن الثَّمعنها : أي،الن تجرخ ، قاً ؛خلُروجِهي فاسالعاص يموس

 .عن طاعة اِهللا تعاىل 
واخلُروج عن طَريقِ احلَق ، يقال ، العصيانُ ، والترك ألمرِ اِهللا تعاىل : الفسق :" وقال ابن سيده يف املُحكَمِ 

فِْسقي قفْسي ققاً وفُسوقاً  فَسس٩(ف( ، قوفَس-  مياين -بالضعن اللِّح)وقيل)١٠ ، : قسعـن  : الف اخلُروج
 .انتهى  )١١("الدينِ 

 

                                                 
 ١/٢٠٨اجلامع ) ١(
 ٢٤٩املعرب ) ٢(
 من ت ، وليست يف ص و س) راجع لل ) ( ٣(
 )ف س ط ( الصحاح ) ٤(
 .مل أقف عليهما يف املراجع اليت اطلعت عليها ) ٥(
 يف س وت من ص ، وليست ) على (  )٦(
 ١٣٣إصالح املنطق) ٧(
 " .ى فسقهم ، أو كُفْرِهم تعاد أبداً ما ملْ يكن والياً بِناًء عل:" ١/١١٠يف اجلامع) ٨(
 من ص ، وسقط من  س و ت ) فسوقاً ) ( ٩(
 ٧٥ترمجته يف امللحق رقم، هـ ٢٠٧علي بن حازم اللِّحياين  كان حياً قبل  )١٠(
 ٦/٢٤٢احملكم ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(]فصل الصاد[

 )٢(فَِصٌّ
 .)٤(هذَكَره ابن مالك يف مثَلَّث، وهو بِفَتحِ الفاِء وكَسرِها وضمها  )٣("واحد الفُصوصِ :" فَِص اخلاتمِ 

 .)٥("فصٌّ بالكَسرِ : والعامةُ تقول:" فلهذا قال، ومل يذْكُر اجلَوهري غري الفَتحِ 

 )٦(الفَصلُ 
 .)٨("قَطَعته فانقَطَع : أي، وفَصلْت الشيَء فانفَصلَ ، واحد الفُصولِ "  )٧("احلاجِز بني الشيئَينِ :" الفَصلُ 

 
 )٩(الفَصيلَةُ 
 .)١٠("ما انقَسمت فيها أنساب الفَخذ كبين العباسِ :" الفَصيلَةُ 

 
 

                                                 
 .أضفته حىت يسري الكتاب على نسق احد ) ١(
 " .صٍّ ثَمنيٍ ينزع اخلاتم بِفَِ:"  ١/١٣٩يف اجلامع ) ٢(
 )ف ص ص ( الصحاح ) ٣(
 ١/١٤إكمال اإلعالم بتثْليث الكَالمِ) ٤(
 ١٣٨وينظر ما تلحن فيه العامة للكسائي ) ف ص ص ( الصحاح ) ٥(
 ".قوالن : ويف الفَصلِ اليسريِ بينهما :"  ١/٤٥يف اجلامع ) ٦(
 )ف ص ل ( القاموس ) ٧(
 )ف ص ل ( الصحاح ) ٨(
 ".يبدأُ بالفَخذ مثَّ البطْنِ مثَّ العمارة ثُم الفَصيلَة :"  ٢/٥٠٥يف اجلامع ) ٩(
 ٢٣٩حترير ألفاظ التنبيه ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الضاد
 )١(الفضةُ 

يبعةُ ، قال الشض٢(الف(  ةوبالت ةيف سور فْسريِه٥٤/يف تهعن نِفْطوي)٣( :  فَضنها تةً ؛ ألنضةُ فضالف تيمإمنا س
 . فال تبقَى تتَفَرق : أي
 .)٤("ويطْلَقان على الذَّهبِ أيضاً ، والغرب ، والنِسيك ، اللُّجين : وللفضة أسماٌء أيضاً " 
 

 فضِلَ
كاةرِ الزيف أواخ لَ املَذكورِرِها :"  )٥(فَضوكَس ادحِ الضحِ الفاِء ، وبِفَتفْ، هو بِفَتمن املَفْتوحِ ي لُ  واملُضارِعض

 .)٦("والضم بِناٌء ، والفَتح أقْيس ، ومفْتوحها ، بالضم ، ومن املَكْسورِ مضموم الفاِء أيضاً 
هيو٧(قال سيب(  نيتلِ لُغداخجيُء على تحابِنا إمنا يهذا عند أص . ريهظري له :" قال اجلَووهو شاذٌّ ال ن")٨(. 

 
 )٩(الفَضلُ
 .)١٠("الزيادةُ ، جمعه فُضولٌ  ":الفَضلُ 

                                                 
 ".ومن الذَّهبِ والفضة حرام استعمالُهما :"  ١/٣٥يف اجلامع ) ١(
 ٨/١٢٣تفسري القرطيب  ، وينظر ٤٧ترمجته يف امللحق رقم، هـ ١٠٤عامر بن شراحيل الشعيب ت ) ٢(
 ٤ترمجته يف امللحق رقم، هـ ٣٢٣إبراهيم بن حممد بن عرفة األزدي الواسطي ت ) ٣(
 ١/٢٨١، وينظر املنتخب لكراع ٩املطلع) ٤(
 ".فإن مل يجِد أو فَضلْ نقلَ إىل أقربِ البالد :" ١٦٧-١/١٦٦يف اجلامع ) ٥(
 ١١٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ٤/١٥٠الكتاب  ، وينظر ٨٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم  ١٨٠ان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب ت عمرو بن عثم) ٧(
 )ف ض ل ( الصحاح ) ٨(
 ".قوالن : ويف اشتراط بقاِء ما يف يده من عينٍ وفَضلٍ قبلَ إعطائه :" ١/١٦٥يف اجلامع ) ٩(
 )ف ض ل ( املصباح ) ١٠(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الفَضيلَةُ 
 .)٢("خالف النقيصة والنقْصِ : الفَضيلَةُ والفَضلُ " 

*  *  * 

 فصل الطاء

 طام٣(ف( 
 يبالص طامف ": همن أم صالُهتقول، ف : ها ، فهو فَطيملَدو األم تفَطَم ، فْطوم٤("وم(. 

 
 )٥(لفطْرِصدقَةُ ا

وهي  -بكَسرِ الفاِء ، وسكون الطّاِء ليس غري  -فطْرةٌ : يقال للمخرجِ ، زكاةُ الفطْرِ :" صدقَةُ الفطْرِ 
زكاةُ : أي فَكأنها من الفطْرة اليت هي اخللْقَةُ ،، بل اصطالحيةٌ للفُقَهاِء ، وال معربةٌ ، لَفْظَةٌ مولَّدةٌ ال عربِيةٌ 

 لْقَة٦("اخل(. 
 .اإلفْطار  )٨(االسم من ذلك : والفطْر ، )٧(ويف السنة الثانية من اهلجرة فُرِضت صدقَةُ الفطْرِ

 
 )٩(الفطْنةُ 
 ه على املَعىن ، ويقال هلاالفطْنةُ هي التنب:" قال الشيخ أبو هاللٍ العسكَري يف الفُروقِ ، كالفَهمِ : الفطْنةُ 

                                                 
 ".لو ترك لُمعةً فانغسلَت ثانياً بنية الفَضيلَة :"  ١/٤٧امعيف اجل) ١(
 )ف ض ل ( الصحاح ) ٢(
 "الرقيقِ بعد الفطامِ . أرضعته جبزٍء من الرضيعِ :"  ٢/٤٣٤يف اجلامع ) ٣(
 ٢٦٥واملطلع ) ف ط م ( الصحاح ) ٤(
 ".هور وجوا املَش: صدقَةَ الفطْرِ:" ١/١٦٧يف اجلامع) ٥(
 ٦/٨٥اموع للنووي ) ٦(
 ٩/٢٧ينظر عمدة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ) ٧(
 واملثبت من س وت) من اإلفطار ( عبارة ص ) ٨(
 " .الختالف حالِ الظّانّ واملَظْنون يف الفطْنة :"  ٢/٤٧٣يف اجلامع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

إنَّ الفطْنةَ ابتداُء املَعرفَة من وجه غامضٍ  : ورجلٌ طَبِن فَطن ، ويجوز أن يقال، الفَطانةُ ، والطَّبانةُ مثْلُها 
 لْمةٌ عطْنفَكُلُّ ف ، ةطْنلْم فكُلُّ ع وليس ،يلْماً بالشةُ عطْنأن يقال وملا كانت الف زجضٍ ، مل يغام هجِء من و

 قَهماَء فَووبأن الس ، فِْسهن جودبو نسانُ فَطانتهى  )١("اإلن. 
وقد فَطن بالكَسرِ فطْنةً   -بِكَسرِ الطّاِء وضمها  -وفَطُن ، ورجلٌ فَطن  -بالفَتحِ  -فَطَنت للشيِء :" تقول

 .)٢("مفاعلَةٌ منه : يةً ، واملُفاطَنةُ وفَطان، وفَطانةً 
*  *  * 

 فصل القاف

 قْه٣(الف( 
 قْهالف : مالفَه ، رملعيسى بن ع رابِيتقول منه : قال أع ، قْهعليك بالف تهِدـرِ    :" شـلُ بالكَسجالر هفَق

والعالم به فَقيه ، وقد فَقُه بالضم  فُقاهـةٌ   ، علم الشريعة  وفُالنٌ ال يفْقَه ، وأفْقَهتك الشيَء ، ثُم خص به
 .)٤("باحثْته يف العلْمِ : إذا تعاطى ذلك ، وفاقََهته أنا : وتفَقَّه ، وفَقَّهه اُهللا 

 
ئَت٥(فُق( 
 ئَتالفاِء  –فُق مومضم ،موزه٦(م( وفَ:" يقال ، ُهنيع ها فَقَأتقَّأت-  ديدشئَةً  -بالتفْقها : تقْتخإذا ب")٧(. 

                                                 
 ٨٦الفروق ) ١(
 )ف ط ن ( الصحاح ) ٢(
 ".الصواب : هذا من لَحنِ الفقْه ، والظّاهر : قال عبد العزيز:" ١/٤٩يف اجلامع ) ٣(
 )ف ق هـ ( الصحاح ) ٤(
 " .رجع واحد من الستة بعد أن فُقئَت عينه :"  ٤/٤٨٠يف اجلامع ) ٥(
 ٣٤األلفاظ املهموزة وعقود اهلمز البن جين ) ٦(
 ) ف ق أ ( الصحاح ) ٧(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  كِّيتالس وال تقل:" قال ابن : تي١("فُق(. 
 

 ٢(الفَقري( 
 شِ :" الفَقرييةٌ من العلْغالذي له ب ، كنيسيَء له : وامل٣("الذي ال ش(  كِّيتالس قاله ابن . يعموقال األص 

 "كنيسحاالً من الفَقريِ  امل نس٤("أح( ،سوقال يون)كنيِ : )٥سحاالً من امل نسأح الفَقري. 
رابِياَألع يَء له : وقال ابنالذي الش قال، الفَقري : ثْلُهم كنيس٦("وامل(. 

*  *  * 

 فصل الالم

 ٧(الفَالح( 
 على الفَالحِ " الفَالح يأي، ح :أقْبِلْ على الن ةً ، جاةلُغ ٩("يف الفَالحِ  )٨(والفَلَح(  ريهقاله اجلَو. 

 
 )١٠(الفَالةُ 
 مثلُ عًصا وعصي  ، وجمع الفَال فُليٌّ على فُعولٍ ، والفَلَوات ، الفَال : واجلَمع ، املَفازةُ " الفَالةُ 

                                                                                                                                                         
 ١٤٩إصالح املنطق ) ١(
 ".يكَفَّن الفقري من بيت املالِ :"  ١/١٤٠يف اجلامع ) ٢(
 ٣٢٦إصالح املنطق ) ٣(
 )ف ق ر( مل أجده يف كتبه اليت اطلعت عليها ، وهو يف الصحاح ) ٤(
 ١٤٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم١٨٢أبو عبد الرمحن يونس بن حبيب الضيب ت) ٥(
 )ف ق ر ( ه يف النوادر ، وهو يف الصحاح مل أجد) ٦(
 مل أجدها يف جامع األمهات) ٧(
 حتريف ، واملثبت من ص و س) لغلة ( يف ت ) ٨(
 )ف ل ح ( الصحاح ) ٩(
 " .وبالفَالة تقَدم الراحلَةُ ألرباا ، املَطْروح خوف الغرقِ :"  ٢/٤٥٨يف اجلامع) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 وأفْلى القَوم : اروا إىل الفَالة١("إذا ص(. 

 
 )٢(فُالنٌ 

وفُالنةٌ غير ، وفُالنٌ مصروف ، واُألنثَى من الناسِ ، كنايةٌ عن الذَّكَرِ : مضمومتان  -فُالنٌ وفُالنةٌ " 
 ةلَميوالع للتأّْنيِث  روفَةص٣("م(. 

 
 )٤(الفَلْتةُ 
 .)٥("فَجأةً : أي، مر فَلْتةً كان ذلك األ: يقال، الفَجأَةُ من غَيرِ تردد وتدبرٍ :" الفَلْتةُ 

 
 )٦(الفُلْفُلُ 
 .حب معروف ، منه أبيض ، ومنه أسود : )٩( )٨(بِكَسرِهما  )٧(الفلْفل: بِضم الفائَنيِ ، وال تقل -الفُلْفُلُ 

 شجر الفُلْفُلِ ، مثل شجرِ : الطِّب  قال ابن جزلَةَ يف كتابِ منهاجِ البيان فيما يستعملُه اإلنسانُ يف علْمِ

                                                 
 )ل ا ف ( الصحاح ) ١(
 ".ولو نذر يوم يقدم فُالنٌ فقَدم ليالً فصام :" ١/١٧٨يف اجلامع ) ٢(
 ١٦٨املطلع  ) ٣(
 " .وملن وقََعت منه فَلْتةٌ النفْي ، ويضرِبهما إن شاَء :"  ٢/٥٢٣يف اجلامع ) ٤(
 )ف ل ت ( القاموس ) ٥(
 ".مطْعوم مصلح للقوت  ...كالفُلْفُلِ : كالتوابِلِ :"  ١/٣٤٥يف اجلامع ) ٦(
 من س وت ، وسقط من ص) وال تقل الفلفل ) ( ٧(
 واملثبت من س وت) بضم الفاءين ال بكسرمها ( عبارة ص ) ٨(
  ١٤٤ينظر تقومي اللسان البن اجلوزي ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)٣(وشمراخه يف طولِ اإلصبعِ، منظومان بالفُلْفُلِ  )٢(شمراخان  )١(وبني الورقَتنيِ منه، الرمان سواء 
 .)٦(الفُلْفُلِ، مثَّ ينفَصلُ  عن حب )٥(أولُ ما يطْلُع ثَمره يكون دار فُلْفُلٍ:  )٤(قال جالينوس

 
 )٧(الفلْقَةُ 
 .)٨("نِصفُها : الكسرةُ ، ومن اجلَفْنة :" وإسكان الالمِ  ، واٍء ، بكَسرِ الفاِء  -الفلْقَةُ 

*  *  * 

 فصل امليمِ 

 ٩(الفَم( 
 الفَم : هفُو لُهوأص ، روفعنِ، مماعِ اهلاَءيتثْقاالً ؛ الجتاس ههاؤ فَتذإىل اهلاِء  فَح ١٠(يف اإلضافَة( 

 .)١١(مثَّ عوض عن واوِه ميمٍ  

                                                 
 واملثبت من س وت) مثل ( يف  ص ) ١(
)٢ " ( روخملى: الشيف أع دقيق نغُص  ليظنِ الغصاللسان " الغ ) ش م ر خ( 
 ٣٦٨ينظر املعتمد يف األدوية املفردة ) ٣(
 ٢٧سنة ، ترمجته يف امللحق رقم ٨٨وعاش ، مات يف مدينة سلطانية ، جالينوس احلكيم الفيلسوف اليوناين ) ٤(
)٥ " ( رثْمل ما يالفُلْفُلِ أو رجالقاموس " هو ش ) ف ل ل( 
 ٢/١٥٦، واملختارات البن هبل  ٣/٢٢٧مع البن البيطار ينظر اجلا) ٦(
 ".إالّ قَضاًء يف فلْقٍَة من الطَّعامِ بني أسنانِه تبلع :"  ١/١٧٢يف اجلامع ) ٧(
 )ف ل ق ( الصحاح ) ٨(
 ".ويف التطْهريِ باملاِء بعد جعله يف الفَمِ  قوالن : "  ١/٣٢يف اجلامع  )٩(
 .فوهه  هذا : يف قولك ) ١٠(
 ١/٣٩١واملمتع البن عصفور ) ف و هـ ( ينظر اللسان  )١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 " لُغات عسفيه ت كمال ابن ةُ  : وذَكَرسةُ واخلامابِعامليمِ ، والر فيفخها مع ترها ، وكَسمالفاِء ، وض حفَت
فَُِمًى مقْصور بفَتحِ الفاِء وضمها وكَسرِها : الثامنةُ فَتحها وضمها مع تشديد امليمِ ، والسادسةُ والسابِعةُ و

ورأيت فَمه  ، هذا فَمه : فَم بالنقْصِ وإتباعِ الفاِء امليمِ يف احلَركات الثّالث اإلعرابِية ، تقول: والتاسعةُ 
 هإىل  فَم تظَررؤ  )١(ونباعِ امذلك يف اإلت ونظري . 

 .فَموان وفَميان : بن األعرابِي يف تثْنِية  فَماً وحكى ا
فعلم ذا أنَّ التشديد لُغةٌ صحيحةٌ ، وثَبت أنَّ للفَمِ أربع  -بالتشديد  -فَم : وحكى اللِّحياينّ أنه يقال

 .)٢()"ف و هـ : ( والرابِعةُ )  م ف م : ( والثالثةُ )  ف م و : ( والثانيةُ ) ف م ي : ( مواد أحدها 
*  *  * 

 فصل النون

 )٣(فناُء 
 .)٤("بِكَسرِ الفاِء واملَد :" فناُء الدارِ 

*  *  * 

 فصل اهلاء

 م٥(الفَه( 

 مةً ؛ وهلذا يقال:" الفَهخاص هماعس دنعاينِ الكَالمِ عمب لْممِ : هو العُء الفَهيلْمِ إذا ك: فُالنٌ سيَء العطان ب
 بِيرالع كَالم مفْهال ي يمج؛ ولذلك كان األع عمسىن ما يعمب. 

                                                 
 حتريف ، واملثبت من س وت) فهمه ( يف ص )  ١(
 ١/١٢٩وينظر مهع  اهلوامع للسيوطي ،  ١٥-١٤والنص يف املطلع ، مل أجد يف كتب ابن مالك اليت اطلعت عليها ) ٢(
 ".دوابِ املُتخذَةُ لذلك ، كفنائه ، أو بابِ دارِه مواقف ال:"  ٢/٥٢٠يف اجلامع) ٣(
 ٨٥وينظر املقصور واملمدود للفراء ،  ١٥٤حترير ألفاظ التنبيه  )٤(
 ".وفَهم إعطاِء اجلميعِ ، فالفاضلُ مرياثٌ إال ذا عينٍ :" ١/١٨٥يف اجلامع ) ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فَهِمت : وال تقول، فَهِمت كَالمه : أال ترى أنك تقول، ال يستعملُ الفَهم إال يف الكَالمِ : وقال بعضهم 
 جيئَهوم هكما تقول، ذَهاب :تملع  ذلك. 

الفَهم يكون يف الكَالمِ ، وغَيرِه من البيان ، كاإلشارة أال ترى إنك تقول : )١(وقال أبو أمحد بن أيب سلَمةَ
 . فَهِمت ما قلت ، وفَهِمت ما أشرت به إيلَّ 

 كَريساللٍ العأبو ه خيقال الش :معتما اسوإن ، مقَدلُ هو الذي تةَ األص؛ ألنَّ اإلشار ةيف اإلشار ملَ الفَه
 .انتهى  )٢("تجري مجرى الكَالمِ يف الداللَة على املَعىن 

*  *  * 

 فصل الواو

٣(الفَوات( 
 تاً وفَواتاً " الفَواتفو فات ردصم : كردفلم ي قب٤("إذا س(. 

 
 ت٥(الفَواخ( 
 تاِء املُثَّن -الفَواخبالت ةٌ :" اةتفاخ هداألطْواقِ ، واح ٦("من ذَوات(. 

 
 ر٧(الفَو( 
 رالفَو-  ةنو واوٍ ساك ، ةفْتوحلَيانُ : وراٍء ، بفاٍء مةُ ، الغرِ : والفُواردمن الق فورما ي ،  ومن ذلك قوهلم 

                                                 
 ٢٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٥١٠سلمة النيسابوري  ت احلسن بن أمحد بن حيىي أبو أمحد بن أيب ) ١(
 ٨٩الفروق ) ٢(
 ".احلاضر الصحيح يخشى فَوات الوقْت ... يتيمم :"  ١/٦٥يف اجلامع ) ٣(
 ٢٠٤املطلع ) ٤(
 ".قوالن : ويف إلْحاقِ القُمري ، والفَواخت وشبهها باحلَمامِ :"  ١/٢١٥يف اجلامع ) ٥(
 )ف خ ت ( الصحاح  )٦(
 ".ال يجِب قَضاُء رمضانَ على الفَورِ اتفاقاً :" ١/١٧٤يف اجلامع ) ٧(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .حكى ذلك ابن فارِسٍ ، )١(سكُنقَبلَ أنْ ي: أي، ذَهبت يف حاجة ، ثُم أتيت يف فَوري 

 
 )٢(الفُولُ 
الباقلَّى بالتشديد مع القَصرِ ، ويكْتب بالياِء ، والباقالُء بالتخفيف مع املَد  : معروف ، يقال له : الفُولُ 

باأللف بكْت٣(وي(. 
 

*  *  * 

 فصل الياء

  )٤(الفَيافيِ
 .)٦("وهي الصحراُء املَلْساُء "  )٥(، ممدودةٌ  واحده فَيفاُء: الفَيافي 

 

                                                 
 ٤/٤٥٨ومقاييس اللغة ،  ٣/٧٠٧ينظر جممل اللغة ) ١(
 ".وتعتبر املُماثََلَةُ حالَ الكَمالِ ، ويف الفُولِ غير ناقلٍ :"  ١/٣٤٦يف اجلامع ) ٢(
 ١٥٩وأليب على القايل ،  ٤٤صور واملمدود للفراء ينظر املق) ٣(
 ".وأما ماُء البِئْر اليت حفرت يف الفَيايف فال تباع :"  ٢/٤٤٦يف اجلامع ) ٤(
 ٢/٨٦املقصور واملمدود البن ولّاد )٥(
 )ف ي ف ( الصحاح ) ٦(

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الفَيُء 
 .)٤(واملراد به يف بابِ اجلهاد  )٣("رجع  )٢(مأخوذٌ من فاَء إذا " بفَتحِ الفاِء ، وهمزِ آخره  -الفَيُء 

 .)٥("رِ يفيُء إفاَءةً أفاَء اُهللا على املُسلمني مالَ الكُّفّا: تقول منه ، اخلَراج والغنيمةُ " 
 

 الفَيئَةُ
 رجوعه إىل ما كان ممتنِعاً منه بِسببِ : )٦(الرجوع ، واملُراد ا يف بابِ اإليالِء :" بِفَتحِ الفاِء  -الفَيئَةُ 
 .)٨("فاَء فيئاً :" يقال )٧("وهو اجلماع ، اليمنيِ 

 
 )٩(الفيلُ 
 .)١٠("واألنثى فيلَةٌ ، أفْيالٌ ، و فُيولٌ ، وفيلَةٌ : واجلَمع "  معروف: بالكَسرِ  -الفيلُ 

 كِّيتالس الٌ ، أفْيِلَةٌ  ٥٥/وال تقل:" قال ابنفَي هب١١("وصاح(. 
 

                                                 
 ".ففَيٌء : وإال ، ه اخلُمس ففي.. فإن أَخذَه منهم بقتالٍ:" ١/١٥٤يف اجلامع ) ١(
 واملثبت من س وت) إىل ( يف  ص ) ٢(
 ٣١٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ".وتخمس الغنيمةُ ، ما مل يوجف عليه : الفَيُء :"  ١/٢٤٩يف اجلامع ) ٤(
 ) ف ي أ ( الصحاح ) ٥(
 ".وأيب الفَيئَةَ ، طالق لو قال إن وطئْت إحداكُما فاُألخرى :"  ١/٣٠٧يف اجلامع ) ٦(
)٧ ( شير٤/٩٦شرح خمتصر خليل حملمد اخل 
 )ف ي أ ( الصحاح ) ٨(
 ".وكذلك ناب الفيلِ ... والسن نجِس :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٩(
 )ف ي ل ( الصحاح  )١٠(
 ١٧٠إصالح املنطق) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب القاف

١(القابِسي( 
 القابِسي-  فاألل بعد ةكْسورم دةحوبباٍء م ، لَةمهن مةٌ إىل قَابِسٍنِ: مث سيببِ :"  )٢(سةٌ بالقُريةٌ بأفْرِيقنديم

 .)٣("من مهدية 
 

 القابِلَةُ
وأما املَذْكَورةُ يف بابِ  )٥("وقد قَبلَ وأقْبلَ مبعًنى ، اللَّيلَةُ املُقْبِلَةُ :"  )٤(املَذْكورةُ يف بابِ الصيامِ -القابِلَةُ 
فَقات٦(الن(  ":تفاليت ت هأم ةعند وِالد لَدأةَ : يقال، لقَّى الوالقابِلَةُ املَر رِ الباِء  -قَبِلَتها   -بكَسحلُها بفَتقْبت

 رِ القافبالَةً بكَس٧("ق( . 
  ريأيضاً : قال اجلَوه ٨("قَبيلٌ ، وقَبولٌ :" ويقال للقَابِلَة( " القَابِلَة عمقوابلٌ : وج")٩(. 
 

القَاد ١٠(ح( 
 حالقَاد ، ريهقال اجلَو ": نيالع تحقَد : دمنها املاَء الفاس تجر١١("إذا أخ(. 

 
 
 

                                                 
 ".غري طَهورٍ ووقَع البنِ القابِِسي :"  ١/٣١يف اجلامع ) ١(
 ٤/٣٢٨معجم البلدان ينظر ) ٢(
 ٣/٣٢٢وفيات األعيان البن خلكان ) ٣(
 ".مىت رؤي قبلَ الزوالِ فللقابِلَة على األصح :"  ١/١٧٠يف اجلامع ) ٤(
 )ق ب ل ( الصحاح ،  ٦٠أفعلت للسجستاينّ   وفعلت و،  ٧٥أفعلت للزجاجِ  فعلت و) ٥(
 " .بِخالف أُجرة القابِلَة للولَد .. دواٌء : وال يلْزمه :"  ١/٣٣٢يف اجلامع ) ٦(
 ٢٤٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٧(
 )ق ب ل ( الصحاح ) ٨(
 )ق ب ل ( املصباح ) ٩(
 ".قادحِ املاِء يعيد أبداً ، وعلَّلَ بتردد النجحِ فيه :"  ١/٩٦يف اجلامع ) ١٠(
 )ق د ح ( الصحاح ) ١١(
 
 
 
 



 

 )١(القَارورةُ 
 .)٢("واحدةُ القَواريرِ من الزجاجِ :" القَارورةُ 

 
 )٣(القافةُ 
إذا : قُفْت أثَره :" تقول )٤("كبائعٍ وباعة ، واألشباه  وهو متتبع اآلثَارِ، جمع قائف :" بالتخفيف  -القافَةُ 
 هتعبأت ، هأثَر تمثل قَفَو ، مثل قاف ، هأثَر اسِ : يقال، واقْتافالن ف٥("هو أقْو(. 

 
 )٦(القَافلَةُ 
وقَفَلَت ، قَفَلَ اجلَيش فهو قافلٌ : تقول، وهو اسم فاعلٍ مؤنث ، الرفْقَةُ راجِعونَ من السفَرِ :" القَافلَةُ 

 .)٧("اجلَماعةُ فهي قافلَةٌ 
 

 ٨(قاف( 
 قاف : يدقال الواح ، ريناملُفَس يا، قال أكْثَرنحيطٌ بالدوقال)٩(هو م ، : دجربراِء ، هو من زوهو من و 

ةسريمب هائرمن و سمالش غيبجابِ الذي تةٌ  احلوما بينها ظُلْم ، ة١٠(سن(. 

                                                 
 ".وال فديةَ يف حملِ قارورة مسٍك :"  ٢/٢٠٦يف اجلامع ) ١(
 )ق ر ر ( الصحاح ) ٢(
 ".ففي األمة يطَؤها السيدان يف طُهرٍ . وأما القافَةُ :"  ١/٣٢٤يف اجلامع ) ٣(
 ٢٧٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 )ق و ف ( الصحاح ) ٥(
 ".هادةُ القافلَة بعضهِم لبعضٍ يف قَطْعِ الطَّريقِ تقْبلُ ش:" ٢/٤٧١يف اجلامع ) ٦(
 ٢٢١املطلع ) ٧(
 " .بقاٍف واقْتربت ، مثَّ خيْطُب بعدها كخطْبتي اجلُمعة : ابن حبيبٍ:" ١٢٩-١/١٢٨يف اجلامع ) ٨(
من خرافات بين إسرائيل اليت ، كأنّ هذا واهللا أعلم و... ق جبلٌ محيطٌ جبميعِ الدنيا: قالوا:" ٤/٢٢١قال ابن كثري يف تفسريه ) ٩(

 .أخذها عنهم بعض الناس 
 ٥/٧١وفتح القدير حملمد الشوكاين ،  ١٨/١٨٦وينظر التفسري الكبري لفخر الدين الرازي ، ليس يف تفسري الواحدي ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)٢(" ب أهلِ اللُّغةهذا مذْهو :قال، هو فاتحةُ السورة : )١(وقال مجاهِد: قال" 
 

 )٣(قَد قَامت الصالةُ
 .)٤(وحانَ قيامهم ، قام أهلُها : أي، قَد قَامت الصالةُ 

 
 )٥(القامةُ 
 .)٦("مثلُ تارات ، وتيرٍ ، تجمع على قَامات ، وقيمٍ ، قَده : قامةُ اإلنسان :"  قال اجلَوهري، القامةُ 

 
 )٧(العين القائمةُ 

 .قاله اَألزهري  )٨("هي اليت بياضها وسوادها صافيان ، ولكن ال يبصر ا : العني القائمةُ " 
 

 )٩(القائلَةُ 
 .)١٠("وهو شاذٌّ ، ومقيالً ، وقَائلَةً ، وقَيالً ، قال يقيلُ قَيلولَةً :" يقال ، ظَّهريةُ ، وهي اهلاجِرةُ ال: القائلَةُ 

 

                                                 
 ، ومل أجد النص يف تفسريه  ٩٧، ترمجته يف امللحق رقم  ١٠٣جماهد بن جبري موىل السائب بن أيب السائب املخزومي املكي ت ) ١(
 . ١٥/١٤٣وتفسري القرطيب ،  ٨/١٧٦وينظر تفسري الثعاليب  
 ٨٨حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ١/٨٧اجلامع ) ٣(
 )ق و م ( اللسان ) ٤(
 ".العصرِ  أن تصري زيادةُ ظلِّ القامة مثْلَها ، وهو أولُ وقْت :"  ١/٨٠يف اجلامع ) ٥(
 )ق و م ( الصحاح ) ٦(
 ".ويف العينِ القائمة االجتهاد ، واَألنف من أَصله أو مارِنِه  على األصح :"  ٢/٥٠٢يف اجلامع) ٧(
 ٢٣٩الزاهر ) ٨(
 " .لَة ويوفر املُستأجِر على العرف ، كنزعِ الثَّوب لَيالً أو يف القائ:"  ٤/٤٣٧يف اجلامع ) ٩(
 )ق ي ل ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الباء

 )١(القَباُء 
 دودم٢(القَباُء ، م(  " ٌةأَقْبِي هعمالقُباَء ، وج تيقَبوت : هتلَبِس")٣(  ييقهو:" قيل: قال اجلَوال   برعم يفارِس

 . )٤("وهو الضم واجلَمع ، عربِيٌّ مشتقٌّ من القَبوِ : وقيل
هل تجزئ الصالةُ يف الفُروجِ ؟ قال : قيِلَ لفَقيه العربِ : الفَروج ، قال أبو احلُسينِ ابن فارِسٍ : ويقال له 

ةَ فنِعروطِّي العغما ي هتحوجِ القَباُءإن كان تالفَر ٥(م(. 
 

 )٦(القُبْلُ 
 .)٧("نقيض الدبرِ :" بِضمتنيِ وبضمة : القُبْلُ 

 
 )٨(القبلَةُ 
 ، قال مالك )٩("سميت بذلك ؛ ألنَّ املُصلِّي يقابِلُها وتقابِلُه :" قال اهلَروي ، بِكَسرِ القاف : القبلَةُ 

 . )١٠(قبلَةُ قبلَ بدرٍ بِشَهرينِ فُرِضت ال

                                                 
 ".الفديةُ  -وإنْ ملْ يدخلْ كُماً وال زراً  -ويف القَباِء :" ١/٢٠٤يف اجلامع ) ١(
 ٨٧املقصور واملمدود للفراِء ) ٢(
 ٢٢٤وحترير ألفاظ التنبيه ) ق ب أ ( الصحاح ) ٣(
  ٢٦٢املعرب ) ٤(
 ٣٣/٧٢٠مل اللغة وجم،  ٤/٤٩٩ينظر مقاييس اللغة ) ٥(
 ".إيالج احلَشفَة يف قُبلٍ أو دبرٍ :" ١/١٧٢يف اجلامع ) ٦(
 )ق ب ل ( الصحاح ) ٧(
 ".يتحرى كالقبلَة ، ابن القَصارِ ، مثْلُهما إن كَثُرت ... يغِسلُ أعضاَءه مما قبله :" ٤٢-١/٤١يف اجلامع) ٨(
 ٥/١٤٩٦الغريبني) ٩(
 ٨٧املوطأ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 القاف ملَةُ  بِضقْبِيلِ " وأما القُبروفَةٌ : من التع١("فم(. 

 
 )٢(القَبولُ 
 .)٣(وهو مصدر شاذٌّ ، هو بِفَتحِ القاف : قال أهلُ اللُّغة ، القَبولُ 

 
 )٤(القَبيلُ 
  )٥(والعربِ ، واجلَمع ، والزنجِ ، مثلُ الرومِ ، الثَة فصاعداً من قَومٍ شتى اجلَماعةُ تكون من الثَّ:" القَبيلُ 

 .)٦("قُبلٌ 
 

 )٧(القَبيلَةُ 
وهي ، سميت قَبيلَةً ؛ لتقابلِ األنسابِ فيها :" قيل، كربِيعةَ ، ما انقَسمت فيه أنساب الشعبِ : القَبيلَةُ 
الع عمجت ر٨("مائ( . 

 
 

 

                                                                                                                                                         
 )ق ب ل ( الصحاح ) ١(
 ".فإن وهب له لَزِمه قُبولُه :" ١/٦٦يف اجلامع) ٢(
 )ق ب ل ( الصحاح ) ٣(
 ".خروج السعاة أَولَ الصيف تخفيفاً على القََبيلَينِ :" ١/١٦٠يف اجلامع) ٤(
 .حتريف ، واملثبت من س وت ) والعجم ( يف ص ) ٥(
 )ب ل  ق( الصحاح ) ٦(
 ".ال يلْزم تعميم القَبيلَة الكَبرية ، كاملَساكنيِ ، والغزاة :"  ٢/٥٤٣يف اجلامع) ٧(
 ".هي ما انقَسم فيه أنساب القبيلة ، كقريش وكنانة ، وجتمع على عمائر : والعمارةُ :"  ٣/٢٦ذيب األمساءيف ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل التاء

 لَه١(قَت( 
 " لَهقْتاالً ، قَتالً وتلَبٍ قَتوبه ، عن ثَع : ه٢("أمات(  كريساللٍ العلُ :" وقال أبو هالقَت :  ةوانِياحلَي ةيالبِن قْصن

إنه : ل ملن حبس اإلنسانَ حىت ميوت ويقا، قَتلٌ يف أكْثَرِ احلالِ إال إذا كان من فعلِ آدمي : وال يقال له 
 ةيالبِن قُصنمل ي ه؛ ألن لٍ يف احلَقيقَةوليس بِقات ، لَهانتهى  )٣("قَت. 

*  *  * 

 فصل الدال

 )٤(لَيلَةُ القَدرِ 
وهي اليت يفْرق ، لَةَ احلُكْمِ يعين لَي:" قال أبو إسحاق الزجاج ، بسكون الدالِ ، وفتحها جائز : ليلَةُ القَدرِ 

وأما القدر املَذْكورِ قُبيـل   )٦("تكْتب املَالئكَةُ بيانَ ما يصري يف تلك السنة : أي"  )٥("فيها كُلُّ أمرٍ حكيمٍ 
 وهذا اسمها  ،  )٩(رِ قياسٍعلى غَي، وتصغريها قُدير  بال هاٍء ،  )٨(يؤنثُ ، فَبِكَسرِ القاف :  )٧(بابِ األواين

                                                 
 ".يه سبع من الطَّيرِ فَقَتلَه وداه بشاٍة من عدا عل:"  ١/٢٠٨يف اجلامع ) ١(
 )ق ت ل ( مل أجده يف كتب ثعلب اليت اطلعت عليها ، وهو يف القاموس ) ٢(
 ١٠٦الفروق ) ٣(
 ١/١٨٢اجلامع  )٤(
 ٥/٣٤٧معاين القرآن وإعرابه ) ٥(
تكتب فيها املالئكة من األقدار واألرزاق واآلجال  مسيت ليلة القدر ؛ ملا:"  ١/٢٢٥، ويف عمدة القارئ ١٢٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(

 " .اليت تكون يف تلك السنة 
 " .وإن وقَع اخلشاش يف قدرٍ أُكلَ منها :"  ٣٥-١/٣٤يف اجلامع ) ٧(
 ٧٧،  ٦٣والبلغة ،  ٥٧والبن فارس ،  ٨٢املذكر واملؤنث للفراء ) ٨(
 ١/٥١٠، واللباب  ٢١٧/ ١، واللمع  ١/٤٨٠، وعلل النحو حملمد الوراق ١/٥١٠ل ينظر األصو" والقياس تصغريه على قُديرة  ) " ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ةرِيصبالب ، ةةُ باملَكِّيمرى البمس١(وت(. 

 
 رِي٢(القَد( 
 رِيالِ  -القَدوالد حِ القافاِء ، بِفَترِ الروكَس ، رِ احلُروفالياِء آخ ديدشرِ :" وتالقَد داُهللا ، جاح روقَد

 هرقْدذلك عليه ي ،راً ويراً وقَدقَد هر٣(قْد(  عليه وله هروقَد")٤(. 
 

تر٥(قَد( 
 حكاها ، لُغةً  فيه  -بالكَسرِ -وقَدرت عليه ، وقُدراناً ، أقْدر قُدرةً  -بِفَتحِ الدالِ  -قَدرت على الشيِء 

تكِّيالس ٦(ابن( ريهقاله اجلَو)٧(. 
 

 م٨(القَد( 
القَد روفَةٌ :" معثَةٌ ، وهي منؤ٩("م(. 

 

                                                                                                                                                         
   ٢٤٣،  ١/٣٤، ومعجم لغات القبائل ٢/٤٧٣ينظر غريب احلديث البن قتيبة ) ١(
 ".تعاد يف الوقْت : ويف املُبتدع كاحلَروري والقَدري ، ثالثها:" ١/١١٠يف اجلامع) ٢(
 من س و ت ، وسقط من ص) قَدراً و( ) ٣(
 )ق د ر ( القاموس ) ٤(
 ".يمسح على جِراحه إن قَدر :"  ١/٧٤اجلامع يف  )٥(
 ٢١٢ينظر إصالح املنطق ) ٦(
 .ليس يف الصحاح   )٧(
 " .ال يمسح على ذي اخلرقِ الكَثريِ ، وهو أن يظْهِر جلَّ القَدمِ :"  ١/٧٢يف اجلامع ) ٨(
 والبن األنباري ،  ٦٤ولنفطويه ،  ٥٥وللمفضل ،  ٥٥والبن فارس ،  ٨٠وينظر املذكر واملؤنث للفراء ،  ٧٨املطلع   )٩(
  ٦٦والبلغة ،  ٨٨والبن جين ،  ٢٨٨- ١٩٧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 م١(قََد( 
 مقَد : مقْدي الِ ، واملُضارِعرِ الدالِ  -بِكَسحِ الياِء والدماً، قُدوماً  -بفَتقْد٢(و م( ِالحِ الدبِفَت)٣(. 

 
 دي٤(قُد( 
 ديقُد- كونوس ، لَةمالِ املُهحِ الدوفَت ، القاف مها  بضتحمن ت اةالياِء املُثَن ، لَةمهها دالٌ مدعزِلٌ : وبنم

 بينه والكَديد ، ةكَّةَ واملَدينميالً : )٥(بني م رشةَ عتكَّةَ ، سإىل م بأقْر والكَديد ،  ساتنيوالب املياه وهو كَثري
فَبِفَتحِ القاف  : )٧(وأما القَديد املَذْكورِ يف بابِ البيوعِ. )٦(هي خلُزاعةَ و، وسميت قَُديداً ؛ لتقَدد السيولِ ا 

 .)٨(وهو اللَّحم املَشروحِ املُملَّحِ املُيبسِ، وكَسرِ الدالِ 
*  *  * 

 فصل الذال
 )٩(القَذَارةُ 
 و تقَذَّرته ، بِكَسرِ الذّالِ  -قَذرت الشيَء " :تقول، ضد النظافَة :" بِفَتحِ القاف والذّالِ  -القَذَارةُ 

  هتقْذَرتواس : هت١٠("إذا كَرِه(. 

                                                 
 ".يبتدئُها القادم : فلو قَدم والٍ ، وقد شرع فقيل:" ١/١٢٤يف اجلامع) ١(
 واملثبت من ص و س)  قَدماً( يف ت ) ٢(
 )ق د م ( ينظر الصحاح ) ٣(
 " .خرج إىل قَُديٍد فبلَغته فتنةُ املدينة فَرجع :"  ١/١٨٨يف اجلامع ) ٤(
)٥ " ( فان ، وهو على اثنني وأربعني ميالً من مكة : الكَديدسد وعيج ، ويقال بني قُدفان وأمس١/٤٩٢إحتاف الورى " ماٌء بني ع 
 ٧/٢٠٥وينظر معجم معامل احلجاز للبالدي  
واٍد فحل من أودية : قُديد :"  ٩٧-٧/٩٦، ويف معجم معامل احلجاز  ٤/٥٠١ومعجم البلدان ،  ٢/١٠٥٤ينظر معجم ما استعجم ) ٦(

 ".به  أكثر من أربعني قرية ، وهو بني خليص ورابغ ...احلجاز ، خصيب كثري العيون واملزارع 
 " .والقديد بالقَديد ، جواز املَشوي باملَشوي :"  ٢/٣٤٦مع يف اجلا) ٧(
 ٤/٢٢ينظر النهاية ) ٨(
 ".لقَذارته ... يغسلُ اإلناِء من ولوغِ الكَلْبِ :"  ١/٤٠يف اجلامع ) ٩(
 )ق ذ ر( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١(القَذْف( 
 القَذْف ": ةيِء بقُوالش يممن ر لُهنا ، أصي بالزملَ يف الرمعتاس ثُم ، من املَكْروهات يقال، وحنوِه : قَذَف
 .)٢("وفَسقَة ، كفاسقٍ ، وقَذَفَةٌ ، قذَاف : وجمعه ، فهو قاذف ، فاً يقْذف قَذْ

*  *  * 

 فصل الراء

 )٣(القَرابةُ 
وقُربى ، ومقْربةٌُ  ، وقُرب ، بيين وبينه قَرابةٌ : تقول، وهو يف األصلِ مصدر ، القُربى يف الرحمِ :" القَرابةُ 
وهم أقْرِبائي ، وأقاريب ، والعامةُ تقول ، وذو قَرابيتِ ، وهو قَرِييبِ  -بِضم الراِء  -ربةٌ ، وقُربةٌ وقُ، ومقْربةٌ 

 .)٤("هو قَرابيت ، وهم قَرابايت 
 

 ٥(القُراد( 
 القُراد : القُردان دمِ ، واحععلى الن بدوهو ما ي ،روفع٦(م( . رِيهلَ ما : يقال: قال األزأو للقُراد
إذا سمن وكَبِر ، وجمعها  : ثُم يصري حلَمةً ، ثُم يصري قُراداً ، ثُم يصري حمناناً ، وهو صغري قَمقَام ، يكون 
لَمانتهى  )٧(ح. 

                                                 
 ".كالقَذْف  بالكَبائرِ اليت ال تبطلُ الصوم:" ١/١٨٠يف اجلامع ) ١(
  ٣٧٢ – ٣٧١املطلع ) ٢(
 ".من تلْزمه نفَقَته من املُسلمني خاصةً بالقَرابة :" ١/١٦٨يف اجلامع ) ٣(
 ١٠٩وينظر تقومي اللسان البن اجلوزي ) ق ر ب ( الصحاح ) ٤(
 " .قَوالن : ويف دمِ الذُّبابِ والقُراد :"  ١/٣٣يف اجلامع ) ٥(
دويبة متطفلة ذات أرجل كثرية ، تعيش على : القُراد ) :" ق ر د ( ، ويف املعجم الوسيط  ٣٦الثَّالثة البن فارِسٍ ينظر كتاب ) ٦(

 ".قُردان :قُرادة ، واجلمع : الدواب والطيور ، الواحدة 
)٧ ( ةذيب اللُّغ ١٢٨،  والزاهر ٥/١٢١ينظر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 راض١(الق( 
 راضالق " رِ القافبِكَس : ضِ ، وهو القَطْعقٌّ من القَرتشم ،ةً سطْعلِ قللعام قَطَع كبذَلك ؛ ألنَّ املال يم

ومضاربةً ؛ ألنَّ العاملَ يضرِب يف ، مقَارضةً ، ويسمى القراض ، وقطْعةً من الربحِ ، من ماله يتصرف فيها 
 .)٢("أي سار ، ضرب يف األرضِ  : يقال ، األرضِ لالتجارِ 

هقال األز راضاً :" ريق هونمسجازِ يلُ احلةً ، وأهبضارم هونمسراقِ يلُ الع٣("وأه(. 
 

 )٤(القُراضةُ 
 .)٥("قطَع الفضة والذَّهبِ :" بضم القاف  -القُراضةُ 

 
 )٦(القُرآنُ 
 .قاله أبو عبيدةَ  )٧("ه يجمع السور فيضمها سميِ ذا االسمِ ؛ ألن" التنزيلُ : بِضم القاف  -القُرآنُ 

 .وأنهى أساميه إىل نيف وتسعني ، وله أسماٌء صنف اإلمام احلَربِي فيها جزًءا 
خمسـة وخمسـني   اعلَم أنَّ اَهللا تعاىل سمى القُرآنَ بِ: )٩(بن عبد املَلك )٨(وقال القاضي أبو املَعايل عزيزي

وموعظَةً ، وذكْـًرا   ، وشفاًء ، وفُرقاناً ، ورحمةً ، ونوًرا ، وهدًى ، اسماً سماه كتاباً ، وقُرآناً ، وكَالماً 

                                                 
 " .املُدارِ موافقاً حلالِ ربه ال يزكّى  القراض غري:"  ١/١٥٠يف اجلامع ) ١(
 ٢١٥ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ٨/٣٤٢وينظر ذيب اللغة ،  ١٦٤الزاهر ) ٣(
 ".مئٍَة وخمسني تساويِ مئتنيِ قُراضةً :"  ١/١٤٤يف اجلامع ) ٤(
 ١٨٠حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 " .ويف قراَءتها بأم القُرآن ، فقط  يأيت بِركْعٍة:"  ١/١٠٥يف اجلامع ) ٦(
 ١/١جماز القرآن ) ٧(
 حتريف ، واملثبت من س وت) عزير ( يف  ص ) ٨(
، وينظر الربهان يف ٧١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٤٩٤أبو املَعايل عزيزي بن عبد املَلك بن منصور اجليلي املَعروف بِشيذَلَةَ ت ) ٩(

  ٢٧٦ – ١/٢٧٣الزركشي  علوم القرآن حملمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

وفَصالً  ، والقَيم والصراطَ  املُستقيم ، ، وحبالً ، ومباركاً ، ومهيمناً ، وحكيماً ، وحكْمةً ، وعلياً ، وكَرمياً 
وعلًمـا   ، وبياًنا ، وعربًيا  وقَوالً ، واملَثانِي ، ووحياً ، وروحاً ، وتنزيالً ، )١(وأحسن احلَديث، ونبأً عظيماً 

  )٢(وعدالً ،  وصدقاً، والعروةُ الوثْقى ، ومتشابِهاً ، وتذْكرةً ، وعجباً يهدي ، وحقًا ، وبصائر ، واهلادي 
 )٣(وقَصصاً ، وبالغاً ، وعزيزاً ، ومبيناً ، وبشرياً ، ونذيراً ، وزبوًرا ، ومجيًدا ، وبشرًى ، وأمًرا ، وإِمياًنا 

 .انتهى )٥( )٤(مرفُوعة مطَهرة  صحف مكَرمة  و 
ويحالن انِيمنِ الرلَ أبو احلَسئاِهللا ؟ فقال : )٦(وس تابةُ كمجرةٌ فما تمجرتابٍ له تكُلُّ ك: ـذَاالَغٌ هب 

ولينذَرواْ بِه  لِّلناسِ
)٧(. 

 يف بابِ احلَج رانُ املَذْكور٨(وأما الق(  : رِ القاففبِكَس ، ةرموالع احلَج بني عنَ بـني  :" يقال، وهو اجلَمقََر
 .)٩("قراناً بِكَسرِها  -بضمهما  -يقْرنُ  -بِفَتحِ الراِء  -لعمرة احلَج وا

                                                                                                                                                         
 . لَّذين يخشونَ ربهم ٱحلَديث كتباً متشبِهاً مثَانِى تقْشعر منه جلُود ٱاُهللا نزلَ أحسن  قوله تعاىل  ٢٣الزمر ) ١(
 لعليم ٱلسميع ٱلَ لكَلمته وهو وتمت كَلمت ربك صدقاً وعدالً لَّا مبد  ١١٥األنعام ) ٢(
  ٢٧٦-١/٢٧٣وينظر الربهان للزركشي  وفيه بقية اآليات لكل كلمة   لْحق ٱلْقَصص ٱإنَّ هذا لَهو  قوله تعاىل  ٦٢آل عمران ) ٣(
 حتريف ، واملثبت من ص و س) طهورة ( يف ت ) ٤(
 ١٤-١٣عبس ) ٥(
 ١/٢٨٢، والنص يف الربهان يف علوم القرآن ٧٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣٨٤يسى بن علي الرماينّ تأبو احلسن علي بن ع) ٦(
 ٥٢إبراهيم) ٧(
 ".مثَّ القرانُ ... اإلفراد باحلَج :" ١/١٨٩يف اجلامع) ٨(
 )ق ر ن ( الصحاح ) ٩(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(القراَءةُ 
واألمر  )٢("بعضه إىل بعضٍ  ٥٦/جمعته ، وضممت: أي، وقُرآناً ، قََرأت القُرآن قراَءةً " مصدر : القراَءةُ 
خلَق   الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ السورةُ الّيت أوهلا : )٣( كورِ يف سجود التالوةواملُراد باملَذْ. منه اقْْرأْ 

 )٤(. 
 

 )٥(القُراُء 
 .)٦("وكَفَرة ، مثل كافرٍ ، جمع القارِئِ قَرأَةٌ :" قال اجلَوهري ، جمع قارِئٍ : القُراُء 

 
 ب٧(قَر( 

 "ممنه ككَر بقَر  ، هباً ، وقَرِبقُر  عم٨(كَس(  ًبانانا : وقُرعِ ، دواجلَم دللواح فهو قََريب")٩(. 
 

 )١٠(القُربةُ 
تقول  )١١("يطْلَب به القُرب عنده : أي، ما يتقَرب به إىل اِهللا عز وجلَّ :" بضم قافَيهِما  -القُربةُ والقُربانُ 

 . )١٢(هللا قُرباناً  قَربت: منه 

                                                                                                                                                         
 " .و كان سجد واحدةً يبتدئ من القراَءة ول:"  ١/٤٣يف اجلامع ) ١(
 )ق ر أ ( الصحاح ) ٢(
 ".واقْرأْ  اليسجدونَ  : وقيل ، آخرها : واالنشقاق :"  ١/١٣٥يف اجلامع ) ٣(
 ١العلق ) ٤(
 ".مل يزلْ القُراُء يتعوذونَ يف قيامِ رمضانَ :" ١/٩٤يف اجلامع) ٥(
 )ق ر أ ( الصحاح ) ٦(
 ".يبين بِغيرِ إحرامٍ إن قَرب جِدا :" ١/١٠٤يف اجلامع ) ٧(
 واملثبت من س وت) قربانا ( يف ص ) ٨(
 )ق ر ب ( القاموس ) ٩(
 ".االعتكاف قُربةٌ :"  ١/١٨٠يف اجلامع ) ١٠(
 ١٥٩املطلع) ١١(
 ) ق ر ب( ينظر الصحاح ) ١٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(القَرحةُ 
هي واحدةُ :" وقال اجلَوهري . ، قاله القاضيِ عياضٍ )٢("اجلُرح :" بِفَتحِ القاف ، وسكون الراِء  -القَرحةُ 
 .)٤(عن األخفَشِ" مثل الضعف والضعف ، لُغتان : والقَرح والقُرح "  )٣("والقُروحِ ، القَرحِ 

 .)٦("ألَم اجلُرحِ : بالضم " وقيل  )٥(اجلُرح أيضاً : وبِغريِ اهلاِء بِفَتحِ القاف وضمها : قال القاضي عياضٍ  
 ريهحاً:" قال اجلَوةُ قَرحوقَر : فهو قَريح ، هحرحى ، جقُر موقَو ، هجِلْد اِء  -وقَرِحرِ الربِكَس-   حقْري

 .)٧("وأقْرحه اُهللا ، إذا خرجت به القُروح : فهو قَرِح ، الفَتحِ قَرحاً بِ
 

 در٨(الق( 
 درالق ": القُرود دواح ، ةدرعلى ق عمجةٌ ، وقد يدرثَى قواألن ، لَةييلٍ وفمثل ف ، درق عواجلَم ،  ةبرمثل ق

 .)٩("وقربٍ 
 

 ص١٠(قُر( 
 .قاله اجلَوهري  )١١("عينها : بِضم القاف  -قُرص الشمسِ " 

                                                                                                                                                         
 " . جرحٍ ال يبين يف قََرحٍة وال:"  ١/٤٤يف اجلامع ) ١(
 أ ١/٧والتنبيهات ،  ٢/٢٩٦مشارق األنوار ) ٢(
 )ق ر ح ( الصحاح ) ٣(
 ١/٢٣٣، والنص يف معاين القرآن  ٤٣هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢١٥أبو احلسن سعيد بن مسعدة ت) ٤(
 ".هي ألَم اجلُرحِ ... القَرح والقَرحةُ:" ٢/٢٩٦عبارة مشارق األنوار ) ٥(
 ١/٢٣٤رآن للفراء معاين الق) ٦(
 )ق ر ح ( الصحاح ) ٧(
 " .اجلَواز : وأما ما يذَْكَر أنه ممسوخ ، كالفيلِ والقرد والضبِ ، ففي املَذْهبِ :" ١/٢٢٤يف اجلامع ) ٨(
 )ق ر د ( الصحاح ) ٩(
 ". املَغرِب بِغروبِ الشمسِ قُرصِ الشمسِ دون أثَرِها:"  ١/٨٠يف اجلامع ) ١٠(
 )ق ر ص ( الصحاح ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ض١(القَر( 
 ضالقَر ": قْضاهمن املالِ ؛ لت طيهعما ت ، ضرةٌ فيه  -والقرِ لُغبالكَس ، يسائكاها الكقاله ابن  )٢("ح
كِّيت٣(الس(  ريواجلَوه. 

 يدوقال الواح :ضمنه اجلَزاَء :  القَر سملْتلكُلِّ ما ي مفُالنٌ فُالناً : يقال، اس ضأقْر : طاهإذا أع 
 .)٤(هذا إجماع من أهلِ اللُّغة، القَرض ، وهو ما أعطَيته له ؛ لتكافأَ عليه : ما يتجازاه ، واالسم منه 

 .)٥("أخذْت منه القَرض : قْترضت منه وا، طَلَبت منه القَرض : واستقْرضت منه " 
 

 طاسرُ٦(الق( 
 " طاسرُها  -القموض رِ القافبِكَس ، طَسوالقَر-  حِ القاففَرٍ  -بِفَتعج نزبو : ثَالثُ لُغات. 
 ريهاجلَو نكاه٧(ح(  َُثَةوالثّال)٨( ديعن أيب ز ،")فيه )٩ بكْتوهو الذي ي . 

 .)١٠("من أي نوعٍ كانت ، العرب تسمي الصحيفَةَ قرطاساً : وقال صاحب املَطالعِ " 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".يجوز قَرض ما يثْبت سلَماً إال اجلَواري : القََرض :"  ٢/٣٧٤يف اجلامع ) ١(
 )ق ر ض ( الصحاح ) ٢(
 ٣٢ينظر إصالح املنطق ) ٣(
 ٢٤٦ واملطلع،  ٢/٢٥٧مل أجده يف كتب الواحدي اليت اطلعت عليها ، وينظر تفسري البحر احمليط  ) ٤(
 )ق ر ض ( الصحاح ) ٥(
 ".كاملَرارة  والقرطاسِ . فإن خشي مس املاِء فَعلى اجلَبائرِ :"  ١/٧٤يف اجلامع ) ٦(
 )ق ر ط س ( ينظر الصحاح ) ٧(
 واملثبت من ص و س) الثَّالثة ( يف ت ) ٨(
 ٣٣٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٩(
 ١٧٠املطلع ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(قُرطُبةُ 
 .)٢(ودار املَملَكَة بأَرضِ األندلُسِ، بلَد عظيم باملَغرِبِ : قُرطُبةُ 

 
 طُِم٣(القُِر( 

 .)٥("وهو حب العصفُرِ ، لُغتان مشهورتان ، عريب : )٤(اِء املُهملَة ، وضمهِماالقُِرطُِم بِكَسرِ القاف ، والطّ" 
 

 )٦(القُرعةَ 
اقْترع القَوم وتقارعوا   )٨(وقد:" قال ابن سيده  )٧("السهمةُ :" بضم القاف ، وإسكان الراِء  -القُرعةُ 

 .)٩("أصابته القُرعةُ دونه : أي، وقارعه  فَقَرعه يقْرعه ، رع وقَارع بينهم ، وأقْ
 ريهةُ :" وقال اجلَوعالقُر-  مروفَةٌ ، ويقال: بالضعةُ : معكانت له القُر : هحابأص ع١٠("إذا قَر( . 

 ياجلَواليق كى ابنوح ": عوأقْر هنِسائ بني ع١١("قَر(. 
 

                                                 
 ".وال يخرج من قولِ ابنِ القاسمِ ، كان يف سجِلّات قُرطُبةََ : قال الباجي :"  ١/٤٦٢ع يف اجلام) ١(
 ٣٢٥-٤/٣٢٤ينظر معجم البلدان ) ٢(
 ".والقرطمِ .... فما اتفق فيه وجود ما فَربوي كاحلنطَة :"  ٢/٣٤٤يف اجلامع ) ٣(
 واملثبت من ص و س) ضمها ( يف ت ) ٤(
( املعجم الوسيط " نبات صيفي من الفصيلة املركّبة ، أنبوبية الزهر ، يستخرج منه صبغ أمحر : ، والعصفُر ١٠٩رير ألفاظ التنبيه حت) ٥(

 )ع ص ف ر 
 ".فإن تساووا  فالقُرعةُ ، يقَدم األفْضلُ من أوليائها :" ١/١٤٢يف اجلامع ) ٦(
 ) ق ر ع ( الصحاح ) ٧(
 حتريف ، واملثبت من ص و س)  قع و( يف ت ) ٨(
 ٢٠١-١/٢٠٠احملكم ) ٩(
 )ق ر ع ( الصحاح ) ١٠(
 ٦ما جاء على فعلت و أفعلت مبعىن واحد ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(القَرقَرةُ 
 .)٢("صوت : قَرقَر بطْنه ، أي:" يقال، دوِي يف البطْنِ باألرياحِ : القَرقَرةُ 

 
 )٣(القَرنُ 
 .)٥("جمعه قُرونٌ ، بالروقِ " وهو املُسمى  )٤("للثَّورِ وغَيرِه " بِفَتحِ القاف ، وإسكان الراِء  -القَرنُ 
قََرنُ املَنازِلِ ، وقَرنُ : ويقال، فبِفَتحِ القاف ، وإسكان الراِء أيضاً : )٦(ا قَرنٌ املَذْكور يف بابِ احلَجوأم

 .)١٠(والشيخِ النووي ، وغريِمها، )٩(راَءه ، وخطَّأَه القاضي عياضٍ )٨(وفَتح اجلَوهري، )٧(الثَّعالبِ
 "يلَتحركَّةَ وهو على مملَكَّةَ  )١١("نِ من م املَواقيت بوهو أَقْر. 

 .)١٢("اجلَبلُ الصغري املُستطيلُ املُنقَطع عن اجلَبلِ الكَبريِ :" وأصلُ قَرن : قال القاضي عياضٍ 
 ١٣(وقال القابِسي( ":حعِ ، ومن فَتضعلى املَو رِفلَ املُشاجلَب أراد ، هكَّنس من  بقَْراليت ت الطَّريق أراد ، 

                                                 
 ".أحببت له اإلعادةَ ... لو صلّى وهو يدافع األخبثينِ بقَرقَرٍِة ونحوِها :"  ١/٩٠يف اجلامع ) ١(
 )ق ر ر ( الصحاح ) ٢(
 ".والسن نجِس ، والظِّلْف ، القَرنُ ، والعظْم :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٣(
 )ق ر ن ( الصحاح ) ٤(
 )ق ر ن ( القاموس ) ٥(
 " .ومن نجٍد قَرنُ ، ووقَّت عمر للعراقِ ذات عرقٍ ، يلملَم :  اليمن :" ١/١٨٨يف اجلامع ) ٦(
 ".قَرن الثَّعالب هو قَرن املَنازل :"  ٤/٣٣٢، ويف معجم البلدان  ١٦٦واملطلع ،  ٣/٢٨٨ذيب األمساء واللُّغات ) ٧(

 واٍد من نواشغ خنلة الشامية ، وهو مير بطرف البوباة من الشرق : قرن املنازل :" ٧/١١٩ويف معجم معامل مكة للبالدي 
 ".هو أكيمة صغرية كانت مبىن مث أزيلت :" وقرن الثعالب 

 )ق ر ن (  ينظر الصحاح) ٨(
 ٢/٣٠١ينظر مشارق األنوار ) ٩(
 ١٦٦، واملطلع ١٣٨وحترير ألفاظ التنبيه ،  ٣/٢٨٨ينظر ذيب األمساء واللغات ) ١٠(
 ١٣٨حترير ألفاظ التنبيه ) ١١(
 ٢/٣٠١ينظر مشارق األنوار ) ١٢(
 ٢/٣٠١والنص يف مشارق األنوار ،  ٨١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٠٣أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املُعافري ت ) ١٣(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فَةلتخم قفيه طُر عضوه مبعونَ ميالً " منه ، فإنكَّةَ أرم بينه وبني. 
 . فبِفَتحِ القاف ، وبفَتحِ الراِء وإسكانِها : )١(وأما القَرْنُ املَذْكور يف بابِ النكاحِ

 ةلُ اللُّغنُ :" قال أهالقَر- اِء بإسالر فَلَةُ : كاننيِ  )٢("هو العتوالفاِء املَفْتوح ، لَةمنِ املُهيبالع ، لَفوقد س
 .)٣(ذكْر العفَلِ يف بابِ العنيِ ، وفَصلِ الفاِء

األحسن هنا   وهو، كبرِصت تبرص برصاً ، مصدر قَرِنت تقْرنُ قَرناً : بِفَتحِ الراِء  -والقَرنُ : قالوا 
 .)٤(فإنها كُلَّها مصادرٍ ، ومن عد الفَتحِ خطأ فقد أخطَأَ، ليكون موافقاً لباقيِ العيوبِ 

ياتيف بابِ الد نُ املَذْكورأسِ :" )٥(وأما القَرالر إىل اِهللا : ويقال، فجانِب معاهد هنِ ؛ ألنينذُو القَر يمس
رِبعاىل فَضت  هين٦("على قََر(. 

 
٧(القُروح( 
 اِء  -القُروحوالر القاف مروفَةٌ : بِضعم ، حقَُر هدها  -واحموض حِ القافبِفَت- فعوالض ، فع٨(كالض(. 

 
وي٩(القَر( 
 وياِء  -القَرحِ الرها: بِفَتنوهو ساك ، ةيةٌ إىل القَربةُ :" القاضي عياضٍ يف املَشارِقِ قال . )١٠(نِسوالعام 

                                                                                                                                                         
 ".كالرتقِ ، والقَرَن .. ما يمنع الوطَْء :" ٢٧٢-١/٢٧١يف اجلامع) ١(
 ٢٥٥وحترير ألفاظ التنبيه )  ق ر ن ( الصحاح ) ٢(
 ٩٦ص ) ٣(
 ٢٥٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 " .من قَرنِه إىل قَرنِه  بِخالف ما لو كانت متِسعةً:"  ٢/٥٠٢يف اجلامع ) ٥(
 )ق ر ن ( الصحاح ) ٦(
 " .وكذلك ذو القُروحِ ... كالسلَسِ يستحب منه الوضوُء :"  ١/٥٥يف اجلامع ) ٧(
 )ق ر ح ( ينظر الصحاح ) ٨(
 ".ال تقْبلُ شهادةُ البدوي على القَروي :"  ٢/٤٧٣يف اجلامع   )٩(
 ٤١٠ينظر املطلع ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 وانرإىل القَي ويالقَر ِسبنطَأ ، توهو خ ، وانِيرإليها قَي بسنما يانتهى  )١("إن. 
 

شي٢(قُر( 
 شيقُر ":رِكَةَ بنِ الْياسِ بنِ مدةَ بنِ مميزةَ بنِ خنانبن ك رضالن مقََبيلَةٌ ، وأبوه رض ، فَكُلُّ من كان من ولَد
. قاله اجلَوهري  )٣("قُريشيٌّ ، وهو القياس : فهو قُرشيٌّ ، دونَ ولَد كنانةَ ومن فَوقََه ، وربما قالوا ، النضرِ 

 .وهذا قَولُ اجلُمهورِ 
رييبالز بعص٤(وقال م( ،الكَلْيب وابن)بن: )٥ رهف مأبوه  ةَ ، وقيل الْياسنانرِ بن كضبن الن كمال. 

 
 )٦(القَريةُ 
واجلَمع القُرى على "  )٧("أو لَبِنٍ ونحومها، ما كان مبنيا بِحجارة :" وإسكان ثانيِه ، بِفَتحِ أوله  -القَريةُ 

 .)٨("اجلَوهري لُغةٌ عن  -بِكَسرِ القاف  -قريةٌ : ويقال، غَيرِ قياسٍ 

 

                                                 
 ٢/٣٠٤مشارق األنوار ) ١(
 " .إال من قُريشٍ : تؤخذُ إال من مجوسِ العربِ ، ورابعها.... يجوز أخذُ اجلزية :"  ١/٢٤٨يف اجلامع ) ٢(
 )ق ر ش ( الصحاح ) ٣(
 ١١وينظر يف نسب قريش،  ١٣٤هـ  ، ترمجته يف امللحق رقم ٢٣٦مصعب بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت الزبيري ت ) ٤(
 ٢٢-٢١، وينظر يف مجهرة النسب١٤٢ِهـ  ،  ترمجته يف امللحق رقم ٢٠٤هشام بن حممد بن السائبِ ت) ٥(
 " .إذا مر اإلمام املُسافر بِقَريٍة جمعةًٍ فليجمع م :"  ١/١٢٢يف اجلامع ) ٦(
 ١٠٥املطلع ) ٧(
 )ق ر ا ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل السني
 )١(القَسامةَ

قال ابن فارِسٍ ، )٢("مشتقَّةٌ من القَسمِ واألقْسامِ ، وهي اليمني : بفَتحِ القاف ، وختَفيف السنيِ " القَسامةُ 
 ريهواجلَو :مانلَألي مةُ اس٣(القَسام( ،لُ : يقالجالر مأقْس :لَفإذا ح)٤(. 

 
 )٥(سمالقَ

 منيِ  -القَسكونُ السوس ، حِ القافبِفَت ": ةمسىن القعمب ردصم-  رِ القافبني  -بِكَس مالقَس وكذَلك
 جاتو٦("الز(  " ِِملُ القَسباِء من بعضٍ : وأصصبعضِ األن ييزمها منها، توإفْراز ")٧(. 

 
*  *  * 

 فصل الصاد

 اب٨(القَص( 
 .)٩("إذا قََطَعها عضواً عضواً : قََصب القَصاب الشاةَ قََصباً :" تقول، القَطّاع : لقَصاب ا
 
 
 

                                                 
 ".إن كان يف لعاٍن أو قصاصٍ وقسامٍة : ويمني املَسجِد قائماَ مستقْبِالً ، وقيل:"  ٢/٤٨٤يف اجلامع ) ١(
 ٣٣٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ٥/٨٦، ومقاييس اللغة  ٣/٧٥٢ينظر جممل اللغة ) ٣(
 )ق س م ( ينظر الصحاح ) ٤(
 ".للزوجات دونَ املُستولَدات  يجِب القََسم:"  ١/٢٨٥يف اجلامع ) ٥(
 ١١٧حترير ألفاظ التنبيه) ٦(
 ٤٠٢املطلع ) ٧(
 ".فقد أُجيز الشراُء منه ... القَصاب واخلَبازِ :"  ٢/٣٧١يف اجلامع ) ٨(
 )ق ص ب ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ار١(القَص( 
 ارالقَص : الثِّياب قد٢(هو الذي ي( ريهقاله اجلَو ،. 

 
صاص٣(الق( 
 صاصالق-  رِيهقال األز ، رِ القافبِِكَس : صاصماثَلةُ  املُ: الق " وهو القَطْع ، ٤("وهو مأخوذٌ من القَص( 

 " قِّقنيمن املُح هروغَي يدةَ  )٥(هو من: وقال الواحجِناي بِعتي ص؛ ألنَّ املُقْت هعبتصاصِ األثَرِ ، وهو تاقْت
أخذَ له قصاصه : أي، لْطانُ فُالناً من فُالن وأقَص الس، اقْتص من غَرميه : يقال، فيأخذُ مثْلَها ، اجلاين 
 .)٧("طَلَب منه قصاصه : فُالنٌ فُالناً  )٦(استقْص: ويقال 

 
بالقَص 

 ةيف بابِ اإلجار املَذْكور ب٨(القَص(  ": ذي أنابيب باتةُ ، كُلُّ ندةٌ : الواحبباةٌ ، قَصوقَص")٩(. 
 
 
 
 

                                                 
 ".الَة البن القَصارِ ، والتلْقنيِ ، والرس: اُألوىل :"  ١/٣٦يف اجلامع) ١(
 )ق ص ر ( ينظر الصحاح ) ٢(
 ".وكذلك طَالقُه وخلْعه واستيفاُء القصاصِ وغريِه :"  ٢/٣٨١يف اجلامع ) ٣(
 ٨/٢٥٤وذيب اللغة ،  ٢٣٧الزاهر ) ٤(
 من ص و س ، وليس يف ت ) من ) ( ٥(
 واملثبت من س وت) اقتص ( يف ص ) ٦(
 ١/١٦٤، وينظر أحكام القرآن للجصاص ٢٩٣ير ألفاظ التنبيه مل أجده يف كتب الواحدي ، وهو يف حتر) ٧(
 ".وال القَصبِ ... ما مل يوجد فيه أحدها فغير رِبويٍّ  كاخلَس :"  ١/٣٤٥يف اجلامع ) ٨(
 )ق ص ب ( القاموس ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 د١(القَص( 
 )٣(قَصد القاصد مختص بفعله دون غريه ، قال:" ، وقال أبو هاللٍ العسكَري )٢("إتيانُ الشيِء :"  صد القَ

أال ترى أنه ال يصح ، وإذا تقَدمته بِأوقات مل يسم قصداً ، إرادةُ الفعلِ يف حالِ إجياده فقط : والقَصد أيضاً 
 .انتهى  )٤("قَصدت أن أزورك غَداً : ولأن تق
 .)٥("وقَصدت إليه مبعًنى ، وقَصدت له ، قَصدته :" تقول 

 
ر٦(القَص( 

 " رالقَصوالت قصري : درةيباعنيِ الرتكْعيقال ،)٧(" إىل ر:" فيفخبالت  الةمن الص ترًرا    ٥٧/قَصقَص رأقْص
 .)٩( وباألولِ جاَء القُرآنَ )٨("لُغةٌ يف قَصرت  الةت من الصأقْصر و:  اجلَوهريقال 

 
 )١٠( القَصةُ

 وهي  " )١١(" جمعه قصاص ـ بالكَسرِ:" املُهملَة املُشددة  بفَتحِ القاف ، وفَتحِ الصاد -القَصةُ البيضاِء 
 

                                                 
 ".صد التغيرِ باملُجاورة وملْ يعتبِر ابن املاجشونَ الريح ، ولَعلَّه قََ:"  ١/٣٢يف اجلامع ) ١(
 )ق ص د ( الصحاح ) ٢(
 من س وت ، وليست يف ص) قال ) ( ٣(
 ١٣١الفروق ) ٤(
 )ق ص د ( الصحاح ) ٥(
 ".قوالن : يف تحديد سفَرِه بالقَصرِ :"  ١/٦٥يف اجلامع ) ٦(
 ٨١حترير ألفاظ التنبيه) ٧(
 )ق ص ر ( ينظر الصحاح ) ٨(
 ١٠النساء  الصالَة   من تقْصرواْ أَن جناح علَيكُم فَلَيس اَألرضِ ضربتم في وإِذَا : قال تعاىل) ٩(

 ".وهو ما أبيض كالفضة : القَصةُ البيضاُء :"  ١/٧٧يف اجلامع ) ١٠(
 )ق ص ص ( القاموس ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      .)١("صها جص: ص  داره ، أيزِيّةٌ ، وقد قَصحجا اجلص  لُغةٌ
قَـةُ الـيت   طْنةُ أو اخلرخرج القُ، أي حتى ت)٢("ى ترى القَصةَ البيضاِءتغتِسلُ حت احلائض ال:" ويف حديث 

ها قَتا كأَن شيتةٌحةُ صرِيةٌ ، وال تفْرطُها صخال٣(" ال ي( . 
 
 )٤( صعةُالقَ

 حِ القافةُ ـ بفَتعروفَةٌ ، : القَصعبِ ومن كَالمِمر٥(الع( ": ُةعالقَص ركْسال ت ")٦( " عواجلَم  : صاعق 
 عص٧(وق( عاتوقَص ،")٨( ريكحبالت . 

 
 )٩(القَصيلُ
 .)١١(" علَفْتها القَصيلَ :قَصلْت الدابةَ   ":، قال اجلَوهري)١٠(" ما اقْتصلَ من الزرعِ أخضر:" القَصيلُ 

 

                                                 
 )ق ص ص ( الصحاح ) ١(
)٢(  ثين يحدأَن ، نِنيمؤالْم ة أُمشائع الَةوم هأُم نةَ ، علْقَمنِ أَبِي عةَ بلْقَمع نع ، كالم نــٰى، عيحا قَالَته : ثْنعباُء يسكَانَ الن

الَ تعجلَن حتٰى : من دمِ الْحيضة يسأَلْنها عنِ الصالَة ، فَتقُولُ لَهن  إِلَٰى عائشةَ أُم املُؤمنِني بِٱلدرجة ، فيها الْكُرسف ، فيه الصفْرةُ
 ٣/٢٩٨وينظر عمدة القاري لبدر الدين العيين . ١/١١٧موطأ مالك . ترِيد بِٰذلك الطُّهر من الْحيضة . ترين الْقَصةَ الْبيضاَء 

 )ت ر ي ( اللسان " بقيةُ حيضِ املَرأَة ، أَقَلُّ من الصفْرة والكُدرة  وأخفَى : والترِيةُ ) "  ق ص ص(الصحاح ) ٣(
 ".بعد رفْو الثَّوبِ ، وشعب القَصعة وضعف : قالوا :"  ٢/٤١٥يف اجلامع ) ٤(
 واملثبت من ص )  بعضهم( يف ت و س) ٥(
 ٣/٤٦ن السخاوي فتح املغيث لشمس الدي) ٦(
 حتريف ، واملثبت من س وت) قصعة ( يف ص ) ٧(
 )ق ص ع ( املصباح ) ٨(
 ".ولو انتهت كالعنبِ يطيب ، والبقولِ والقَصيلِ ، فال جائحة :"  ٢/٣٦٧يف اجلامع ) ٩(
 )ق ص ل ( القاموس ) ١٠(
 )ق ص ل ( الصحاح ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الضاد
بالقَض 

وجدته مضـبوطاً  يف نسـخة    )١(وال تجِب يف القَضبِ والبقولِ :لزكاة يف قَوله القَضب املَذْكور يف بابِ ا
ظافرٍ بن مبادرِ العجمي ، اليت قَرأَها على الشـيخِ أيب   بن )٢(بن مبادرِ بن عليالقاضي عز الدينِ عبد املُنعِمِ 

وهو نبـت يشـبِه    " بقاف وضاد معجمة ساكنة: آخراً  عليها أَوالً و )٣(عمر وكَتب الشيخ أبو، عمرو 
 .)٥(" تأْكُلُه الدواب )٤(القَرطَ

بيهاتنالت باحوقال ص  :وهوهو بفَت ، ةمجاملُع ادالض كونوس ، عاهـا   حِ القافرةُ اليت تطْبةُ الرصفصالف
 .)٦(املاشيةُ 

 
ةيةُ القَضرم٧( ع( 

واتزيف الغ خاريها البذَكَر ، ةيةُ القضرم٨(ع(   بيـةيباحلُد ـرِكنيمع املُش ةاملُصالَح كْرذ تنمضحيث ت ،
 . )٩(انت ملّا دخلَ هاللُ ذي القعدة سنة سبعٍ من اهلجرةوك

 

                                                 
 ١/١٦١اجلامع ) ١(
 ، وهي من ص سقط من س و ت) مبادر بن ) ( ٢(
 سقط من ص ، وهي من س و ت) وكتب الشيخ أبو عمر ) ( ٣(
 ) الغض من الكأل : والرطْبةُ ( نبات كالرطْبة : نوع من الكُراث يعرف بكُراثِ املائدة ، والقُرطُ بالضم : القرطُ بالكسر ) " ٤(
 ق ر ط ( تاج العروس " اواب إال أنه أجل منها وأعظم تعتلفه الد( 
 ٣/٩٥٥وليد احلمدان : التوضيح ، حتقيق ) ٥(
 ٢/٣١٩مل أجده يف التنبيهات ، وينظر مشارق األنوار ) ٦(
 ".واعتمر فيها عمرةَ القَضية :"  ١/٢٤٣يف اجلامع ) ٧(
 ٥/١٤١اجلامع الصحيح ) ٨(
 هذه العمرةُ ليست من الغزوات ، وإمنا :"  ٢/٧٧٩يف السرية احلَلَبية  ، ويقول اخلَفاجي ٢/٧٣١ينظر املغازي للواقدي ) ٩(

 رمن قريشٍ غَد قَعةَ أن يشيخ لَةقاتالحِ للمداً بالسعتسم جرفيها ؛ ألنه خ خاريذكرها الب." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الطاء

طار١(الق( 
 طارالق-  اِإل ":بكَسرِ القاف قَطار عوقُ: بلِ ، واجلَم ، ٢("طُراتٌ قُطُر(. 

 
 )٣( طْرالقُ
 " القُطْر-  مبالض :اَألقْطار عواجلَم ، ةُ واجلانِباحي٤(" الن(. 
 

٥( قَطَر( 
قَطَر املاُء وغَيره ـ بفَتحِ الطّـاِء ـ يقْطُـر قطْـًرا       ": والراِء ، قال اجلَوهريبفَتحِ القاف ، والطّاءِ : ر قَطَ

 .)٦("يتعدى وال يتعدى  ،وقَطَرته أنا 
 

 )٧(قَطُّ
 )٨(كانت قَطُطُ ، فلما سكِّن احلَرف األولِ: طُّ ، قال الكسائي ما رأَيته قَّ:  معناها الزمانُ ، يقال ":قَطُّ 

رحتم رلَ اآلخعغامِ ، جلِإلد، يا: ومنهم من يقول كاً إىل إعرابِه دةَ ، مثل ممةَ الضمالض بِعتهذا  قَطُّ ي. 
 .آخره بالضمة اليت يف املُشددة  ، ويضم نيه على أَصله، يجعلُه أداةً مث يب فَّفَةٌمخ قَطُ: ومنهم من يقول

   . هذا إذا كانت مبعنى الدهرِ ، وهي قَليلَةٌ ، طُقُ: ومنهم من يتبِع الضمةَ الضمةَ يف املُخفَّفَة أيضاً فيقول

                                                 
 ".والقطار كذلك ... خباُء املُسافرِ حزر :"  ٢/٥٢٠يف اجلامع ) ١(
 )ق ط ر ( الصحاح ) ٢(
 ".فال غُرم عليه ... ومن سافَر يف قُطْْرِه :"  ١/٢٤٩يف اجلامع ) ٣(
 )ق ط ر ( الصحاح ) ٤(
 ".فإن كَثُر حبيث سالَ ، أو قَطَر وتلَطَّخ به قَطَع ... ولو رعف وعلم دوامه أَتم الصالةَ :" ١/٤٣يف اجلامع ) ٥(
 )ق ط ر ( الصحاح ) ٦(
 ".مل أَر باملَدينة امرأة قَطُّ  أدت ، ولكن يحملُ عنها :" ٢/٤٧٨يف اجلامع ) ٧(
 )ق ط ط ( ، واللسان ٦/١١٠واحملكم ) ق ط ط ( ينظر الصحاح . األرجح تسكني احلرف الثاين ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١(" رأيته مرةً واحدةً فَقَطْ: تقولوحةٌ ساكنةٌ ، فأما إذا كانت مبعىن حسب ، وهو االكتفاء ، فهي مفْت
 

٢( القُطْن( 
 يقال له: القُطْن ، روفعوقُطُ:  م ، قُطْن، ن طُبوع ، طْب٣(كع(، ٍرسرٍ ، وعسوع)ويقال له"  )٤ 

سوفأيضاً ، والكُر فس٥(" الكُر(. 
 

 )٦( القطْنِيةُ
طْنِييـاضٍ   ـ بكَ ةُالقالقاضي ع الياِء ، وذَكَر ديدشوت ، ونرِ النوكَس ، لةمالطّاِء املُه كونوس ، رِ القافس

هبيهاتنيف ت  :خا بتالياِء ، قال ويقالأ أيضاً : فيف القاف منِ   : بضخسِ ، والـدـدةُ القَطاينِّ ، كالعدواح
      .)٧(لك ؛ لقُطونِها يف بيوت الناسِوغريمها من احلُبوبِ سميت بذَ

رِيهطْ ": وقال اَألزوت قْتاتةٌ تكَثري بوبةُ حالقُطْنِيزبتخوت خويقال لـه   : ، فمنها  ب ، سدوالع ، صماحل
لُس٨(الب(  ومنها :وهو املاش ، اخلُلَّر )انُ ، وهو الذي يقال : ، ومنها )٩هلا اجلُلُب : وبياُء اللُّ :ومنها . القُفْص

 والدخن ، وحبهما صغار ، ومها  )١٠(اجلاورس: ومنها  .الدجر ، واحلُنبلُ ، واألحبلُ : هو الذي يقال هلا 

                                                 
 )ق ط ط ( الصحاح ) ١(
 ..فيما ال ترفّه ، كاخلمرة خبالف ثيابِ الصوف .. فإن عسر .. ضِ بالوجهِ ويستحب مباشرةُ اَألر:" ١/٩٨يف اجلامع ) ٢(
 ".والقُطْنِ  
 واملثبت من س و ت)  قُطْب وقُطُب ( يف ص ) ٣(
 ) ق ط ن ( ، وينظر الصحاح ١٢٩املطلع ) ٤(
 ١٣٦الزاهر ) ٥(
 ".طْنِية  والق... ال زكَاةَ إال يف العنبِ:" ١/١٦١يف اجلامع ) ٦(
 أ٢٦/ينظر التنبيهات ل ) ٧(
)٨ " ( لَسني  -أما الب١٠٢الزاهر " بفتح الباء والالم ، فهو الت 
 )م ج ج ( اللسان " هذا امسه بالفارسية ، ويقال له أيضاً املَج ، وهو حبٌّ كالعدسِ ، إالّ أنه أَشد استدارةً منه ) " ٩(
 )ج ر س ( املصباح " نوع من الدخن : رةَ ، وهو أَصغر منها ، وقيلحب يشبِِه الذُّ) " ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
وأَهلُ  ،)١(سودانكالقَصبِ ، وهي من أَقْوات أهلِ ال، وأُصولُها  من جِنسِ الذُّرة إال أن الذُّرةَ أَضخم منهما

 .)٢(السواحل
فهو حبٌّ بريٌّ ليس مما ينبِته اآلدميونَ ، فإذا قََلَّ ألهلِ البادية : وأما الفَثُّ . الفُولُ ، وهو الباقلّى : ومنها 

 ، قّوهأو د ، نوهَذوا الفَثَّ ، وطَحرٍ أخمنٍ أو تمن لَب هقْتاتونزما يبتعلى ما فيه من  وا منه يفواخ املَجاعات
 ةانتهى . اخلُشون زومنها اَألر.  

 .)٣(" إذا أقامَ  به: قَطَن باملَكان قُطوناً : يقال
 

*  *  * 

 فصل العني

ةد٤( ذو القَع(  
 ةدمِ : ذو القَعرِ احلُرهمن اَألش نِهتالِ ؛ لكَوقْعدونَ فيه عن القم كانوا يذا ؛ أل يمس حِ القافوهو بفَت ،

 .)٥(كَسرها:  وحكَى صاحبا املَشارِقِ واملَطالعِ. على املَشهور 
 حاسعلى: )٦(قال الن عمجي" ذَوات ةدالقَع ." 

 
 

 

                                                                                                                                                         
 واملثبت من ص)  السواد ( يف س وت ) ١(
 واملثبت من ص) الساحل ( يف س وت ) ٢(
 ١٠٣ -١٠٢الزاهر ) ٣(
 ".والٌ ، وذو القَعدة ش: فالزماينُّ : زماينٌّ ومكاينٌّ : ولِإلحرامِ ميقاتان :" ١/١٨٧يف اجلامع ) ٤(
 ١٦٧، واملطلع ٢/٣٢١مشارق األنوار ) ٥(
، و مل أجد النص يف كتبه اليت اطلعت  ١٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣٣٨أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحوي ت) ٦(

 ١٣٦عليها وينظر حترير ألفاظ التنبيه
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 فصل الفاء

 )١(القَفا
بضم  -أَقْفاٌء ، وأَقْفيةٌ ، وقُفيٌّ أَقْف ، و: ، جمعه )٤(يذَكِّر ويؤنثُ، )٣(مؤخر العنقِ :)٢(مقْصور" لقَفا ا

 رِ القافالياِء ، وبكَس ديدشوت القاف– فني٥(" وق( " كمال ها ابنظَموقد ن)وهو  )٦  تييف هذا الب: 
 يمع القفي قفنيٍ واختمن بقُف                                يةٌوأَقْف جمع القَفا أَقْف أَقْفاٌء

 
٧( القُفّاز( 

 هو شيٌء يعملُ  ": قال اجلَوهري وغَيره -القُفّاز ـ بقَاف مضمومة ، مث فاٍء مشددة ، مث ألف مث زايٍ 
يدأَةُ يف ياملَر هسلْبت ، درينِ من البداععلى الس رزت رارشى بقُطْنٍ ، ويكون له أَزحنِ ييد٨(" هاللي(. 

 .)٩("وغريِه  غشاُء اَألصابِعِ مع الكَف ، معروف ، يكون من جِلْد هو ": وقال صاحب املَطَالعِ
 

 

                                                 
 ".قَفا املُعتاد ، فإن مسح بعضه مل يجزِئَه آخر منبت ال:"  ١/٤٩يف اجلامع ) ١(
 ٥٣املقصور واملمدود للقايل ) ٢(
 من س وت ، وسقط من ص )  مؤخر العنق ) ( ٣(
 ٨٧، والبن جين ٢٩٩، والبن األنباري ٥٣، وللمفضل ٥٦، والبن فارس ١١٤، وللمربد ١٠٣املذكر واملؤنث للفراء ) ٤(

  ٧٢والبلغة
 ٣٥، وحترير ألفاظ التنبيه ) ف ا  ق( الصحاح ) ٥(
  ٢١مل أجده يف كتبه اليت اطلعت عليها  ، وينظر املطلع ) ٦(
 ".الفديةُ على املشهورِ : ويف القُفّازينِ :"  ١/٢٠٥يف اجلامع ) ٧(
 ٢/٣٢٣وغريب احلديث للهروي )  ق ف ز ( الصحاح ) ٨(
 ١٧٦املطلع) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فصل الالم

١(القَلْب(  
 عاىل : القَلْبت هاِء يف قولقْلِِ ، قال الفَرما عن الع ربعوقد ي ، الفؤاد: نمى لكْرلَذ كإِنَّ يف ذَل  كَانَ لَه
قَلْب )٢( قْلٌ : أيع")٣(. 

كريساللٍ العوقال أبو ه :"  القَلْب : فمن اجلَو هعضويف م عضي بذلك ؛ ألنه وموس ، ةللجارِح ماس 
 .)٥(" انكَب: وقَلَبت الشيَء فانقَلَب ، أي."  انتهى )٤(" مقْلوباً

 
لْد٦(الق( 

 لْدبكَ -القديرد الالمِ ، قال ابن كونوس ، رِ القافقُوق )٧("هو احلَظُّ من املاِء  ": س ةَال ابنبيت  :قْيهو س 
 .انتهى  )٩(حاجته  )٨(الزرعِ  عند

                                                 
 ".ترطُ يف تكبرية اإلحرامِ اقْترانها بنِية الصالة املُعينة بقَلْبِه يش" : ١/٩٣يف اجلامع ) ١(
 ٣٧ق ) ٢(
  ٣/٨٠معاين القرآن ) ٣(
 ١٦٩الفروق ) ٤(
 )ق ل ب ( الصحاح ) ٥(
 " .قدر يثْقَب ويمُأل ماًء : القلْد " : ٢/٤٤٦يف اجلامع ) ٦(
 ٢٢/٢٩٢اللغة مجهرة ) ٧(
 واملثبت من ص) وقت  (يف س وت ) ٨(
 ٢/٥٦ينظر غريب احلديث ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  .)١(" وإِطْالقَه على القَدرِ ، من إطْالقِ احلالِ على املَحلِ" 
حظِّه من غريِ  قَدريتوصلُ ا إلعطاِء كُلِّ ذي حظ من املاِء اليت عن اآللَة  عبارةٌ: وهو يف استعمالِ الفُقَهاِء 

ةقْصٍ وال زياد٢( ن(. 
 

٣(قَلَس(              
  والقَلَس"  )٤("  فهو قالس -بسكونِها  -قَلْساً  -بكَسرِها  -يقْلس  -قَلَس ـ بفَتح القاف والالمِ " 

 .عند االمتالِء أو برد املزاجِ  )٥(" ماٌء حامض رقيق تقْذفُه املَعدةُ: لقاف والالمِ بفَتحِ ا
 

٦(القَلَف(            
 والالمِ ، يقال: القَلَف حِ القافبفَت: "نبي لٌ أَقْلَفجر نتخوهو الذي مل ي ، ٧(" القَلَف(. 

                                                                                                                                                         
 ١/٢٧٤انتظار إبراهيم : التوضيح ، حتقيق ) ١(
 ٢/٤٣٥ينظر حاشية الدسوقي ) ٢(
 ".مل يقْطَع خبالف القَيِء  إنْ قَلَس وقَلَّ" :١/١٠٣يف اجلامع ) ٣(
 )ق ل س ( اللسان ) ٤(
 ١/١٥٥ان وليد احلمد: التوضيح ، حتقيق ) ٥(
 ". القَلَف يف الذَّكَرِ واُألنثى من املَولودين:"  ٢/٣٥٨يف اجلامع ) ٦(
 )ق ل ف ( الصحاح ) ٧(
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١( قَلَم(          
  .)٢("قَلَمت ظُفْري ، وقَلَّمت أَظْفاري ، شدد للكَثْرة : يقال ": قال اجلَوهري: فْره قََلَم ظُ

 .)٣(قَلَم وقلَّم لُغتان مبعىن: وقال ابن فارِسٍ واَألكْثَرون 
ةخسيف ن تدجينِ القا ووالد زرضي اإلمام عباد٤(بن م( ِمعرٍ أيب حممد عبد املُنعلي بن ظاف)ر    )٥بـادبـن م

وآخرهـا   ،آخراً  على الشيخِ أيب عمرو ، وعليها خطّه أَوالً ورؤة املَقْ ، تلْميذُ الشيخِ أيب عمرو،  الّلخمي
الالمِ ما صـورته   مضبوطاً بفَتحِ القاف والالمِ ، وعلى ،  ه أو قَلَم ظُفْره ولو حلَق رأَس: ، وفيها )٦(الطِّالق
ف٧(خ( ريهوللج قفهو مواف )٨( . 

مـا   يستعملُ يف اَألخذ من اجلَوانِبِ ، وقيل: والقَلْم  ": قال صاحب املَطالعِ .تقْصيصها : وتقْليم األظْفارِ 
 .)١٠("، واَألصلُ قَلَمه قَلْماً  األََظْفارِ إال مشدداً ، قَلَّم تقْليماً من )٩(]األخذ [ استعملَ 

 
 )١١( القَلَنسوةُ

 لُغات توفيها س ، ةُ القَالنِسدةُ ، واحوسةُ: القَلَنوسنيِ قَلَنمِ السساةٌ، و بضةٌ  قَ، و قَلَساةٌ ، وقَلَنلَسو  
 

                                                 
 ".لو حلَق رأَسه أو قَلَم أَظْفاره مل يعد :" ١/٤٩يف اجلامع ) ١(
 )ق ل م ( الصحاح  )٢(
 .٥/١٥، ومقاييس اللغة  ٣/٧٢٩جممل اللغة ) ٣(
 من ص ، وسقط من س و ت) بن مبادر (  )٤(
 من س و ت ، وسقط من ص) علي بن ظافر) ( ٥(
 زيادة يف ص ، وسقط من س وت) وآخرها الطالق .... تلميذ الشيخ ) ( ٦(
 من ص و س ، وسقط من ت) خف ) ( ٧(
 .يف هذه الصفحة ) ١(ينظر حاشية ) ٨(
 ١٧٠من املطلع ) ٩(
 من املرجع السابق ) ١٠(
 ".قوالن : والقَلَنسوة ... فإن قَصرت عن السترِ زِيد ، ويف الدرعِ :" ١/١٣٩يف اجلامع ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

غـري أنّ    -فيهما ، وكَسرِ السنيِ يف الثّانِية القافِ  بضم -اَألربع بفَتحِ القاف والالمِ ، وقُلَنسةٌ ، وقُلَنِسيةٌ 
 . )١(قَالسِ: جمع قُلَنِسيةٌ ، وقَلَساةُ 

 "، هتيوقد قَلْس قَلَّسوت ، سقَلْنقَلْسى ، وتةَ:  فَتسوالقَلَن هتسها إذا ألْب٢(" فَلَبِس(. 
 

 )٣(الشيُء القَليلِ
 جمعه  قُلُلٌ ، مثل سريرٍ وسررٍ ، وقَوم قَليلونَ وقَليلٌ ، وقد قَلَّ الشيُء يقلُّ قلَّةً ، وأقَلَّه  ":الشيُء القَليلِ 

 . ٥٨/ )٤(" غَيره ، وقَلَّلَه مبعىن
*  *  * 

 فصل امليم

٥(القُماش( 
 القُماش:"  روفعي، مالش تشءوهو من قَم  هتشوقَم ،- أيضاً بالت ديدمن هاهنا : أي -ش هتعمج 
 . )٦(" وهاهنا

 
ح٧( القَم(         

 .)٨("  البر ":القَمح ـ بفَتحِ القاف وسكون امليمِ 
 

                                                 
 ٢٢، واملطلع ٦/٢٣٣ينظر احملكم ) ١(
 )ق ل س ( الصحاح ) ٢(
 ".مثْلُه : فالكَثري طَهور باتفاق ، والقَليلُ بِطاهرٍ :"   ١/٣١يف اجلامع ) ٣(
 )ق ل ل ( صحاح ال) ٤(
 ".إن كان مثل أنْ تنتقلَ أو تنقُلَ قُماشها ، وتنفَرِد عنه : الفعلُ :"  ١/٣٠٢يف اجلامع ) ٥(
 ٢٣٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ".القَمح ونحوه عرض خبالف نِصابِ املاشية :" ١/١٤٨يف اجلامع ) ٧(
 )ق م ح ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ري١( القُم( 
 ريالقُم-  مِ القافبض:" مثل أح ، رأَقْم عما أن يكون جإم ررٍ ، وقُمرٍ قُمإىل طَي سوبنرٍ مموح رم 

  قَماري عواجلَم ، رح ساق ةٌ ، والذِّكْرريثَى قُمومٍ ، واُألنور  وميمثل ر ، ريقُم عموإما أن يكون ج 
رغَي  روفص٢("م( ريهقاله اجلَو . 

 
           )٣( القمطُ

وحكى اهلَروي يف . قاله اجلَوهري  )٤(" د به اَألخصاصما يش ":بكَسرِ القاف ، وإِسكانِ  امليمِ  -القمطُ 
ريبنيالغ  : ليف نم ، ويوثَق به اخلُص دشلُ الذي يماطٌ ، وهو احلَبق عمج ، قنع نزطُ بوأو خوصٍ أنه القُم 

 . )٥(غَيرِمها أو
 

 )٦( القَملُ
كَثُر قَملُه : ، الواحدةُ  قَملَةٌ ، وقد قَملَ رأْسه ـ بالكَسرِ ـ كفَرِِح  معروف: القملُ ، هكذا ساكن امليمِ 

 . )٧( يقْملُ بفَتحها قَمالً
 

٨(القَميص( 
 القَميص:"  عواجلَم ، سلْبالذي ي : هصقَمقََميصاً فت هصوقَم ، صةُ ، والقُمصصانُ ، واَألقْم٩(القُم(. 

                                                 
 ".قوالن : بالَحمامِ . يف إلْحاقِ القُمري و الفَواخت :"  ١/٢١٥يف اجلامع ) ١(
 )ق م ر ( الصحاح ) ٢(
 ".إذا تنازعا جِداراً فصاحب اليد ، صاحب الوجه والقمط :"  ٢/٣٩٦يف اجلامع ) ٣(
 )ص خ ص ( املصباح " البيت من القَصبِ : واخلُص ) " ق م ط ( الصحاح ) ٤(
 ٥/١٥٨٣ينظر الغريبني ) ٥(
 ".أطْعم حفنةً . أو قَتلَ قَملَةً أو قَمالت . لو نتف شعره :" ١/٢٠٧يف اجلامع ) ٦(
 )ق م ل ( ، واللسان  ٣/٢٨٢ينظر  ذيب األمساء ) ٧(
 ".القَميص والعمامةُ مباح ، ويستحب احلُنوطُ :" ١/١٤٠يف اجلامع ) ٨(
 واملثبت من س وت ) تقْميصاً فقمصه ( ص  يف) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .)١(" لَبِسه :أي

*  *  * 

ون
ّ
 فصل الن

       )٢(القَناديلُ
 عمالقَناديلُ ، ج ، رِ القافديلٌ ـ بكَسنق هدروفٌ  ":واحع٣(" م(. 

 
ر٤(القَناط( 
 رالقَناط : ةطَرقَن عمرِها  )٥(جحِ اجليمِ وكَسبفَت روهي اجلَِس. 

 
ناع٦(الق(     

إن شاَء  )٩(، وسيأيت الكَالم عليها يف بابِ امليمِ ، وفَصلِ القاف)٨(" )٧(أَوسع من املقْنعة: سرِالقناع ـ بالكَ" 
 .اهللا تعاىل 

 

                                                 
 )ق م ص ( الصحاح ) ١(
 ".خبالف بيت قَناديله ... املَسجِد ورِحابه سواٌء :" ١/١٨٠يف اجلامع ) ٢(
 )ق ن د ل ( الصحاح ) ٣(
 ".اطرِ والَقن... من اَألراضي .. ويصح يف العقارِ : املَوقوف :" ٢/٤٤٨يف اجلامع) ٤(
 )ق ط ر ( الصحاح ينظر ) ٥(
 ".إذا صلَّت بغريِ قناعِ فأحب إيلّ أن تعيد :"  ١/٨٩يف اجلامع ) ٦(
 واملثبت من ص و س ) القنعة ( يف ت ) ٧(
 )ق ن ع ( الصحاح )  ٨(
 ٣١٨ص ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١( القَناعةُ

 .)٢(" وقَنوع، يقْنع قَناعةً ، فهو قَنِع  - بالكَسرِ -قَنِع الرِضا بالقَسمِ ، وقد : بالفَتحِ  -القَناعةُ " 
 

 )٣(القُنفُذُ
واُألنثى  )٥(واحد القَنافذ"  )٤("بفَتحِ القاف أيضاً : بضم القاف والفاِء ، ويقال ":حيوانٌ معروف : القُنفُذُ 
 . )٨(بالدالِ والذّالِ: أنه يقال:  يدهوحكى ابن س. )٧(" )٦(قَنافذ وجمعها،  قُنفُذَةٌ

 .)١٠(" غَريب وهو –بالظّاِء املُعجمة بدلَ الذّالِ  -قُنفُظٌ : ويقال ": ملَطالعِوا )٩(قال صاحبا املَشارِقِ
 
 

                                                 
 ."ناعة والقَ... فيؤمر باِإلخالصِ : فأما القَلْب :"  ٢/٥٦١يف اجلامع ) ١(
 )ق ن ع ( الصحاح ) ٢(
 ".والقُنفُذ . يجوز أكْلُ الضب واألرنبِ :" ١/٢٢٤يف اجلامع) ٣(
 ١٦٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 من س و ت ، وسقط من ص) واحد القنافذ ) ( ٥(
 من ص ، وسقط من س و ت ) ومجعها قنافذ ) ( ٦(
 )ق ن ف ذ ( الصحاح ) ٧(
 ٦/٦٢٩، واحملكم ٨/٩٤ينظر املخصص ) ٨(
 ٢/٣٣٦ينظر مشارق األنوار ) ٩(
 ١٦٦حترير ألفاظ التنبيه ) ١٠(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ن١( الق( 
 ونالن ديدشوت رِ القافـ بكَس نالق :واههو وأب لوك٢( املَم(س ابن ه، قالهيد  ةلِ الُّلغمن أَه هوغري ،. 

ريهوقال اجلَو :" وييتثُ فيه سنواملُؤ ، واملُذَكَّر ، عواالثْنان ، واجلَم ، دورمبا قالوا . الواح :بيدع  
 .)٣("مث يجمع قنٌّ على أقنة ،  أقْنانٌ

 .)٤(" الرق الكاملُ رِقِّه ، ومل يحصلْ فيه شيٌء من أَسبابِ العتقِ ، ومقَدماته: وهو يف اصطالحِ الفُقَهاِء " 
 

٥(القُنوت( 
 يف ال له ":القُنوت عانمنها لُّم ةريٍ : غعاِء خبعلى الد طْلَقعاِء قُنوتاً ، ويي هذا الدمعاِء ؛ وهلذا سالد 
 .)٦(" قَنت له ، وقَنت عليه: يقال وشرٍ ،

 
                )٧(القُنيةُ
ينُةُالق - ها وسموض رِ القافبكَسونالن ٨(" االدخار ": كون( ريهها: قال اجلَووغري منالغ توقَن 

  إذا اقْتنيتها لنفِْسك :بالكَسرِ والضم   أيضاً قنيةً ، وقُنيةًوقَنيت  بكَسرِ القاف وضمها ، )٩(قُِنوةً  
 

                                                 
 ".حتاصا ببقية األوىل ، وجملَة الثّانية  خبالف القن :"  ٢/٥٣٤يف اجلامع ) ١(
 ٦/١٣٤احملكم ) ٢(
 ٢٥٠واملذكر واملؤنث البن األنباري ) ق ن ن ( الصحاح ) ٣(
 ٣١١املطلع ) ٤(
 ".يستحب القُنوت سراً يف ثانية الصبحِ قبلَ الركوعِ :"  ١/٩٥يف اجلامع ) ٥(
 ٧٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ".إذا نوى حبلي القُِنية أو املرياث التجارةَ ، فاملَشهور انتقاهلا :" ١/١٤٤يف اجلامع ) ٧(
 ١١٣ حترير ألفاظ التنبيه) ٨(
 ".القُنوةُ : القنيةُ ، ومتيم : لُغةُ أهلِ احلجازِ:"  ٢/٢٣٩واملثبت من ص و س ، قال السيوطي يف املزهر) قنيةً ( يف ت ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ةجارانتهى  )١("ال للت. 
كا:  قال اخلَطّابِيلددبها ، والعكَبرت ةاب همدختس٢( ت(. 

*  *  * 

 فصل اهلاء

      )٣( القَهقَرى
 وحكى بعضهم فيه :  ، قال صاحب التنبيهات)٥(")٤(مقْصور  "وبالراِء  بفَتحِ القافنيِ -القَهقَرى 

 املَد ، ، رِفُهوهووال أَع لْفإىل خ جوع٦(الر( جووانتهى ه كقْبل أمامتسم ك. 
 الذي يعرف ذا االسمِ ؛ ألن  الرجوع )٧( رجعت: ، فكأنك قلترجعت القَهقَرى: فإذا قلت" 

 .إذا فَعلَ ذلك : تقَهقَر الرجلُ يتقَهقَر : تقول ، قاله اجلَوهري )٨("ضرب من الرجوعِ القَهقَرى 
  
      
          )٩( قَهقَهةُال

  ، وهو أن تقول معروفَةٌ: هقَهةُ يف الضحك القَ ": هي الضحك بصوت ، قال اجلَوهري: القَهقَهةُ 

                                                 
 )ق ن ا ( الصحاح ) ١(
 ١/٢١٠مل أجده يف كتبه اليت اطلعت عليها ، وينظر املغىن البن قدامه) ٢(
 ".ال يرجِع يف خروجِه القَهقَرى :"  ١/٢٠١يف اجلامع ) ٣(
 من ص ، وسقط من س وت  ) مقصور ) ( ٤(
 ١٤املقصور واملمدود للفراء)  ٥(
 ٢/٣٢٦مل أجده يف التنبيهات ، وينظر مشارق األنوار ) ٦(
 من س و ت ، وسقط من ص ) رجعت ) ( ٧(
 )ق هـ ر ( الصحاح ) ٨(
 ".طلُ مطْلَقاً القَهقَهةُ تب:" ١/١٠٥يف اجلامع ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 .)١(" قَه ، وقَهقَه مبعًىن ، وقد جاَء قَه يف الشعرِ مخفَّفاً: قَه قَه ، يقال
 . )٣( مها واحد:  غويونَ يقولونلُّ، وال اُء يفَرقونَ بني الضحك والتبسمِالفُقَه: )٢( قال الزنايتّ
 هقيقَتوح :توجابِ ، ما مل يكن هناك صعند اإلع نانرِ عن األسكَشنيِ مع التفَتالش قَلُّص٤( ت( . 

 .)٥( إن كان هناك صوت ، فهو القَهقَهةُإذا خرجت جِمارها ، ف: ضحكَت النخلَةُ : ولذلك تقول
 

*  *  * 

 فصل الواو

داع٦( القَو(          
اعساِء القَومن الن د :دقَاع عمَِضِ " بغريِ هاٍء  جواحلَي لَدعن الو تد٧("وهي اليت قَع(. 

 
 

                                                 
  :قال الراجز ) :  ق هـ ق هـ ( الصحاح  )١(

                                          ويف قَه فهانيف ت نوه 
قال " : ١/١٠٠ينظر املدونة  ، و١٠٣هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٦١٨أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق الزنايت الغرناطي ت ) ٢(

 الةيف الص قَهفالشيَء عليه .. مالك فيمن قَه مسبوإن ت ، أْنِفتسوي قْطَعقال رسول اهللا.. ي   ": َالةالص دعمنكم فَلْي كحمن ض" 
 ١/٣٢٩ينظر النوادر أليب زيد 

تبسم     ):" ب س م ( وقال ابن منظور يف مادة " التبسم دون الضحك ) " ب س م ( فرقوا بينهما ، فقال اجلوهري يف مادة ) ٣(
 ".أقلُّ الضحك وأحسنه وهو 

 ١/٣٢٧ينظر شرح خمتصر خليل  )٤(
 ١/٣٢٧، وشرح خمتصر خليل  ١/٥٨ينظر العني  )٥(
 ."املُشاةُ يتقَدمونَ ، وأما النساُء فيتأخرنَ ، ويجوز للقَواعد :" ١/١٤١يف اجلامع ) ٦(
 )ق ع د ( الصحاح  )٧(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١( القُوت( 
 ان من الطَّعامِِ ، وهي القيتةُ ، وقات أَهلَه يقوتهم قََوتاً بالفَتحِ  يقوم به بدنُ اإلنس ما: بضم القاف  -وت القُ

 )٢(وقيـت لَيلَـة    ، عنده قُوت لَيلَة ما و -بالضم  -القُوت : وأقاته أَيضاً ، واالسم  -بالكَسرِ -وقياتةً 
قاتتواس ، اً فاقْتاتزيد وقُت ، رِ القافبكَس بكذا: ه تقَوتوهو ي ، القُوت ٣( سأَلَه(. 

 
 )٤( القُوةُ
 ، فهو  كرضي،  قَوِي: كالقواية ، تقول -بالضم والكَسرِ  -ى ضد الضعف ، جمعه قًُِو: بالضم  "القُوةُ 

 .)٥(" قَوِيٌّ ، وتقَوى ، واقْتوى ، وقَواه اُهللا
  
د٦( القَو(  

 دوالواوِ  -القَو حِ القافلَ القَتيلِ  ":بفَتدلِ بلُ القاتوقَت ، صاصلَ بالقَتيلِ ، أي  " )٧("القالقات توقد أَقََد
 .أُقيده إقادةً )٨(" قَتلْته به

    
س٩( القَو(            
 سر: القَوهأنيثُ أَشةٌ ، والتذَكَّرثَةٌ ومنؤغريِها  " مصثَ قال يف تقال: فمن أن ةٌ ، ومن ذَكّرسقُوي  :  سيقُو 

                                                 
 ".وجوبها على من عنده قوت يومه معها : املشهور :" ١/١٦٧يف اجلامع) ١(
 من ت و س ، وسقط من ص) وقيت ليلة ) ( ٢(
 )ق و ت ( ينظر الصحاح ) ٣(
 ."القُوةُ ، أن يكونَ العدو ضعفَهم فما دونه عدداً :"  ١/٢٤٣يف اجلامع ) ٤(
 )ق و ا ( القاموس ) ٥(
 ".فمات عاجِالً أو مغموراً ملْ يتكَلَم ففيه القَود :"  ٢/٤٨٨يف اجلامع  )٦(
 ٣٥٧املطلع ) ٧(
 ) ق و د ( الصحاح ) ٨(
 ".يخطُب ويتوكَّأُ على عصا أو قوس :" ١/١٢٤يف اجلامع ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 عواجلَم :وقياس ، سيٌّ ، وأَقْواس١(" ق(. 

 
 )٢(القَوالنَ

 يف مستقْبله ، مث يستعملُيتكَرر يف هذا الكتابِ قَوالن ، وأقْوال ، وهو يف اَألصلِ من كُلِّ شيٍء : القَوالنَ 
قال  قَوالً ، وقيالً ، وقََولَةً  ، ومقَالَةً ، ومقاالً ، فهو قائلٌ ، وقالٌ ، و قَؤولٌ بـاهلَمزِ   ": تقول،  غريِ ذلك
 .)٤( احلُكْم املَنقولُ يف املَسأَلَة عن اإلمامِ أو بعضِ أَصحابِه: ويف اصطالحِ الفُقَهاِء املالكيني  )٣(" وبالواوِ

 
 )٥( نجولَالقُ
 مـرض  :"  بضم القاف ، وإسكان الواوِ ، وفَتحِ الالمِ ، وقد تكْسر المه ، وقد تفْتح القـاف  -ولَنج القُ

رسعي  ، مويٌّ مؤلع٦(م( ِيحالثَّفْلِ والر روجمعه خ ")٨( قولون: ويقال فيه  )٧( بِيروليس بع ،. 
 

م٩(القَو(        
  من قَوم يسخر ال : قال اهللا تعاىل  ،اجلَماعةُ ، وهي مختصةٌ عند اَألكْثَرِ بالرجالِ دونَ النساِء " لقَوم ا

                                                 
، والبلغة  ٨٧، والبن جين  ٤٢٤، والبن األنباري  ٥٩، وللمفضل  ٨٤نث للفراء وينظر املذكر واملؤ) ق و س ( الصحاح ) ١(

٧٨   
 ".يف التطْهريِ باملاِء بعد جعلَه يف الفَمِ قوالن :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٢(
 )ق و ل ( لقاموس ا) ٣(
 ٤/١٦٤ينظر حاشية الدسوقي ) ٤(
 ".ة ، والسلِّ ، و القُولَنجِ كاحلُمى احلاد... املَخوف :"  ٢/٣٨٧يف اجلامع  )٥(
 واملثبت من س و ت) يسرع ( يف ص ) ٦(
 )ق ل ن ج ( القاموس ) ٧(
 )قُولُن ): ( ق ل ن ج ( يف الصحاح ) ٨(
 ".ومنه البِس أَحد اخلُفَّينِ قَبلَ غَسلِ األخرى عند قَومٍ :" ١/٤٦يف اجلامع ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .)٢("ففَصلَ بني القَومِ والنساِء  )١(  نساء من نِساء وال مث قال   قَومٍ

*  *  * 

 فصل الياء

٣(القياس( 
الشيَء علـى   قست ":يقال )٤(" إذا قَدرته به: التقْدير ، ومنه قست الثَّوب بالذِّراعِ : لُّلغة القياس يف ا" 

قُسته أقوسه قَوساً : وفيه لُغةُ أُخرى  إذا قَدرته على مثَاله ،: فانقاس ، قََيساً ، وقياساً غريِه ، أَقيس غريِه وب
 .)٥(" وقياساً

به مك على الفَرعِ مبا حكَمت كْح: وقيل ،ملِ فَرعٍ على أَصلٍ ؛ جلامعٍ بينهما عبارةٌ عن ح: ويف الشرعِ " 
 .)٦(" اقْتضت ذلك يف اَألصلِ على اَألصلِ ؛ الشتراكهما يف العلَّة اليت

 
 )٧( القيانُ

آخر احلُروف   الياِء بفَتحِ القاف ، وسكون -ات نة ، وجمعها أيضاً القَينبكَسرِ القاف ، جمع القَي -القيانُ 
 .من فَوقها  وفَتح النون ، مث ألف ، وتاٌء مثَناةٌ

 . نت مغنيةُ أم البأا اَألمةَ مطْلَقاً سواء كا:  وصرح اجلَوهري )٨( اَألمةُ املُغنيةُ: والقَينةُ عند الفُقَهاِء 
 خاصةً   وبعض الفُقَهاِء ظَنها املُغنية )٩( عند العربِ قَين ، واَألمةُ قَينةٌ وكُلُّ عبد هو: عمرو  قال أبو: وقال

                                                 
 ١١احلجرات ) ١(
 ٢/٣٢٩مشارق األنوار  )٢(
 ."إنْ قُلنا القَصد فَرض فالقياس بطْالنها :" ١/١١٧يف اجلامع ) ٣(
 ٣٩٦املطلع ) ٤(
 )ق و س ( اللسان ) ٥(
 ٣٩٦املطلع  )٦(
 ".أَصحاب قيان أو مجانٌ يلْعبونَ بالنرد :"  ٢/٤٦٩يف اجلامع ) ٧(
 ١٠/٢١٥ينظر الذخرية ) ٨(
 حتريف واملثبت من س وت) ينة أق( يف ص ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .انتهى  )١( وليس كذلك
 

 ةالقيام مو٢(ي(           
 ةالقيام مواسِ :" يي بذلك ؛ لقيامِ النمكما قال تعاىل )٣("فيها س ، : موي قُومي اسالن برل  نيالَمالْع

)٤( 
 )٩(، والطّامةُ )٨(، واحلاقَّةُ )٧( ، ويوم الصاخة)٦(، ويوم النشورِ)٥( يوم الدينِ: وليومِ القيامة أسماء منها 

  )١٣(، والرادفَةُ )١٢( ، والراجِفَةُ)١١( ةُ ، والزلْزلَةُ ، والصاعقَةُ ، والواقعةُ، والندامةُ ، والدمدم)١٠(واحلَسرةُ 
 ، واإلشفاق ، والقَصاص شقاق، والفراق ، واالن)١٦(، والتالق )١٥(، والداهيةُ ، واآلزفَةُ )١٤( والغاشيةُ

                                                                                                                                                         
 ١٥٢وتقومي اللسان البن اجلوزي ) ق ي ن ( ينظر الصحاح ) ١( 
 ".وهو أعدلُ من بعده إىل يومِ القيامة  وقد عزلَ عمر سعداً :"  ٢/٤٦٣يف اجلامع ) ٢(
 ٢/٣٢٩مشارق األنوار ) ٣(
 ٦املطففني ) ٤(
 ٨٢، الشعراء ٣٥، احلجر ٤ة الفاحت: ذكر يف آيات عديدة منها  )٥(
 ١٥، امللك  ٩فاطر ) ٦(
    ٣٣عبس  الصاخةُ  جاءت فَإِذَا :قال تعاىل) ٧(
 ٢-١احلاقَّة  الْحاقَّةُ  ما الْحاقَّةُ  : قال تعاىل)  ٨(
 ٣٤النازعات  الطَّامةُ الْكُبرى  جاءت فَإِذَا :قال تعاىل )  ٩(

 ٣٩مرمي  غَفْلَة في وهم الْأَمر قُضي إِذْ الْحسرة يوم أَنذرهمو :قال تعاىل ) ١٠(
 .١٥، واحلاقة ١الواقعة ) ١١(
 ٦النازعات   الراجِفَةُ ترجف يوم: قال تعاىل ) ١٢(
 ٧النازعات   الرادفَةُ  تتبعها :قال تعاىل ) ١٣(
 ١الغاشية   الْغاشية  حديثُ أَتاك هلْ :قال تعاىل ) ١٤(
 ٥٧، النجم١٨غافر) ١٥(
 التالقِ  يوم لينذر عباده من يشاء علَى من أَمرِه من الروح يلْقي :قال تعاىل ) ١٦(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الوت نياصٍ حنم  )١(  نـادوالت)٢( ـهواألش ،ـةُ ، واملُسـاَءلَةُ       ٥٩/ادواملُناقَش ، صـادروامل ، يعـادوامل
ساب٣(واحل(ذابوالع ، واملآب ،)٤(   ـ والقَرار رارالف جِدـ لو و راروالف )ـارِ   )٥ا يف النوإم ، ةا يف اجلَنإم
، والعرض ، والوزنُ  )٧( ، والبعثُ)٦( ، واجلَمع واجلَزاُء ، والبكاُء ، والبالُء ، واحلَشر ، والنشر ،والقَضاُء 
٨( واحلَق( ، واحلُكْم )٩( ُلوالفَص ،)١٠( قيمواجلَزاُء ، وع ، )١١( ظيموع ، )١٢( سريوع ، )١٣(  ،واملَصري)١٤(  

                                                                                                                                                         
 ٣ص ) ١(
 ٣٢غافر  نادالت يوم علَيكُم أَخاف إِني قَومِ ويا قال تعاىل ) ٢(
 ٢٧، غافر ٥٣، ٢٦، ١٦، ص٤١إبراهيم ) ٣(
 ٤٤إبراهيم   الْعذَاب يأْتيهِم يوم الناس وأَنذرِ قال تعاىل ) ٤(
 ٣٩غافر   الْقَرارِ  هي دار الْآخرةَ وإِنَّ قال تعاىل ) ٥(
 ٩، التغابن  ٧الشورى ) ٦(
 ٥٦، الروم  ٥احلج ) ٧(
 ٩٧، األنبِياء  ٨، األعراف ٣٠ام األنع) ٨(
 ٦٢األنعام  الْحاسبِني  أَسرع وهو الْحكْم لَه الْحق أَالَ موالَهم اللّه إِلَى ردواْ ثُم :قال تعاىل ) ٩(
 ١٧، النبأ ٣٨، ١٤، ١٣، املرسالت ٤٠، الدخان٢١الصافات ) ١٠(
 ٥٥احلج   عقيمٍ يومٍ عذَاب يأْتيهم قال تعاىل ) ١١(
  ١٣٥، والشعراء ٣٧، ومرمي١٥، ويونس ٥٩، واألعراف ١٥األنعام: آيات عديدة منها) ١٢(
 ٩، املدثر٢٦الفرقان ) ١٣(
  ٤٢، النور ٤٨، احلج ١٨، املائدة  ٢٨، آل عمران ٢٨٥البقرة : آيات عديدة منها ) ١٤(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ين١(والد( ُةحيةُ ، والصفْخوالن ، قنيوالي ، )٢(فَةُ ، و الزجوالر ،عةُ ، والفَزكْرةُ ، والسرج )٣(   عواجلَز ،
واخلُروج ، قوفوالو ، قارواالفْت ، طارفواالن ، وامليقات ، قروالع ، ٤(والقَلَق(،   طاعقواالن ، داعصواالن

لومع٥( وم(عودوةٌ ، وم)٦(هودشوم ، )٧(  مولَى يبت  رائرالس )٨( وي فْسين نغال ت موي ، رمائالض جرخت م 
 يوم يدعى فيه إىل النارِ ، يوم يسجن يف النارِ ، يوم )٩(  شيئًا لِّنفْسٍ نفْس تملك ال يوم عن نفْسٍ شيئاً  

 يوم ال يرتجى  ،م الصدورِ إىل اِهللا ، يوم ال تنفَع املَعذرةُ ، يوم البروزِ إىل اِهللا ، يوتقَلَّب الوجوه يف النارِ 
السماء موًرا  تمور يوم إال املَغفرة ، ويوم يخرج اَألموات ، وتظْهر املُخبآت ، و 

 )١٠(  ِسريتالُ والْجِب  

                                                                                                                                                         
 ١، املاعون  ٧، التني ٩، االنفطار ٦الذاريات) ١(
 ٤٢ق الْخروجِ   يوم ذَلك بِالْحق الصيحةَ يسمعونَ يوم :قال تعاىل ) ٢(

 ١٠٣األنبياء  توعدونَ كُنتم الَّذي يومكُم هذَا وتتلَقَّاهم الْملَائكَةُ الْأَكْبر الْفَزع يحزنهم لَا :قال تعاىل ) ٣(
 ٤٢،  ١١ق ) ٤(
 ٥٠، الواقعة ٨١، ص ٣٨احلجر ) ٥(
 ٢الربوج   الْموعود والْيومِ : قال تعاىل ) ٦(
هود   مشهود يوم وذَلك الناس لَّه مجموع يوم اآلخرة ذَلك عذَاب خاف لِّمن آليةً ذَلك في إِنَّ : قال تعاىل ) ٧(

١٠٣ 
 ٩الطارق ) ٨(
 ١٩نفطار اال) ٩(
 ٩الطور ) ١٠(
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 وقد ، )٤( يوم اخلُلود: ، وأَهولُ أَسمائه ، وأَبشع ألْقابِه )٣(ويوم النشورِ، )٢(، ويوم قَمطَرِيرٍ)١(  سيًرا

عيافزايلّ الشد الغأبو حام اإلمام ماَء )٥(ذَكَرأسبعها فأو  . 
 . وجهِه الكَرميِ آمني مبنه ويمنِه علينا فيه بالنظَرِ إىل منني املُطْمئنني ، ومنجعلَنا اُهللا يف ذلك اليومِ من اآل

 
 )٦(القَيُء

 .)٧(" تكَلَّف القَيَء ، وقَيأته أنا وأَقَأته مبعىن: واستقاَء وتقَيأَ ، قاَء يقيُء قَيئاً  ": القَيُء ، مهموز ، يقال
 

ح٨(القَي( 
 وهو املدةُ  ": عد يف لَحنِ العامة كَسرِها ، قال اجلَوهري القَيح ـ بِفَتحِ القاف ، وسكون الياِء ، وقد

 .)٩("قاح اجلُرح يقيح ، وقَيح ، وتقَيح : ال يخالطُها دم ، يقال منه  اليت
 
 
 

                                                 
 ١٠الطور) ١(
 ١٠اإلنسان   قَمطَرِيًرا عبوًسا يوًما ربنا من نخاف إِنا : قال تعاىل ) ٢(

 ٢٠٧سبق ذكره يف ص ) ٣(
 ٢٥١-٢٥٠والنص يف العاقبة يف ذكر املوت لعبد احلق اإلشبيلي ، ٣٤ق  الْخلُود  يوم ذَلك ادخلُوها بِسلَامٍ قال تعاىل  ) ٤(

أحياء علوم الدين ، وينظر ١٢٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٥٠٥أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الطّوسي الغزايل ت) ٥(
٥١٧-٤/٥١٦ 
 ."القَيُء املُتغيرِ عن حالِ الطَّعامِ نجِس :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٦(
 )ق ي أ ( اح الصح) ٧(
 ".القَيح والصديد نجِس :"  ١/٣٣يف اجلامع)  ٨(
 )ق ي ح ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١(القرياطُ

رارِيطُ ، فأبدلَ من أَحد حرفَي تضـعيفه  ألنَّ جمعه قَ -بالتشديد  -نِصف دانِقٍ ، وأَصلُه قراطٌ  ":القرياطُ 
نِصف عشرِ الدينارِ يف أكْثَرِ البِالد ، وأَهلُ الشـامِ يجعلونـه   : القرياطُ  ": )٣(وقال أبو السعادات )٢(" ياًء

 ." جزءاً من أَربعة وعشرين جزءاً
 
  )٤(قُِيلَ

 جاز وأما قَولُ اَألصحابِ  "يع إمشاماً ، وقُولٌ لُغةٌ فيه ، وكذا القَولُ يف كُيل وبُِ بكَسرِ القاف وضمها: قُِيلَ 
، كذا قاله جماعةٌ )٦("فهو ترجيح لَألولِ ؛ وأن االعتماد عليه ، والثّاين ضعيف  حنوه ، )٥(]جيوز [ ال  وقيل

 هالفوا على خصحابِنا إال إذا نمن أص. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ".بِعه ولك من كُلِّ دينارٍ قرياطٌ :" ٢/٤٤٢يف اجلامع ) ١(
 )ق ر ط ( الصحاح ) ٢(
 ٤/٤٢، والنص يف النهاية ٩٦ه يف امللحق رقمهـ ، ترمجت٦٠٦أبو السعادات جمد الدين املبارك بن حممد الشيبانِي اجلَزري ت ) ٣(
 ".مشكوك : غري طهورٍ ، وقيل: ال بأس به ، أصبغُ : قال يف مثل حياضِ الدوابِ :"  ١/٣١يف اجلامع ) ٤(
 ٢٨٤/ ٣من ذيب األمساء ) ٥(
 املرجع السابق) ٦(

 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف - باب الكاف
١(كافَأَه(     
 كافَأَةً  ":كافَأَهفاًء ومك :٢(" جازاه(. 

 
ر٣(الكاف(  

 رالكاف:" طّيهغوي احلَق رتسي ه؛ ألن رترِ"  )٤(" من الكُفْرِ ، وهو السالكاف عموج  : ، ةٌكُفّاروكَفَر   فاروك ،
 .كُلُّه عن اجلَوهري  )٥("ائمٍ ونيامٍ وجياعٍ ، ون مثل جائعٍ

 
٦(الكافور(   
 من الطّيبِ ":الكافور موم٧(" املَش( ديرد قال ابن  :بِيربع ليس هبسضٍ أَححكقوهلم م : قَفّور ،وقافور)٨(.  

.      )١١(")١٠(النخـلِ طَلْـعِ  و وِعـاُء  ه :وقال اَألصمعي .  الطّلْع: الكافور  ": والفَراُء )٩(وقال أبو عمرو
طْلَقعليهما  فعلى هذا ي . 

                                                 
 ".كافَأ عليها أضعافَها  ال يقْبلُ هديةً مطْلَقاً ، ولو" : ٢/٤٦٤يف اجلامع ) ١(
 )ك ف أ ( الصحاح ) ٢(
 ".مثله ... سؤر الكافرِ ، وما أَدخلَ يده فيه " : ١/٣٤يف اجلامع ) ٣(
فَيرد  فكان" ، وقد بىن ابن فارس معجمه مقاييس اللغة على هذه الظاهرة وهي ظاهرة االشتقاق  ٤١حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(

ادالْم يباكرتحضِ فَيعا يف الْبيفا خهضعًرا يف بكُونُ ظَاها وقد يمهنيب كرتشم داحًنى وعإلَى م فَةلتخالْم إلَى ذلك ة هديف ر اجت
رِفَةعمو ةاعٍ يف اللُّغساتو لَطُّفى إلَى تنعالْم اتباسن١/٤٤٨الفقه البحر احمليط يف أصول "  الْم 

 )ك ف ر ( الصحاح ) ٥(
 ".اختلف يف وجوبِ غَسله باملُطَهرِ مرةً دونَ سدرٍ وكافورٍ " :١/١٣٨يف اجلامع ) ٦(
 ٦املطلع ) ٧(
 ٢/٤٠١ينظر مجهرة اللغة ) ٨(
 ٩حاشية  ١٢٧عمرو بن العالء ، سبق ترمجته ص أبوهو  )٩(
 تواملثبت من س و )  ص النخلة( يف ) ١٠(
 ) ك ف ر ( مل أجده يف كتب الفراء وال األصمعي اليت اطلعت عليها ، وهو يف الصحاح ) ١١(

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

يانهاجِ البنلَةَ يف مزج منه :  وقال ابن نافأص ةٌ : الكافورظيمع هترجقَلَ أن شون ، ياحيوالر ، صوريالقَي
 .)١(تظلُ أكْثَر من مائة فارِسٍ

 
           )٢(الكالئُ
 .)٤(" وكان اَألصمعي ال يهمزه "هموز م )٣( النسيئَةُ:  ئُالكال

*  *  * 

 فصل الباء
رب٥(الك(            
ربرِ  الكرياُء ":بالكَسبةُ ، وكذلك الكظَم٦(" الع( كريساللٍ العرياُء ه ": وقال أبو هبالك ، زي الع واملُلْك 

رِ يف شب٧(" يٍءوليست من الك(.     
نقيض  :ككَرم  "فبضم الباِء :  )٨(كَبر فمن ادعى دعواه شاركَه  فإن :وأما كَبر يف قوله قُبيل بابِ الدعوى

 فهو كَبري وكُبـار ، كرمـان    -بالفَتحِ  -وكَبارةً  -بالضم  -كَبر كبراً ، كعنبٍ ، وكُبراً : صغر ، تقول
 .)٩(" ويخفَّف ، واُألنثى كَبريةٌ

                                                                                                                                                         
 ٤٠٥ينظر املعتمد يف األدوية ) ١(
 ".بيع ما يف الذِّمة بشيٍء مؤخرٍ : ومنه بِيع الكالىِء بالكالىِء ، وحقيقَته :"  ٢/٣٤٨يف اجلامع ) ٢(
 ٥/٢٢٥ينظر الذخرية . هو بيع الدين بالدينِ : التأخري ، وبيع الكالئ : النسيئَةُ ) ٣(
 ١/٢٢٩و األمايل أليب علي القايل ) ك ل أ ( الصحاح ) ٤(
 ".ينهى عن الغلِّ ، والكبرِ ، واحلَسد :"  ٢/٥٦١يف اجلامع ) ٥(
 )ك ب ر ( الصحاح ) ٦(
 ٢٦٠الفروق ) ٧(
 ٢/٤٨٨اجلامع ) ٨(
 )ك ب ر ( القاموس ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ش١(الكَب( 
 شالكَب:" نس يف أي أنلُ الضإذا أ: كان ، وقيل فَح شوقيل ىن ،ثْهو كَب : عواجلَم ، عبإذا أَر : شأكْب 
 باشه ، )٢("وكعن ابن سيد كُلُّه . 

 
              كَبرياً

 .قاله اَألزهري  )٤("أُكَبر كَبرياً : ر منصوب على معىن اُهللا أَكْبِ )٣(كْبر كَبرياً اهللاُ  أَ : كَبرياً من قوله" 
 

*  *  * 

 فصل التاء

تاب٥( الك(           
 تابلوقِ ":الكىن املَخعكاخلَلْقِ مب ، ي به املَكْتوبمس درصت ":، يقال)٦(" متاباً ، وكباً ، وككَت بةًكَتاب  .

 .)٧(" اجلَمع: ب الكَتو
 .التوراةُ واِإلنجيلُ :  )٩(القُرآنُ العظيمِ ، وباملََذْكورِ يف اجلزية: )٨(واملُراد باملَذْكورِ يف النكاحِ

 

                                                 
 ".أو ذُبِح الكَبش ، فات ... فلو طُحنت احلنطَةُ :"  ٢/٣٨٣يف اجلامع ) ١(
 ٦/٦٩١احملكم) ٢(
 ١/١٣٠اجلامع ) ٣(
أُكَبر اهللا " اهللا أكْبر :" نصب كبرياً ؛ ألنه أقامه مقام املصدر ؛ ألن معىن قوله :"  ١٠/٢١٥، ويف ذيب اللغة ٦٨الزاهر ) ٤(

 ".كبرياً ، مبعىن تكبرياً 
 ".وللمقيمِ يوم ولَيلَةٌ : ويف كتابِ السرِ :"  ١/٧٣يف اجلامع ) ٥(
 ٥املطلع ) ٦(
 )ك ت ب ( الصحاح ) ٧(
 ٣٢النور  منكُم يامىالْأَ وأَنكحوا  :يعين قوله: قَولُ العلماِء ، ويف الكتابِ حلُّه ، قالوا " : ١/٢٦٧يف اجلامع ) ٨(

 ".يجوز أَخذُ اجلزية من أَهلِ الكتابِ :" ١/٢٤٨يف اجلامع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 )١( الكتابةُ
وضعت للعتقِ على مالٍ منجمٍ إىل أوقات معلومة   لَفْظَةٌ: ابةُ الكتو ": اسم مصدرٍ ، قال اَألزهري: الكتابةُ 

 .)٣(" وأَصلُها من الكَتبِ ، وهو اجلَمع ؛ ألا تجمع نجوماً"  )٢("يحلُّ كُلُّ نجمٍ لوقْته املَعلومِ 
 

   )٤( الكَتانُ
 .)٥(بفَتحِ الكاف على اَألفْصحِ: الكَتانُ 

 
فت٦(الك(  

 علٍ ، واجلَمببٍ وحذْبٍ وكَذك نزبو ، فوالكَت فوالكَت فتالك  : فَةُ ، "  )٧(اَألكْتافتحابِ والككاَألص
ةدر٨(" والق(. 

 
م٩( الكَت(           
 مالكَت"  ريكحبه: بالت بضتخعاً يم ةمسلَطُ بالوخي تب١٠(" ن( يدبوقال أبو ع  :ماِء الكَتالت ديدشبت)١١(. 

                                                 
 ".قوالن : ويف إلْحاقِ كتابة املُكاتبِ بالثّمنِ أو بالغلَّة :"  ١/١٤٧يف اجلامع ) ١(
  ٢٧٦ـ  ٢٧٥الزاهر ) ٢(
 ٣١٦املطلع ) ٣(
 ". تنبِته اَألرض خبالف ثيابِ الصوف والكتان وما:"  ١/٩٨يف اجلامع ) ٤(
نبات زراعي من الفصيلة الكتانية حويل ، يزيد ارتفاعه على نصف متر ، زهرته زرقاء : والكَتان ) " ك ت ن ( ينظر الصحاح ) ٥(

 )ك ت ن ( املعجم الوسيط " مجيلة ، ومثرته مدورة تعرف باسم بزر الكَتان 
 ".وما وقَع يف مهواة ، فعجز عنه فطُعن يف جنبٍ أو كَتف ال يؤكَلُ :"  ١/٢٢٥امع يف اجل) ٦(
 )ك ت ف ( ينظر الصحاح ) ٧(
 )ك ت ف ( القاموس ) ٨(
 ".وال تمتشطُ حبناِء وال كَتمٍ ... وال تتطيب :"  ١/٣٢٥يف اجلامع ) ٩(
 )ك ت م ( الصحاح ) ١٠(
 ٥/١٦١٥الغريبني ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 . )١( وهو يذْهب بياض الشعرِ ، وال يسوده كما زعم بعضهم  ممن أَخطَأَ يف ذلك

 
          )٢( الكتمانُ

 رِ الكافمانُ ـ بكَستالك : ردصم "تماً ، وكيَء كَتالش تمأيضاًاً مانكَت هتمت٣(" ، واكْت(. 
 

*  *  * 

 فصل الثاء
٤(كَثُر(  
 وحكى –بفَتحِ الكاف  -كَثُر الشيُء ـ بضم الثّاِء ـ فهو كَثري ، وقَوم كَثري ، وهم كَثريونَ ، والكَثْرةُ   " 

 .)٥(" نقيض القلَّة:  كَسرها
 

ه٦(دون كَثيف( 
ـ   -بضم الثّاِء املُثَلَّثَة  -ف كَثُ ":دون كَثيفه ، يقال يُء ، والكَثافَـةُ ، كسالش كاثَفوت ، ةَ  فهو كَثيفحاب
 .)٧(" الغلَظُ والكَثْرةُ

 

                                                 
 ٤/١٥٠ينظر النهاية ) ١(
 ".شهر ؛ لكتمانِه عيوبه :  يف الرقيقِ اجلُمعة ، وحنوها ، وقيلَ: وفيها :"   ٢/٣٥٦يف اجلامع ) ٢(
 )ك ت م ( الصحاح ) ٣(
 ".وبلَلُ البواسريِ عما أصاب يده بِردها إن كَثُر :"  ٣٨-١/٣٧يف اجلامع ) ٤(
 )ك ث ر ( لصحاح ا) ٥(
 ."يجِب تخليلُ خفيف الشعرِ دون كَثيفه :"  ١/٤٨يف اجلامع ) ٦(
 )ك ث ف ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل احلاء
        )١( الكُحلُ

 الكاف ملُ ـ بضالكُح:" لْتحواكْت لْتكَحين وتيع لْتوكَح ، روفع٢(" م(. 
*  *  * 

 الفصل الد
   )٣(ادكَ
بفَتحِ الكاف واملَد ، ويجوز صرفُها على إرادة املَوضـعِ   : يدخلُ منها  )٤(كَداُء اليت ": قال النووي:  داكَ

 ةقْعالب ةعلى إراد كُهر٥("وت(. 
 )٧(ليا ينزلُ منها علـى اَألبطـحِ  الع:  وكَداء املَفْتوحةُ ،)٦( مقْصورةٌاليت يخرج منها فمضمومةٌ  وأما كًُدى

 هـو : بالفَتحِ واملَد  -كَداُء : وقال ابن العربِي .انتهى  )٨(ومقابِرِ مكَةَ ، واملَضمومة السفْلي عند قُعيقعان
 .يوم الفَتحِ :  ، وهو املَوضع الذي بركَت فيه ناقةُ رسول اِهللا )٩(املُحصبِ الفَتق الذي يف اجلَبلِ على

 .انتهى  )١٠(ففي طَرِيقِ التنعيمِ يف عقَبة بين مجاشع  -بالضم والقَصرِ  - وأما كًُدى
                                                 

 ".الفديةُ على األشهرِ: ويف الكُحلِ املُطَيبِ :"  ١/٢٠٦يف اجلامع ) ١(
 )ك ح ل ( الصحاح ) ٢(
 ".ى مكَّةَ كَدا موضعٍ بأعل:" ١/١٩٢يف اجلامع ) ٣(
 واملثبت من س و ت) الذي ( يف ص ) ٤(
الثَّنية اليت بط على البطحاء من الشمال الغريب فوق : كَداُء :" ٧/٢٠٢، ويف معجم معامل احلجاز  ١٤٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(

 ".الثنية اليوم بريع احلجون  وتعرف هذه) مقربة املعالة ( املسجد احلرام  مما يلي الشمال الشرقي ، وفيها مقربة أهل مكة 
ثنية مبكة خيرج منها الطريق من احلرم إىل جرول  : كُدًى :"  ٧/٢٠٢، ويف معجم معامل احلجاز  ٨٧املقصور واملمدود للفراء) ٦(

 ".تفصل بني اية قعيقعان وجبل الكعبة ، تعرف اليوم بريع الرسام 
 ".ني املنحىن إىل احلجون مث بعده البطحاء إىل احلرم ، مث املسفلة األبطح ب:"  ١/٣٢ويف معجم معامل احلجاز ) ٧(
قُعيِقَعان هو اجلبل الضخم املشرف على املسجد احلرام من الشمال والشمال الغريب ممتداً :" ٧/١٤٦ويف معجم معامل احلجاز ) ٨(

 ".منه يف اجلنوب جبل هندي  ويسمى اجلزء األكرب...بني ثنييت كَداء ، وكُدى ، ويسمى اليوم بأمساء كثرية 
تعرف اليوم مبجر الكبش ، وهو ما يلي العقبة الكربى من جهة مكة إىل منفرج :  املُحصبِ:" ٨/٤٤يف معجم معامل احلجاز  )٩(

 ".اجلبلني 
 ٤/٢١٤، وأخبار مكة للفاكهي  ٩/٢٠٩مل أجده يف كتب ابن العريب ، وينظر عمدة القاري ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 غـري  ، ممدود مهموز الكاف مفْتوح: كَداُء اَألولُ  : أَحد شارحي هذا الكتابِ )١( وقال ابن عبد السالمِ
صرِفنلَم  ؛ مالثّاينّ و. ألنه ع :  ـحيحوهو الص ، هوراجلُم طَهبكذا ض ، قْصورونٌ ، منم الكاف مومضم .

 .وقال بعضهم بالعكْسِ انتهى 
 "طَ ابنبد)٢(شاس وضوابن راش ،- دراحِ  أَحالياِء على  -الش ديدشالِ وتحِ الدوفَت ، الكاف مالثّاين بض

 . )٤(" مل أسمع األولَ إالّ باملَد والتنوينِ:  ال ابن الفاكهاينّوق .)٣(التصغريِ
وقال ابن قيق العيد٥(د( ةدمحِ العركُدا الثّانية :  يف ش :مع  ٦٠/بضضوم رِ ، وثَموالقَص يقـال لـه   الكاف
 يالياِء -الكُد ديدشالِ ، وتحِ الدوفَت ، الكاف مول -بض روففْلى على املَعة السيس هو الثَّنِي. 

افعيالحِ الشالياِء : )٦(وقال ابن الص ديدشالِ ، وتحِ الدوفَت ، الكاف مين بضعراً يغصم ، يا كُدا : وأمفإ
خبرين بذلك كُلُُّه أَحمد بن عُمـر  ملن خرج من مكَّةَ إىل اليمنِ ، وليست من املَوضعنيِ اَألولَين يف شيٍء ، أَ

ذْري٧(الع( ِلْملِ العها من أَهعملَواض رِفَةلِ املَعكَّةَ من أهمب عمن لَقي)وهي )٨ ،فَعدنةٌ تسةٌ حدما غَلَطَ فيـه   فائ
 .كَثريون انتهى 

كَداُء اليت بأعلى  -الشيخ أيب عمرو بن احلاجِب  تلْميذُ - ووجدت يف نسخة القاضي عز الدين ابن مبادر
لِ  مكَّةَ مضبوطاً بفَتحِ الكاف واملد واهلَمزِ غري مصروف ، وكُديٌّ اليت بأسفَلِ مكَّةَ بضم الكاف ، وفَتحِ الدا

 .)٩(وتشديد الياِء

                                                                                                                                                         
شرح ابن عبد السالم  ج  ، وينظر ١١٤هـ ، ترمجته يف امللحق ٧٤٩بد اهللا حممد بن عبد السالم اهلواري التونسي تأبو ع) ١(
 ١٣٧/ل  ١
، والنص يف عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل  ٦٤هـ ، ترمجته يف امللحق ٦١٦أبو حممد عبد اهللا بن جنم بن شاس املالكي ت) ٢(

 ١/٢٧٧املدينة
ثنية  ال زالت معروفة ذا االسم خيرج فيها الطريق من مسفلة مكة : كُدي :"  ٧/٢٠٢ي يف معجم معامل احلجاز قال البالد )٣(

 ... ".إىل ثَور ، واخلارج منها يدع جبل املثيب ميينه مث يهبط على بطحاء قريش 
 ١/١١٣، وينظر التاج واإلكليل حملمد العبدري  ١/٤٩٧هالة جستنيه: التوضيح ، حتقيق) ٤(
 ٤٥٣، وينظر شرح العمدة ١١٩هـ ،  ترمجته يف امللحق رقم ٧٠٢أبو الفتح تقي الدين حممد بن علي بن وهب القشريي ت) ٥(
 ٧٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٦٤٣ابن الصالح  تقي الدين عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري الشافعي ت ) ٦(
 ١١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٤٧٨ي الدالئي تأبو العباس أَحمد بن عمر بن أنس العذْر) ٧(
 ١٩٧/ ٧ومعجم معامل احلجاز ) ك د و ( ، وتاج العروس ٤/٤٩٨ينظر معجم البلدان ) ٨(
 ٤/٤٩٨، معجم البلدان  ٥٦٩-١/٥٦٨مشارق األنوار) ٩(
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الكُدرةُ 
 .عند النساِء  معروفةٌ: بضم الكاف  )٢(الكُدرةُ 

*  *  * 

 فصل الذال

 )٣(كَذا 
  قْصورم ، ةمجييزِ ، تقول له : كَذا ـ بالذّالِ املُعمه على التما بعد بصنفت ، ددةٌ عن العنايعندي كذا : ك

 .)٤( عندي عشرونَ درهماً: درهما ، كما تقول له 
 

ب٥(الكَذ(        
بالكَذ  "الفخ  قدقِ ، والصدالص :باراإلخ بِراملُخ طْابِققال  )٦(" عنه مبا يريهيقال ": اجلَو :  كَـذَب

كتف وكَتف ، فهو كاذب ؛ وكَذّاب ، وكَذُوب ، و كَيذُبانٌ ، ومكْذَبانٌ  : يعين على وزن ، كذْباً وكَذباً 
 .)٧("مزةٌ وكُذَبةٌ ، مثل ه ،ومكْذَبانةٌ 

*  *  * 

 فصل الراء
         )٨(الكراُء

رجـلٌ مكـارٍ    : مصدر كاريت ، يقال:  ، نص عليه اجلَوهري وغريه)٩( ممدود، بكَسرِ الكاف : الكراُء 
 حنومهـا ، فهـي مكْـراةٌ     أَكْريت الدار والدابةَ ، و: ، يقال إمنا هو من فاعلْت ، عن اجلَوهري ومفاعلٌ ،

 .)١٠(والبيت مكًْرى ، واكْتريت ، واستكْريت ، وتكاريت مبعىن
__________________________ 

 ."الصفْرةُ والكُدرة حيض : " ١/٧٥يف اجلامع ) ١(
 )ك د ر ( ينظر اللسان . ما هو بلون املاء الوسخ الكَدر )  ٢(
 ".فإن مل يكن ذلك ، وكان احتماالً قريباً قُبِلَت ، مثلُ ال أَفْعلُ كذا ، ويرِيد شهراً :"  ١/٢٣٥ يف اجلامع) ٣(
 ٢٠٦/ ٢ينظر مهع اهلوامع ) ٤(
 ".أَردت الكَذب : مثلُ أنت علي حرام ، وقال :"  ١/٢٣٥يف اجلامع ) ٥(
 ١٤٩املطلع ) ٦(
 )ك ذ ب ( الصحاح ) ٧(
 ".إنْ اتخذَ للكراِء ، أو لصداقٍ ، أو لعاقبة ، املَشهور ال يزكَّى :"  ١/١٤٤امع يف اجل) ٨(
 ٥٢، وللوشاء ٨٣املقصور واملمدود للفراء) ٩(
 )ك ر ى ( الصحاح ) ١٠(



 

 
 " فيفخبالت املُكارين تأَيكارٍ ، وهم املُكارونَ ، وركْرٍ ومارِ مالد ب١("وصاح(. 
 

        )٢(عالكُرا
 .)٣(اسم يجمع اخلَيلَ وعدتها: الكُراع ـ بضم الكاف وآخرِه عني مهملَة 

 
 )٤( الكَراهةُ

 .)٥(" بتخفيف الياِء ال غري مبعىن ، مصدر كَرِهته أَكْرهه كَراهةً ، وكَراهيةً: والكَراهيِةُ  الكَراهةُ" 
 

م٦(الكَرائ(  
 مأو   ":الكَرائ ، مالٍ صـورةنٍ ، أو جلَب ةها ، من غَزارقةُ للكَمالِ املمكن يف حعكَرميةٌ ، وهي اجلَام عمج

 .)٧(" كثْرة لَحمٍ أو صوف ، وهي النفائس اليت تتعلَق ا نفْس صاحبها
 
 

                                                 
 ٢١٩حترير ألفاظ التنبيه ) ١(
 ".الحاً أو كُراعاً استعني ا أما أَموالُهم فإنْ كانت س:"  ٢/٥١٢يف اجلامع ) ٢(
 )ك ر ع ( لصحاح ينظر ا) ٣(
 ".على الكَراهة للوقْت ، وعلى التناقُضِ :"  ١/٣١يف اجلامع ) ٤(
 ٢٥٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 ".ال توخذُ كَرائم اَألموالِ كاَألكولَة :"  ١/١٥٦يف اجلامع ) ٦(
 ١٢٦ املطلع) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١(الكَر(             
 .)٢(" كَر بنفِْسه ، يتعدى وال يتعدىكَره ، و" :ليه بعد التويل ، يقال الرجوع إ: الكَر يف احلَربِ 

 
            )٣( الكرسنةُ

، قال ابن جزلَة يف منهاجِ )٤(" كُشىن الكُشىن ، كبشرى ، فارِسيته" :حب ، فارِسي ، يقال له : الكرسنةُ 
هي اجلُلْبانُ ، وهي حبٌّ يف عظَمِ العدسِ ، غري مفَرطَحٍ ، بل  :)٥(قال علي بن العباسِ:  البيان يف علَمِ الطِّبِ

 .انتهى  )٦(ولَونه ما بني الغبرة والصفْرة ، وطعمه ما بني طَعمِ املاشِ والعدسِ  مضلَّعٍ ،
 

ه٧( الكُر(        
 هاُء وغريه" :الكُرقال الفر : هالكُر-  مع: بالض تقَّةُ ، يقال قُمأياملَش ، هلى كُر :  ، ـقَّةشقـال  على م
الكُـره والكَـره   : وكان الكسائي يقـول : قال يه ،إذا أكْرهك عل: ين فُالنُ على كَره بالفَتحِأقام: يقال
 .)٨("لُغتان

 
       )٩(الكَرويا

بعدها بـاٍء بواحـدة   ، وسكون النون ، بفَتحِ القاف والراء  )١٠(وتسمى القَرنباذمن اَألبازيرِ ، : الكَرويا 
 .)١١( النقْدة بالنون: وآخرِه ذال معجمة ـ ويقال هلا 

                                                 
 ."الصغري يقْدر ا على الكَر والفَر :"  ١/٢٥١امع يف اجل) ١(
 )ك ر ر ( الصحاح ) ٢(
 ".من القطّاينِّ : الكرسنةُ قيل :"  ٢/٣٤٦يف اجلامع ) ٣(
 )ك ش ن ( القاموس ) ٤(
 ٧٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٣٨٤عالء الدين علي بن العباس اوسي ت ) ٥(
 ) ك ش ن ( ب ، و ينظر القانون مل أجد الكتا) ٦(
 ".واملُستعملُ يف احلَدث طَهور وكُرِه للخالف :"  ١/٣١يف اجلامع ) ٧(
 )ك ر هـ ( مل أجده يف كتب الفراء اليت اطلعت عليها ، وهو يف الصحاح ) ٨(
 مل أجدها يف جامع األمهات) ٩(
 ٤/٣٥٤ينظر التاج واإلكليل ) ١٠(
 )ن ق د ( وتاج العروس ينظر اللسان ، ) ١١(
 
 
 
 
 
 



 

١( الكَري(          
 .)٢(" ضاً املُكْتريالكَري ظَهره ، والكَري أي أَكْرى: املُكاري ، يقال : عيلٍ الكَري على فَ" 

 
*  *  * 

 فصل الزاي

      )٣( الكُزبرةُ
 .)٥("وأَظُنه معرباً " : قال اجلَوهري، )٤(وقد تفْتح ، من األبازير - بضم الباِء -الكُزبرةُ 

 ويقال هلا :  ل اَألزهريقا )٦("الكُسبرةَ بضم الكاف والباِء ، ويقال بالزاي أيضاً :"  وقال القاضي عياضٍ
 "ة التاِء  )٧("قْدبالت. 

*  *  * 

 فصل السني

ب٨( الكَس(        
 .)٩(" استفاده بالطَّلَبِ: مصدر كَسب املالَ ، يكِْسبه :  الكَسب ـ بفَتحِ الكاف" 

                                                                                                                                                         
 " .ولو برز به الكَرِي إىل ذي طُوًى :"  ١/٢٠٢يف اجلامع ) ١(
 ٥٢، وأليب الطيب الوشاء ٨٣واملقصور واملمدود للفراء) ك ر ى ( الصحاح ) ٢(
 ."مطْعوم مصلح ... كالتوابِلِ ، كالفُلْفُلِ ، والكُزبرة :"  ٢/٣٤٥يف اجلامع ) ٣(
 ) ك ز ب ر ( القاموس ينظر ) ٤(
 )ك ز ب ر ( الصحاح ) ٥(
 ب٩٣/التنبيهات ل) ٦(
 ١/٤٤٣ذيب اللغة ) ٧(
 ".النفَقَةُ على العبد يف ماله مما ليس خبراجِه وال كَسبِه :"  ١/٢٦٠يف اجلامع ) ٨(
 ٢٣٤املطلع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١(الكُسوف( 

  وانخسفا   نكَسفا ، وخِسفا ، وخسفا ،، وا وكُِسفا ر كُسوفا ،كَسف الشمس والقَم" : الكُسوف ، يقال
 لُغات تبالكُسو: وقيل ،س صتخت سمالش باخلُسوف روالقَم ، ف . 

 .)٢(" إذا اشتد ذَهاب الضوِء: واخلُسوف يف آخرِه الكُسوف يف أوله ، : وقيل
 

 )٣(الكُِسوةُ
  الكاف وكَسرِها ، جمعها كًُسا ؛ وكَسوته ثَوباً فاكْتسى ، وهو كـاسٍ ، وهـم كُسـاةٌ    بضم" سوةُ الكُِ

 .)٤(" ونِسوةٌ كاسيات
 

*  *  * 

 فصل العني

ب٥(الكَع(              
 به:" الكَعترسمِ ويالقَد ةنممِ ، عن ياقِ والقَدقى السلْتعند م زاشالن ظْم٦(اهو الع( ،عيماَألص كَروأَن 

 .)٨( وهو مذْهب الشيعة ،)٧("إنه يف ظَهرِ القَدمِ : قولَ من قال

                                                 
 ".املُسافرِ للكُسوف يتيمم املَريض و" : ١/٦٥يف اجلامع ) ١(
 ٨٨/٨٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 " .سوة ثوب واحد ساتر للرجلِ الكُ" : ١/٢٣٤يف اجلامع ) ٣(
 ٢٢١حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ".دونهما : غَسلُ الرجلَينِ مع الكَعبينِ ، وقيل:  اخلامسة" :١/٤٩يف اجلامع ) ٥(
 ، واملثبت من ص و س ريفحت ) يسترها( يف ت  )٦(
 )ك ع ب ( الصحاح ) ٧(
 ٢/٣٠تفسري ابن كثري ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 )١(الكَعبةُ 
 .  )٢(هي البيت احلَرام نفسه ال غري سميت بذلك ؛ لتربيعها -زادها اُهللا شرفاً  -بفَتحِ الكاف  -الكَعبةُ 

وطولَهـا يف األرضِ  ،  تسعةَ أَذْرعٍ )٣( طولَ بِناِء الكَعبة جعلَ إبراهيم اخلليلُ :  اَألزرقيقال أبو الوليد 
مسقَّفَة ، مث بنتهـا قُـريش يف    )٤(ثالثني ذراعاً ، وعرضها يف األرضِ اثننيِ وعشرين ذراعاً ، وكانت  غري

ونقَصوا من طولها يف ، السماِء تسعةَ أَذْرعٍ ، فصار طولُها مثاين عشر ذراعاً اجلاهلية ، فزادت يف طولها يف 
األرضِ ستةَ أَذْرعٍ وشرباً ، تركوها يف احلجرِ ، فلم يزلْ على ذلك حىت كان زمن عبـد اهللا بـن الزبيـرِِ     

عسطولَها ت وزاد ، إبراهيم دناها على قواعها وبمدعٍ أخر ،ةَ أَفهماِء  ذْرسـبعةٌ وعشـرونَ  فطوهلا يف الس 
 . ذراعاً ، مث بناها احلَجاج فلم يتغري طولُها يف السماِء 

وعشرون ذراعاً ، وأما عرضها فبني الركْن اَألسود والشامي مخـس   فالكَعبةُ اليوم طولُها يف السماِء سبعةٌ
 والغريب كذلك ، وبني اليماين واَألسود عشرون ، وبني الشـامي والغـريب   وعشرون ذراعاً ، وبني اليماين

 .)٥(وعشرون ذراعاً  ىأحد

 مرات مخس تنِيةَ ببواعلم أن الكَع : 
ّ
بِناُء  :الثانية. بِناُء املَالئكَة أو آدم على خالف يف ذلك :  إحداهن

 شٍ يف ا:  الثالثـة. إبراهيميرسول اهللا بِناُء قُر وقد حضر ، جلاهلية    هذا البناء ، وكان ينقـلُ معهـم

 لبناء املوجود اليوم بناُء احلَجاجِ بن يوسف ، وهو هذا ا:  اخلامسـة. بناُء ابن الزبير :  الرابعة. احلجارةَ 
 .  رسول اهللا وهكذا كانت الكَعبةُ يف زمنِ

 .ريني غري اخلمسِ ن الكَعبةَ بنِيت مرتني أخوقد قيل ، إ

 .)٦(بنتها جرهم بعد العمالقَة ؛ مث بنتها قُريش:  الثانيةو . بنتها العمالقَةُ بعد إبراهيم :  أحداهما 

                                                 
 ".جواز النفْلِ يف الكَعبة ال الفَرضِ " : ١/٩١يف اجلامع ) ١(
 ٦٠وحترير ألفاظ التنبيه ) ك ع ب ( الصحاح ينظر  )٢(
 ١/٢٨٨من أخبار مكة  )يف السماِء) ( ٣(
 من س وتواملثبت )  هي( يف ص ) ٤(
 ٢٩٠ـ١/٢٨٨أخبار مكة ) ٥(
 ٣/٣٠٢ينظر ذيب األمساء واللغات ) ٦(
 
 
 
 
 
 



 

 
 ك١(الكَع(      
 كالكَع: " برعم فارِسي ، زب٣(، قال الراجز)٢(" خ( : 

كذَا الكَعبا ح٤(ي( مٍ مبِلَح ودثْر)٥( 
 )٧( مع سوِيقٍ مقْنود )٦(وخشكُنانٌ

*  *  * 

 فصل الفاء

 )٨( الكَفاَءةُ
 حِ واملَداملُماثَلَةُ : الكَفاَءةُ ـ بالفَت. 

 
 )٩( الكَفّارةُ

ذْهبه ، مث اسـتعملَت  وهو الستر ؛ ألا تستر الذَّنب وت -بفَتحِ الكاف  -من الكَفْرِ  ٦١/أَصلُها ":الكَفّارةُ 
طأَ وغريهلِ خوإن مل يكن فيه إثْم كالقات ، هاكتأو ان ، خالَفَةفيه صورةُ م جِد١٠(" فيما و(. 

                                                 
 ".آكلُ خبزاً ، فأكلَ حنو اُألطْرِية واهلَريسة والكَعك  وكذلك ال... آكُلَ لَحماً لو حلف ال" : ١/٢٣٧يف اجلامع  )١(
 ٢٩٧واملعرب ) ك ع ك (الصحاح  )٢(
  ١/٥٥، وذيب اللغة  ١/٦٧، ومل أجد الرجز يف كتب األدب اليت اطلعت عليها ، وهو يف العني  مل أقف على اسم الراجز) ٣(

 . ٢٩٧واملعرب ) ق ن د ( وأساس البالغة 
 )ك ع ك ( اللسان " اخلبز اليابس : الكعك " ) ٤(
)٥(  " قٍ كل خب: املَثْرودريف لنبٍ أو م هتد١/٤١٩مجهرة اللغة " ز ثَر 
 )خ ش ك ن ( املعجم الوسيط " ، واللوزِ أو الفستقِ ، وتقْلي زة تصنع من دقيقِ احلنطَة ، ومتُأل بالسكرِ خب"   )٦(
 )ق ن د ( ينظر اللسان  .هو السويق املعمول بالقنديد ، وهو عسلُ قَصبِ السكرِ أو الورس  )٧(
 ".ذا تركوها جاز لألولياِء فإحقٌّ : ةُ الكَفاَء:"  ١/٢٦١يف اجلامع  )٨(
 ".قوالن : يف مدان الزكاة ، والكفَّارة " :١/١٦٥يف اجلامع) ٩(
 ١٢٥حترير ألفاظ التنبيه  )١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١( الكُفْر( 
 الكُفْر:"  اِإلميان دوالفاِء أيضاً  -ض حِ الكافةَ اِهللا ، : يقال -وبفَتمنع اِهللا كُ  كَفَر ـةمبنع فـوراً  وكَفَـر 

 .)٢(" جحدها وسترها: وكُفْراناً 
 

٣( الكَف(              
 الكَف :واح ةُ األكُفثَةٌ "دنؤ٤( وهي م(بذلك ؛ أل تيمأي، س كُفا ت فَعدت ")٥(  ـعأكُـفٌّ  ": واجلَم  

 فٌّوكُ ،وكُفوف م٦(" بالض(. 
 

  )٧( الكفَّةُ
كَفَّـةُ  : ككفَّة امليزان ، ويقال أيضـاً   -بكسرِ الكاف  -كفَّةٌ  :لُّ ما استدار كُ ": ل اجلَوهريالكفَّةُ ، قا 

 بالفتحِ  -امليزان-  فَفك ع٨("واجلَم( . 
 

٩( الكَفَن(          
 ريكحـ بالت يقال ":الكَفَن ، روفعكْفيناً: مت تاملَي ت١٠(" كَفَّن( . 

  
                                                                                                                                                         

 ".احلَيض والنفاس والكُفْر : اَألعذار :"  ١/٨٢يف اجلامع ) ١(
 )ك ف ر ( القاموس ) ٢(
 ".قَيد على األخرية فيها بباطنِ الكَف مس الذَّكَرِ يت:"  ١/٥٧يف اجلامع ) ٣(
 ٧٠، والبلغة ٨٩، والبن جين  ٢٧٨، والبن األنباري ٥٥، وللمفضل ٥٦، والبن فارس  ٨٠املذكر واملؤنث للفراء ) ٤(
 ٣٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 )ك ف ف ( القاموس ) ٦(
 ".كفَّتني  يف: الوزنُ بصنجة جائز ، وقيل :"  ٢/٣٤٣يف اجلامع ) ٧(
 )ك ف ف ( الصحاح ) ٨(
 ".قوالن : ويف كَفَنٍ من حتت نفقته ، كاألبِ واالبنِ :"  ١/١٤٠يف اجلامع ) ٩(
 )ك ف ن ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١(الكُفُؤ(             
قُفُلٌ  -الكُفُؤ القطّاع يف األفعالِ: بوزن ثْلُ ، قال ابنبِ كَفاءةً  ": املإليه  : كَفُؤ اخلاط كَفيئاً ملن خطب صار

 .)٢(" وكذلك يف غريِ النكاحِ
عاداتقال أبو الس :"  واملُساوي ، ومنه : الكُفُؤ ظريالن :ساوِياً الكَفاَءةُ يف النم جوكاحِ ، وهو أن يكون الز

 .)٤( أَكْفاٌء: وجمع الكُفُؤ  ،)٣(" للمرأة يف حسبِها ، ودينِها ، ونسبِها ، وغريِ ذلك
*  *  * 

 فصل الالم

           )٥( الكَألَُ
يقال الرطْبِ واليابِسِ ، لَق على يطْ:  العشب ، قال اجلَوهري: مقْصور  )٦( بفتحِ الكاف ، مهموز -الكَُأل 

 .)٧(أي ذات كٍَأل  -بالقَصرِ -كَلئَت األرض وأَكَْألت ، فهي أرض مكْلئَةٌ 
 

      )٨(الكَاللُ
ت أَعيي: وكَلَلْت من املَشي أَكلُّ كَالالً ، وكَاللَةً ، أي ": التعب ، قال اجلَوهري: بفتحِ الكاف  -الكَاللُ 

 عرييا: وكذلك الب٩(" إذا أًع(. 
                                                 

 " .زوجها السلّطانُ ... إذا كان كُفُؤاً هلا " : ١/٢٦١يف اجلامع ) ١(
 ٣/١٠٢ األفعال )٢(
 ٤/١٨٠النهاية ) ٣(
 )ك ف أ ( لقاموس ا) ٤(
 ".أما توابع املاِء من الصيد والكَِأل ، فإن كان يف أرضٍ غري مملوكة مل مينع أحًد " : ٢/٤٤٧يف اجلامع  )٥(
 ٣٧األلفاظ املهموزة وعقود اهلمز البن جين ) ٦(
 )ك ل أ ( الصحاح ينظر ) ٧(
 ".، وال جيلس إالَّ لكَاللِ الركوب أفضلُ ، ثُم القيام :"  ١/١٩٧يف اجلامع ) ٨(
 )ك ل ل ( الصحاح ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  )١( الكَاللَةُ
له الذي ال ولَد : بفتحِ الكاف  لُ يكلُّ كَاللَةً ، والكَلُّمصدر كَلَّ الرج ":بفتحِ الكاف والالمِ  -الكَاللَةُ 

 دتقول، والَ وال كَاللَةً ، أي: والعرب رِثْهضٍ ، : مل يرعن ع رِثْهبٍ مل يقاقٍ بل عن قُرحتواس.  
 .)٢(" الكَاللَةُ بنو العم اَألباعد: ابن األعرايب  وقال

 
٣( الكَلْب( 
 قورٍ،" :الكَلْبعٍ عبابِحِ كُلُّ سعلى هذا الن ع وغَلَبواجلَم ، أَكْلُب  ، البوك ، بوأكال ،البات٤(" وك(. 

 
٥( كُلْثُوم(              
 .)٧(" وهو الكَثري لَحمِ اخلَدينِ والوجه"  )٦(وم ـ بضم الكاف ، وسكون الالمِ ، وضم الثّاء  املُثلَّثَةكُلْثُ

 

   )٨(كُلّما
 .)٩(اسم موضوع للعمومِ ، متضمنٍ للتكرارِ: كُلّما 

                                                 
 " .يقْبلُ يف الثُّلُث : واملَريض يورثُ كَاللَةً ، وقيل:"  ٢/٤٠٠يف اجلامع ) ١(
 )ك ل ل ( الصحاح ) ٢(
 ".اخلنزِير والكَلْب نجِس :"  ١/٣٢يف اجلامع  )٣(
 )ك ل ب ( القاموس ) ٤(
 ".يف فورٍ واحد ... وابنها ... ماتت أُم كُلْثُومٍ :"  ١/١٤٢يف اجلامع ) ٥(
 واملثبت من س و ت) املثلة ( يف ص ) ٦(
 )ك ل ث م ( الصحاح ) ٧(
 ".كُلَّما : ما مل يكن لفظٌ يدلُّ عليه مثلُ ... ال يتكَرر احلنثُ :"  ١/٢٣٦يف اجلامع ) ٨(
 ٢/٦٠٠ينظر مهع اهلوامع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل امليم

          )١( الكُمثْرى
 .)٢(" من الفَواكه ، الواحدة كُمثْراةٌ ":ددة ، وبالثّاِء املُثلَّثَة بفتحِ امليمِ املُش -الكُمثْرى 

 
٣( الكُم(           
 الكُم:"  هومجع ، روفعوفتحِ امليمِ: م ، ةٌ  بكسرِ الكافمموك ، ٤(" أَكْمام( . 

 
 )٥( الكَمونُ
معروف ، ومنه كَرماينّ ، ومنه فارسـي  : مليمِ ، وضمها بفتح الكاف ، وتشديد ا -من اَألبازيرِ الكَمونُ ،

 طيبومنه ن ، ومنه شامي .  األطباِء أقوى من الشامي وهو عند ، أصفر والفارسي ، الَّلون دوماينُّ أَسوالكَر
تاينّ ، ومن البسوب رييف أكثرِ املواضعِ ، ومن اجلميعِ ب هو املوجود طيبوالنري    بـزر هربِـز بِهشي فنص

 نسولَةَ)٦(السزقاله ابن ج ،   . 
 

 )٧( كَمَُلَ
  ريهو، قال اجلَ ه وغريهسيد ، ذكرها ابن)٨(هاوكسر، ها ، وضم امليمِ فتح:  ثالثُ لُغات فيه :كَمَُلَ 

 .)٩("التمام  : والكسر أردؤها ، والكَمالُ" 
                                                 

 ".الكُمثْرى أو اخلَوخِ مما يدخر يف قُطْرٍ دون قُطْرٍ :"  ٢/٣٤٥يف اجلامع ) ١(
 ) ك م ث ر ( الصحاح ) ٢(
 ".إذا مل يتميز موضعها غَسلَ اجلميع ، وكذلك أحد كُميه على األصح :"  ٣٩-١/٣٨يف اجلامع ) ٣(
 ٢٠٨التنبيه  وحترير ألفاظ) ك م  م ( الصحاح ) ٤(
 ".مطْعوم مصلح للقوت : الشمار ، والكَمونني ، قال ابن القاسم :"  ٢/٣٤٥يف اجلامع ) ٥(
 ٢/١١٢، واملختارات يف الطب لعلي البغدادي  ٤/٣٤٧اجلامع البن البيطار ينظر ) ٦(
 ".كَملت أيام الدمِ :"  ١/٧٦يف اجلامع  )٧(
 ٢/١٠٩، واملثلث البن السيد  ١/٢٤ينظر إكمال اإلعالم و،  ٧/٢٥ينظر احملكم ) ٨(
 )ك م ل ( الصحاح  )٩(
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل النون

س١(الكَنائ( 
 سكَنِ: الكَنائ عمجيسة  وكسرِ النون ، ـ بفتح الكاف :دبعم   عصارى ، والبِيبكسرِ الباِء ، وفتحِ  -للن 

 .)٢( للنصارى: معبد لليهود ، وقيل:  واحدتها بِيعةٌ ، بكسرِ الباِء ، وإسكان الياِء  -الياِء 
    
        )٣( الكنايةُ

كَنيت  ": وقال ابن القطّاعِ ،)٤("هي أن تتكَلَّم بشيٍء ، وتريد غريه ، وقد كَنيت بكذا عن كذا  ":الكنايةُ 
 .)٥("سترته : عن الشيِء 

*  *  * 

 فصل اهلاء

  )٦( الكُهولُ
 الذين جاوزوا الثَّالثني ، ووخطَهم الشيب  من الرجالِ وهو"  )٧("لْس واحدهم كَهلٌ ، بوزن فَ:" الكُهولُ 

 .)٨(" وامرأة كَهلَةٌ

                                                                                                                                                         
 ".كَرِهها يف الكنائسِ للنجاسة :"  ١/٨٥يف اجلامع ) ١(
 ٢٢٤، واملطلع  ٣٢٠،  ٢٤١ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ".صريح ، وكنايةٌ : اللَّفْظُ :"  ١/٢٩٥يف اجلامع ) ٣(
 )ك ن ى ( حاح الص) ٤(
 ٣/١٠٨األفعال  )٥(
 ."ملَن جاوزها إىل الستنيِ : وكُهولُهم " : ٢/٤٥١يف اجلامع ) ٦(
 ٣٩٨املطلع  )٧(
 ) ك هـ ل ( الصحاح ) ٨(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الواو
ر١(كَو(      

 ةمامالع ركَو- ها على:  بفتحِ الكافطاقات عمتجيقال)٢(اجلَبنيِ هو م ، :" ي هةَ على رأسمامالع ها كاركور
 .)٣(" الثَها: كَوراً ، أي 
وإسكان  بضم الكاف -جمع كُورةُ ، وفتحِ الواوِ  فبضم الكاف :)٤(يف بابِ الديات ور املَذكورةُوأما الكُ

 .)٥("املَدينةُ  ": قال اجلَوهري -الواوِ 
 

٦( الكُوع(               
 الواوِ  -الكُوع وسكون ، الكاف ويقال -بضم :قُت ذكرمها ابن ، الذي يلي الكاع دنالز أْسةَ ، وهو ربي

 ِسيوهو اإلن ، هاماِإلب.  
 " رصنوأما الذي يلي اخل :وعس٧( فكُر( ، الكاف مغٌ بضصغٌ ، ورسل ؛ رواملَفْص ، يشحوهو الو ")٨( . 
 

  )٩(الكوفيونَ
 رة املُسلمني ، ويقال هلا قِ الكُبرى ، وقُبةُ اِإلسالمِ ، ودار هج، مدينةُ العرا ينسبونَ إىل الكُوفَة: الكوفيونَ 

       .كَُوفانُ بالضم ، وإسكان الواوِ ، وآخره نون ، وبفتحِ الكاف مع ذلك 
                                                 

 ".لو سجد على كَورِ عمامته كالطّاقتنيِ أو طَرف كُمه صح :"  ١/٩٧يف اجلامع ) ١(
 واملثبت من ص و س) نبني اجل( يف ت ) ٢(
 )ك و ر ( الصحاح ) ٣(
 ".فإن كان ذمياً ، فأهلُ إقليمه من أهلِ دينِه ، مثَّ يضم األقرب الذي من كورتهِم :"  ٢/٥٠٦يف اجلامع ) ٤(
 )ك و ر ( الصحاح  )٥(
 ".ميسح الباطن إىل الكوعِ :"  ١/٦٩يف اجلامع ) ٦(
 ٢٠٦، و ذيب األلفاظ   ٥٣٠ينظر أدب الكاتب ) ٧(
 ٣٤املطلع ) ٨(
 ".وإال فالكوفيونَ يقفونَ عدداً مثَّ يضرِبونَ وفْق أحد الوفْقِ :"  ٢/٥٥٣يف اجلامع ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ةَ ، نـزلَ املُسـلمونَ األنبـار     وإمنا سميت الكُوفَةُ ؛ ألنّ سعداً لَما افْتتح القادسي:  قال البكْري يف املُعجمِ

 . اجتمعوا: تكَوفُوا يف هذا املوضعِ ، أي: فآذاهم البق ، فخرج ، فارتاد هلم موضع الكُوفَةَ ، وقال
 فكَووالت :، عمجلٍ التهوحٍ )١(قال حممد بن سزلَ ننكانت الكُوفَة م ،    ها ، مثـجِدسـى منوهـو ب 

 .انتهى  )٢(مصرها سعد بن أيب وقّاصٍ ، بأمرِ عمر بن اخلطابِ
 

 )٣( الكَوةُ
ةُ ـ بفتحِ الكافالواوِ  الكَو وتشديد ،:" عواجلَم ، البيت قْبوا نٌء ك-  قْصوراً  -باملَدًوى أيضاً موك 

 .)٤(" لُغة ، وتجمع على كًُوى -بالضم  -والكُوةُ 
*  *  * 

 فصل الياء

٥(الكري(  
ـ بكسرِ الكاف من الطّنيِ ، فهو  ": الكري نِيا املَبوأم ، غليظٌ ذو حافات أو جِلْد وهو زِق ، اداحلَد كري

٦(" الكُور(. 
 

تخم٧( الكَي( 
 فارسيٌّ  "اة من فوق ره تاٌء مثَنالكَيمخت ـ بفتحِ الكاف وامليمِ ، وإسكان الياِء واخلاِء املُعجمة ، وآخ

                                                 
 مل أقف على ترمجته) ١(
 ٤/١١٤١ينظر معجم ما استعجم ) ٢(
 ."ينيه فالقود فقصد ع.. من نظَر من كُوة  ": ٥٢٥يف اجلامع ) ٣(
 ٩٥وينظر املقصور واملمدود البن والد ) ك و ى ( الصحاح  )٤(
 ."رحى تضر باجلدارِكري للحديد و:"  ٤٤٤/ ٢يف اجلامع ) ٥(
 )ك ي ر ( الصحاح ) ٦(
 ". يصلّى على جِلْد حمارٍ ، وإن ذُكَّى ، وتوقَّف عن اجلوابِ يف الكَيمخت ال:"  ١/٣٥يف اجلامع ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .)١(، قاله الشيخ أبو إسحاق التونِسي معرب ، وهو جِلْد احلمارِ

 .)٣(" الكَيمخت  ال يكون إال من جِلْد احلُمرِ والبِغالِ: )٢( وقال ابن عطاِء اِهللا
  وقال القاضي عياض:"  سِ وشبهِهالفَر خِ )٤("هو جِلْديلَّى علـى  : وفيها  :أيب عمرو ، وقولُ الشصوال ي

تخمعن اجلَوابِ يف الكَي وقَّفوت ، مارٍ وإن ذُكِّيح احلمارِ ، )٥(جِلْد غري جِلْد تخمأن الكَي موهو ، يوه
 .موافق ملا قاله القاضي 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 ٢املُرادي ، ترمجته يف امللحق رقم أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن حيىي) ١(
 ٥٧أبو حممد عبد الكرمي  بن عطاء اهللا اإلسكندري ، ترمجته يف امللحق ) ٢(
 ١/١٣٣اهلوميل : التوضيح ، حتقيق ) ٣(
 أ ١٨/التنبيهات ل ) ٤(
 ١/٣٥اجلامع ) ٥(
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب الالم

  )١(ال إِله إِال اهللا
 .نفْي ما يستحيلُ كَونه ، وإثْبات ما يستحيلُ عدمه : إِله إال اهللا ال 

 
٢(اللّات( 
منِ األولِ  يع السمن ، ويلُته للحاج يف الزبِ، كان يجلس عليها رجلٌ ي لثَقيف مؤنثَةٌ ، وهي صخرةٌ: ت اللّا
، وقد دخلَ يف احلَجرِ يعين تلك الصـخرة   )٤(اللّات  كان إن ربكَم: حي قال هلم عمرو بن لُ )٣(قَدم مث ملّا

 اسكَلِّمانَ الني طانانيى شزها ، وكان فيها ويف العبدونماً يعنها هلم صبصه، ونذَتخطاغوتـاً    مفات ا ثقيـف
 . )٦(وعظَّمته ، وطافَت به )٥( سدنةً وبنت هلا بيتاً ، وجعلَت له
أَرادوا أن يسموا بعـض  : وقيل. وقيل إم أرادوا باللّات تأنيثَ اسم اهللا تعاىل  : وقال القُرطُيب يف املُفْهِمِ

 ى به غريهأن يسم اللّات صيانةً السمِ العظيمِ:  ، فَصرف اُهللا ألِْسنتهم عن ذلك ، فقالوا آلهتهِم باسمِ اهللا
 حممد بعن س مهتاُهللا أَلِْسن فركما ص مٍ إىلذَم٧(م(، مذَمقالوا م وهبسفكانوا إذا أرادوا أن ي)حـىت   )٨

 )١٠("حمد م ، وأنا)٩(مذَمماً ألَا تعجبونَ ؟ مما صرف اُهللا عني من أذى قُريشٍ ، يسبونَ:"  رسول اهللا قال 
 .انتهى 

                                                 
 ".فأن تؤمن باِهللا ال إله إالّ اُهللا : عقيدةُ ال:"  ٢/٥٦٠يف اجلامع ) ١(
 ".فإن اعتقد تعظيماً فكفر .. وأما اليمني بنحو اللّات والعزى :" ١/٢٣٢يف اجلامع ) ٢(
 واملثبت من س و ت) قام ( يف ص ) ٣(
 حتريف ، واملثبت من س و ت) النات ( يف ص ) ٤(
 و تحتريف ، واملثبت من س ) سنده ( يف ص ) ٥(
  ١/١٩٠ينظر البداية والنهاية البن كثري ) ٦(
 حتريف ، واملثبت من س و ت) مذمذم ( يف ص ) ٧(
 حتريف ، واملثبت من س و ت) مذمذم ( يف ص  )٨(
 حتريف ، واملثبت من س و ت) مذمذم ( يف ص ) ٩(
 ٨٠/٢٥٢. الكربى للبيهقي ، السنن  ٢/٣٦٩، مسند أمحد  ٣/١٢٩٩البخاري  ، واحلديث يف ٤/٦٢٥ينظر املفهم ) ١٠(
 
  
 

     
 
 
 
 
 



 

١(اللّام(                
 كقوله تعاىل : اللّام ، ةهاِء الغايتالن رِدتجاٍء ، وه فرح : اهقْنس لَدبل  تيم

)٢(   ديكاملالِ لز ، لْكوللم 
٣(ولشبهِه( ِسجِ للفَرركالس)٤(،  يدلز تبهكو ، ليكمسـا و. وللتِإلح ليلِ ، كجِئْتعللت ليـغِ  . نِكبوللت 

 .)٥(ومبعىن مع ، ومبعىن عن ، ومبعىن يف الظَّرفية ، ومبعىن عند ، ومبعىن إىل ، ومبعىن من. كقلت لك 
 .ساكِنةٌ ، و متحركَةٌ : وهي من حروف الزيادات ، وهي على ضربني 

التعريف ، والم اَألمرِ ، إذا ابتدأت ا كَسرت ، وإن دخلَ عليها حرف عطْف جاز الكَسر الم : فالساكنةٌ 
كنيسكقوله تعاىل )٦(والت ، : لأَه كُمحلْييل  واِإلجن

التوكيد الم األمرِ ، والم : وأما املُتحركَةُ فثالث  .)٧(
اِإلضافَة ٨(والم(.   

*  *  * 

 فصل الباء
      )٩(لَبى
 لَبيت باحلَج تلْبِيةً ، ورمبا قالوا   ": ، قال اجلَوهري)١١(" لُغةَ )١٠(وهو اَألصلُ ، ولَبأ باهلَمزِهمزٍ بغيرِ  ":لَبى 

                                                                                                                                                         
 ".والظّاهر أن من يمكنه  التعلُّم ، كاجلاهلِ يف الباقنيِ ، كاللّامِ والنون :" ١/١١٠يف اجلامع ) ١(
 ٥٧األعراف ) ٢(
 واملثبت من س و ت) للتشبيه (  يف ص ) ٣(
  ١/٤٠ينظر حروف املعاين للزجاجي ) ٤(
 )ل و م ( ، والقاموس  ٣/٢٠عقيل  ينظر شرح ابن) ٥(
 )ل و م ( ، والصحاح  ٤٦،  ٤١،  ٤٠ينظر حروف املعاين) ٦(
 ٤٧املائدة) ٧(
 )ل و م ( ، والصحاح  ٤٦،  ٤١،  ٤٠ينظر حروف املعاين) ٨(
 ".ده بعد السعي وإن لَبى  فهو سعة ، مثَّ يعاوِ.... يجدد التلبيةَ عند كل صعود وهبوط:" ١/١٩١يف اجلامع ) ٩(
 من س و ت ، وسقط من ص) وهو اَألصلُ ، ولَبأ باهلَمزِ ) (١٠(
  ١٦٨املطلع ) ١١(
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 أتزِ  -لَبزِ -باهلَمغري اهلَم لُهانتهى  )١(" وأَص. 
 

                 )٢( اللَّبةُ
 .)٣( املَنحر ، وهو النقْرةُ اليت يف أَسفَلِ احلَلْقِ ، واجلَمع اللَّبات: اللَّبةُ ـ بفَتحِ اللّامِ 

 
 )٤( بداللِّ

د٥( اللِّب( " لُبود هعمبكسرِ الالمِ ، ج ")٦(. 
 

س٧( اللُّب(                  
 مـ بالض ساللُّب :صحِ الباِءمبفَت سلْبي رِ الباِء ، واملُضارِعـ بكَس بالثَّو لَبِس ر٨( د(. 

 
مياآلد ن٩( لَب(        

 مياآلد نلَب :بـانٌ    :  قال القاضي عياضوإمنا يقال فيـه ل ، نآدم لَب ناتأنه ال يقال يف ب ةلُ اللُّغأَه ذَكَر
رِ احلَيوانلسائ ن١٠(غريهن  واللَّب(. 

                                                                                                                                                         
 )ل ب ى ( الصحاح ) ١(
 ".اللَّبةُ : محلُ النحرِ :" ١/٢٢٦يف اجلامع ) ٢(
 )ل ب ب ( ينظر املصباح  )٣(
 ".على لبد وحنوه ال يتيمم :" ١/٦٨يف اجلامع  )٤(
)٥ " ( دعلى بعضٍ : اللِّب هبعض بدلْتم رٍ أو صوفع٩/٣٤٠احملكم " كُلُّ ش 
 ٢٨٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ".ال يمسح على لُبسٍ بتيممٍ :"  ١/٧٢يف اجلامع ) ٧(
 )ل ب س ( ينظر الصحاح ) ٨(
 ".باحِ طاهر لَبن اآلدمي واملُ:"  ١/٣٣يف اجلامع ) ٩(
 ١/٥٧٤مشارق األنوار ينظر ) ١٠(

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .يف اآلدمي وغريه  ٦٢/اللَّبن يستعملُ: وقال ابن دقيقِ العيد يف شرحه على هذا الكتاب 
يؤيـد   )١( ال يقال يف بين آدم لَبن ، وإمنا اللَّبن لسائرِ احليوانات: واستعمالُ اللِّبان لآلدمي أَكْثر حىت قالوا 

يب ذلك ما جاَء عن الن : " ِلللفَح ن٢("اللَّب( . 
 يف باب  )٤( فقال يف كتابِ الفَصيحِ )٣(بن عاصم النحوي سلمةوممن أَنكَر ما ذَكَرْناه أبو طالبٍ املُفَضل بن 

 بلَبنِ أُمـه : ةُ تقولهو أَخوه بلبان أُمه ، والعام: يقال "فيه العرب األلف ، والعامةُ تسقطُها منه  ا تثْبِتم" 
 .انتهى  )٦(لَبن الشاة ، وغريها  )٥(وهو خطَأٌ ، إنما اللَّبن للذي يؤكَلُ

 )٨(  لَّبنٍ من وأَنهار ، قال اهللا تعاىل )٧(وال يجوز إسكانها : قال ابن العريب. واللَّبن هكذا بتحريك الباِء 
 .فصاحبةُ اللَّبنِ ينظر إليها غالباً : )٩( ورة يف باب الزكاةوأما ذات اللَّبنِ املَذْك

فبفَتحِ الالمِ ، وكَسرِ الباِء ، ككَتف ، ويجوز إسكانُ الباِء مـع  : )١٠( يف باب الغصبِ ن املَذْكوروأما اللَّبِ
 .)١١("  وهو املَضروب من الطّنيِ مربعاً" مِ وكَسرِها فَتحِ الال

                                                                                                                                                         
  ١/٥٧٤، ومشارق األنوار  ٧/١٤٧،  ٥/٣٢٥مل أجد الكتاب ، وينظر خزانة األدب للبغدادي) ١(
 ٧/٤٥١سنن البيهقي الكربى) ٢(
 ١٣٧هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٩٠كان حياً ) ٣(
نسبه له حمقق كتاب  –على األرجح  –اب الفاخر فيما تلحن فيه العامة ، للمفضل ويعين به كت) شرح الفصيح ( لعل صوابه ) ٤(

 عبد العليم الطحاوي ، يف مقدمته غ ، وال أظنه يقصد فصيح ثعلب ؛  ألين : حتقيق ) كتاب األمثال ، ومل أجد النص فيه ( الفاخر 
غ ، ومقدمة حتفـة   –ينظر كتبه يف مقدمة الفاخر ط  .كتاب بعنوان الفصيح  -تلميذ ثعلب -مل أجد النص فيه ، وليس للمفضل 

  ٩٥-٩١عبد امللك الثبييت : اد الصريح للبلي  حتقيق 
 )ل ب ن ( ينظر اللسان ) يشرب ( حتريف صوابه ) يؤكل ) ( ٥(
  ١٦٠، وتقومي اللسان البن اجلوزي  ١٩٥، ودرة الغواص  ٢٩٧ينظر إصالح املنطق ) ٦(
 ٢/١٠١وطأ ابن أنس ينظر القبس يف شرح م) ٧(
 ١٥حممد) ٨(
 ".وذات اللَّبنِ .. ال تؤخذُ كرائم اَألموالِ ، كاألكولَة :" ١/١٥٦يف اجلامع ) ٩(
 ".وإذا ضرب الطِّني لَبِناً ضمن مثلَه :"  ٢/٤١٢يف اجلامع ) ١٠(
 )ل ب ن ( القاموس ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل التاء

تلَت 
 "ويقالس ت١(لَت( ا أَلُتلَت ه :هتحدإذا ج ")٢(. 

*  *  * 

 فصل اجليم

٣( اللَّجاج( 
 حِ الالمِ  -اللَّجاجبفَت :ةُ اخلُصوم "دصم لَجِج رِ اجليمِ  -ربكَس-  لَجحِ الال -يةٌ لَجاجاً ،  -مِ بفَتولَجاج 

 .)٤( ولَجوجةٌ ، باهلاِء للمبالَغة،  جوجولججاً ، فهو لَ
*  *  * 

 فصل احلاء

 )٥( حداللَّ
 " دكنيِ  -اللَّحسيف جانِ: بالت قالش درِ ، واللُّحبِ القَب- بالض ةٌ فيه ، تقول -مداً : لُغرِ لَحللقَب تدلَح 

 دلْحله أيضاً ، فهو م تد٦("وأَلْح(كُلُّه ، ريهعن اجلَو. 
 

  اللَّحظَةُ 
  الزمن اليسري : )٨( واملُراد به يف بابِ الصالة ،)٧(" إذا نظَر إليه مبؤخرِ عينِه: املَرةُ ، من لَحظَه " :اللَّحظَةُ 

                                                 
 ".ق بالسمنِ لتت السوي:"  ١/٢٣٧يف اجلامع ) ١(
 )ل ت ت ( الصحاح  )٢(
 ".وإن كُرِه الزم ، وإنْ كان على وجه اللَّجاج : نذْر الطّاعة :" ١/٢٣٨يف اجلامع ) ٣(
 ١٧٢وحترير ألفاظ التنبيه ) ل ج ج ( الصحاح ) ٤(
 ".اللَّحد أَفْضلُ من الشقِ :" ١٤٣ -١/١٤٢يف اجلامع ) ٥(
 ٦٦، وللجواليقي  ٨٣، وللزجاج ١٣٦وينظر فعلت وأفعلت للسجستاين ) ل ح د ( الصحاح ) ٦(
 ٣٤٢واملطلع ) ل ح ظ ( الصحاح ) ٧(
 ".أما السقوطُ فبِأقَلِّ لَحظَة ، وإنْ أَثم املُتعمد :"  ١/٨٢يف اجلامع ) ٨(
 
 
 
 
 
 



 

ظَتانها لَحتثْني١( وت(. 
 

مَ٢( اللَّح( 
  كرحـ وي مَاللَّح :ماللُّج همانُعالالمِ  ح محامٍ" بضأيضاً على لُحومٍ ، ول عمجحابٍ  ويبٍ ، وصحكص ،

 م٣("وألْح(  " ُةمةُ منه: واللَّحطْعالق ")٤(. 
 

 ناللَّح     
 معناه  :)٦(قال سحنونبسكون احلاِء ، : )٥(الفقْه هذا من لَحنِ: قال عبد العزيزِ : كورِ يف قولهاللَّحن املَذْ

 .يف تنبيهاته  )٨(عياض ، كله عن القاضي)٧(غري ذلك من خطَأ الفقْه ، وهذا هو الصواب ال 
 الفطْنةُ ، ورمبا أَسكَنوا احلاَء يف الفطْنة ، ورجلٌ لَحن : بفَتحِ احلاِء  -اللَّحَن " :يف أماليه  )٩(وقال القايل

 عجِبت ملن " :وقول عمر بن عبد العزيز  )١٠("لَعلَّ أَحدكُم أَنْ يكونَ أَلْحن " : فَطن ، ومنه احلَديثُ :أي

                                                                                                                                                         
 ٣٤٢املطلع ) ١(
 ".، والزيتونُ يملَّح مباٍء نجِسٍ  واللَّحم يطْبخ مباٍء نجِسٍ:"  ١/٣٤يف اجلامع ) ٢(
  ١٧٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 )ل ح م ( القاموس ) ٤(
 ١/٤٩اجلامع ) ٥(
 ٥٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٠٤بد السالم بن سعيد التنوخي تع) ٦(
 ب ٥/التنبيهات ل) ٧(
 من س و ت ، وسقط من ص) عياض ( ) ٨(
 ٣/٦، والنص يف األمايل  ٢٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣٥٦عيذون البغدادي تإمساعيل بن القاسم بن ) ٩(
، سنن أيب  ٣/٦٢٤، وسنن الترمذي  ٢/٣٣٢، مسند أمحد  ٣/١٣٣٧، ومسلم  ٢٦٢٢،  ٦/٢٥٥٥أخرجه البخاري ) ١٠(

 ٢/٧١٩، موطأ مالك  ٣/٣٠١داود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .فاطَنهم : أي )١("حن الناس كَيف ال يعرِف جوامع الكَلمِ ال

 رايبقد :قال يقال  قال وعن ابن اَألع الر نناً ، فلَحلَح نلْحلُ يج نناً  إذ: هو الحلَح نلْحي نا أخطأ ، ولَح
 نفهو لَح : إذا أصابنانتهى " وفَط . 

             
 )٢( حيةُاللِّ
حًي لُِ: وهي بكَسرِ الالمِ ، وجمعها  ،)٣(الشعر النابِت على اللَّحينيِ والذَّقََنِ ، وما قرب من ذلك: حيةُ اللِّ

 . يف شرحِ الفَصيحِ )٥(، وألْحٍ يف القلَّة ، عن ابن طَلْحةَ)٤(الكَثْرة ، حكامها اجلَوهري يف بضم الالمِ وكَسرِها
 

*  *  * 

 فصل اخلاء

يم٦( اللَّخ(          
يممٍ:  اللَّخةُ لَخباخلاِء نِس كونحِ الالمِ ، وس٧( بفَت(. 

 

 

 
                                                 

 ١/٢٩٥، والنهاية  ٣/٣٠٩، والفائق  ٢/٢٣٢غريب احلديث للهروي ) ١(
 ".يف اللِّحية .. يجِب تخليلُ خفيف الشعرِ :"  ١/٤٨يف اجلامع ) ٢(
 ٢٠ينظر املطلع ) ٣(
 )ل ح ى ( الصحاح ينظر ) ٤(
مل أجد كتابه ، وينظر فصيح  ،١١٣هـ ، ترمجته يف امللحق رقم  ٦١٨حممد بن طلحة بن حممد بن عبد امللك اإلشبيلي ت ) ٥(

 ٢٠واملطلع ) ل ح ى ( ، والصحاح  ٢٩٧ثعلب 
 ".إن شابه أَحد أَوصاف العذرة : قال اللَّخمي :"   ١/٣٢يف اجلامع ) ٦(
 ٢/٥٠٩ينظر املغين البن باطيش ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الدال

 )١(لداتها
 أَقْرانها وأترابها ، وهي اليت ولدت معها : أي ،)٢(لدة مِ ، وتخفيف الدالِ ، جمعرِ الالهو بكَس: لداتها 

٣(يف عامٍ واحد( . 
 

د٤( اللَّد( 
 دواُء يف املُحا: اللَّدهو االلت ةلٌ أَلَدٌّ" كَمجال ور نيلُدٌّب موقَو ، د٥(" لَّد(  "من لَديد لُهيِ الوادي وأَص 

٦(" ومها جانِباه( ،ٍرذَ يف آخأَخ ةمن احلُج ذَ عليه جانِبكُلّما أَخ ؛ ألنه هوغري ريهاَألز قاله)٧( . 
*  *  * 

 فصل الذال

 )٨( اللَّذَّةُ
أي  -مِ بفَـتحِ الـال   - ذاذاً ، ولَذاذةًلَ -بكَسرِ الذّالِ  -ذْت الشيَء لَذ: واحدةُ اللَّذّات ، يقال" :اللَّذَّةُ 

 .)٩(" وجدته لذيذاً والْتذَذْت به وتلَذَذْت به مبعىن
 

                                                 
 ".تطْهر لعادة لداتها : مخسةَ عشر يوماً ، وروى ابن زياد : فاملُبتدئَةُ إن تمادى ا الدم ، ففيها :"  ١/٧٥يف اجلامع ) ١(
 حتريف ، واملثبت من ص و س) دله ( يف ت ) ٢(
 ٤/٢٤٦والنهاية ) و ل د( ينظر الصحاح ) ٣(
 ".نعم أنظَره ما ملْ يتبين لدده : ال ، فإن قال: يسألَه أبقيت لك حجةٌ ، فيقول :"  ٢/٤٦٦يف اجلامع ) ٤(
 )ل د د ( الصحاح ) ٥(
 ٢٦٩، وينظر الزاهر  ١٤/٦٧ذيب اللغة ) ٦(
 ١/٥٧٨مشارق األنوار ) ٧(
 ".تنقُض للُزومِ اللَّذَّة .. القُبلَةُ :"  ١/٥٦يف اجلامع  )٨(
 )ل ذ ذ ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ته لَذَغَ
 .)٤(وذلك بأن تأْبره بشوكَتها، )٣(" يغٌ، فهو ملْدوغٌ ، ولَد)٢(تلْداغاًو دغاًه لَتلْدغُ :)١(ته العقْربلَذَغَ" 

 
*  *  * 

 فصل السني

 نُ اللِّسا
ثَالثَـةُ  : جارِحةُ الكَالمِ ، وقد يكَنى ا عن الكَلمة فتؤنثُ حينئذ ، فمن ذَكَّره قال يف اجلَمـعِ  " :اللِّسانُ 

 .)٥(" ثَالثُ أَلْسنٍ ، مثل ذراعٍ ، وأَذْرعٍ: ألِْسنة مثل حمارٍ وأَحمرة ، ومن أنثَه قال
الةيف بابِ الص ا قولُهوقيل:  وأم  :ذْكُر٦(ي( سانِهالةَ بلالص)قال اهللا تعاىل ، )٨( )٧ ، هتبلُغ ناهعفم :  ـامو 

قَومه  بِلسان إِالَّ رسولٍ أَرسلْنا من
 .بِلُغتهِم : أي )٩(

 

 

                                                 
 ".كمن حك جلَربٍ أو لَدغَته عقْرب :"  ١/٦٠يف اجلامع ) ١(
 بت من س و تواملث) لَذاغاً ( يف ص  )٢(
 ) ل د غ ( القاموس ) ٣(
 ٣/٩٣شرح النووي ينظر ) ٤(
 ٢٩٦ـ ٢٩٥، والبن األنباري  ١١٤وينظر املذكر واملؤنث للمربد ) ل س ن ( الصحاح ) ٥(
 حتريف ، واملثبت من س و ت) يدخل ( يف ص ) ٦(
 واملثبت من س و ت) يف لسانه ( يف ص ) ٧(
 ١/٩٣اجلامع ) ٨(
 ٤إبراهيم ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الصاد

١(اللُّصوص(  
 صٌّ ، واللَُِّصل عمج ، وهو ب: اللُّصوص ، ارِقه يف السسيد قَلَها ابنها ، نحها ، وفَتمرِ الالمِ ، وضكَس 

 .)٢( لَصات ، ولَصائص: واُألنثى لَصةٌ ، واجلَمع:  كتابِه املخصصِ
ريهاُء :  قال اجلَوويقال فيه : قال الفر :ت٣(لَص( اِءحِ الالمِ وبالتبفَت)٤( ،عِ لُصوتويف اجلَم)٥(. 

*  *  * 

 ل الطاءفص

٦( اللَّطْم(     
 اللَّطْم ":ةاحنِ الربباط هجعلى الو بر٧(" الض(. 

*  *  * 

 فصل العني

٨(اللُّعاب( 
 الالمِ  -اللُّعاب مسيلُ من الفَمِ ، يقال: بضما ي : بلْعي يبلُ أو الصجالر بفهـو   : لَع ، ـهإذا سالَ لُعاب
 ببِقاله بن ف ،العرالع تابِ فُتيا فَقيه٩( ارِسٍ يف ك(. 

                                                 
 ".، وخوف اللُّصوصِ .. قتالٌ جائزٍ ، كقتالِ املالِ :" ١/١٢٦يف اجلامع ) ١(
 ٣/٧٨ينظر املخصص  )٢(
 ١/٢٧٣معجم لغات القبائل واألمصار  )٣(
 من س وت ) يف لغة طيء ) ( ٤(
 ) ل ص ت ( الصحاح ينظر ) ٥(
 ".ه حبجرٍلَطَمه ، أو وكَزه ، أو رما:"  ٢/٤٨٨يف اجلامع ) ٦(
 )ل ط م ( الصحاح ) ٧(
 ".اللُّعاب واملُخاطُ من احلَي طاهر :"   ١/٣٢يف اجلامع ) ٨(
 ٣/٨٠٩، وجممل اللغة ٥٥/٢٥٤مل أجده ، وينظر مقاييس اللغة  )٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(اللِّعانُ
تالعنا والْتعنـا   : وهو مالعنةُ الرجلِ امرأته ، ويقال، )٢(" ، ومالعنةً ، وتالعناًمصدر العن لعاناً :" اللِّعانُ 

؛ ألن القاعـدةَ تغليـب   ة ر من املَرأة يف اخلامسومل يسم بالغضبِ وإن كان يصد،  والعن القاضي بينهما
 .)٣( املُذَّكَرِ ؛ ألنه ملا كان لعانُ الرجلِ سابِقاً وسبباً يف لَعانِها غُلِّب ما يصدر منه

 نواللَّع : هنىن لَععوم ، دوالطَّر دعوكانت : اهللا الب ، هتمحاُهللا من ر هدعأَبريرالش درمإذا ت برمنـهم   الع
 دوهعوأَب دوه؛ طَررِهرائ٤( لئال يواخذوا جب(. 

 
ب٥( اللَّع(    
 باللَّع ": بلَع ردصتقول، م  :بباً ، )٦( لَععباً ، ولباً  لَعلَع بالعوت بلَعوت بلْعاباً ، ولَعوت ، : دض 
د٧(" ج(. 

  **  * 

 فصل الغني

و٨(اللَّغ(                           
 ولُ ، يقال: اللَّغواً ، أي ": الباطلْغوا لَغالً: لَغا ي٩(" قال باط(. 

 

                                                 
 ".قََرابةٌ ، ورِضاع ، وصهر ، ولعانٌ : املَوانِع :" ١/٢٦٢يف اجلامع )  ١(
  ٢١٨الزاهر ) ٢(
   ٣/٣٠٤ذيب األمساء ، و ٢٧٢ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ١/٥٨٥ينظر مشارق األنوار ) ٤(
 ".كاإلدمان على لَعب احلَمامِ ، والشطْرنجِ ... االرتفاع عن كلِّ أمرٍ ال يحافظُ مثله: املُروءةُ :"  ٤/٤٦٩يف اجلامع ) ٥(
 تمن ص ، وسقط من س و ) تقول لعب ) ( ٦(
 )ل ع ب ( القاموس ) ٧(
 ".فلو أَدخلَ على احلَج عمرةً ، أو حجاً كان لَغواً :" ١/١٨٩يف اجلامع ) ٨(
 )ل غ ا ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

وِي١(اللُّغ( 
 وِيةٌ : اللُّغبنِس ةأو" إىل اللُّغ يلُها لُغوأَص ها لًُغى ، مثل بعموج ، ضوواهلاُء ع ، ولُغ  ًرى ، ولُغـاتوب ةر

قالـه   )٢(" لَغـويٌّ : والنسبةُ إليها لُغويٌّ ، وال تقل -بفَتحِ التاِء  -سمعت لُغاتهم : وقال بعضهم . أيضاً 
 ريهاجلَو. 

 
 ةيغ٣(ل( 
ةيغاللُّ:  ل ضعكى بالياِء ، وح ديدشحِ الغنيِ ، وترِ الالمِ ، وفَتالغـنيِ بكَس رفيه كَس وينيفَـظْ  )٤(غحومل ي ،

 .)٦(غري اَألولِ ، وذَكَر أا مبعىن زِنيةٌ ، وظاهره أن الالمِ أَصليةٌ )٥(صاحب الفَصيحِ
 

*  *  * 

 فصل الفاء

 لَفَظَه       
رحالب حِ الالمِ والفاِء ، يقال: )٧( لَفَظَهمى به ، وهو بفَتيَء من فَمي أَلَ ": أي رالش فَظْت ظُهلَفْظاً لْف :  هتيمر

 .)٨(" وذلك الشيُء لُفاظَةٌ
 
 

                                                 
 ".على اللُّغوي : حملَ على القَصد العرفي ، وقيل:"  ١/٢٣٥يف اجلامع) ١(
 )ل غ ا ( الصحاح ) ٢(
 ".ال خيار بغريِ هذه إال بشرط ، ولو كانت لغية ، أو مقْتضة من زِىنً :"  ١/٢٧٢يف اجلامع ) ٣(
 )غ و ى ( ، واملصباح  ١/١٨٥ينظر اجلمهرة ) ٤(
 ٢٩٤ينظر فصيح ثعلب) ٥(
 )ى غ و ( ، والقاموس وتاج العروس  ١/٢٤٤ينظر مجهرة اللغة . الالم حرف جر فأصل الكلمة غَية من غوى يغوي ) ٦(
 ".ما لَفَظَه البحر غري مملوك فلواجِده :" ١/١٥٤يف اجلامع ) ٧(
 )ل ف ظ ( الصحاح  )٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل القاف

١( اللَّقَب( 
 اَأل" :اللَّقَب دواح ، بازبه: تقوللْقابِ ، وهي اَألن لَقَّببكذا فَت هت٢(" لَقَّب(. 

 
 )٣( اللُّقَطَةُ

 : وفيها أَربع لُغات ، )٤("وط الشيُء املَلْقُ:" اللُّقَطَةُ 
ُ
هور

ْ
ش
َ
 . الالمِ ، وفَتح القاف  ضم:  امل

ُ
انية

َّ
 ضم:  الث

 القاف كونالالمِ وس . 
ُ
ة
َ
الِث

َّ
 . بضم الالم لُقاطَةٌ :  الث

ُ
ة
َ
ابِع

ّ
 .)٥(بال هاء -مِ والقاف بفَتحِ الال -لَقَطٌ :  الر

 .)٦(ما يلْتقَطُ :  الكَثري االلْتقاط ، وبسكون القاف: م الالمِ ، وفَتحِ القاف اللُّقَطَةُ ، بض: وروي عن اخلَليلِ
ريهقال اَألز  : ةلُ اللُّغعليه أَه عمبِ ، وأجرمن الع عمها: والذي سحقال)٧(فَت ، : عيموكذا قاله اَألص

 .والفَراُء ، وابن اَألعرايب انتهى 
 

             )٨( طُاللَّقي
 .٦٣/ )٩(" مفْعول ، كجريح ، وقَتيلٌهو الصيب املَلْقُوطُ املَنبوذُ ، فَعيلٌ مبعىن " :اللَّقيطُ 

 

                                                 
 ".لَقَب يف املَسكوكنيِ عدداً : املُبادلَةُ :"   ١/٣٤٣يف اجلامع ) ١(
 ) ل ق ب ( الصحاح ) ٢(
 ".ةٌ إنْ كان من دفْنِ اإلسالمِ فلُقَطَ:" ١٥٤/ ١يف اجلامع ) ٣(
  ٢٣٥حترير ألفاظ التنبيه  )٤(
 ٢٨٢املطلع ) ٥(
 ٥/١٠٠ينظر العني ) ٦(
 )ل ق ط ( ، واللسان  ١٧٣الزاهر ينظر ) ٧(
 ".طفْلٌ ضائع : اللَّقيطُ :"  ٢/٤٦٠يف اجلامع ) ٨(
 ٢٨٤املطلع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الالم
 )١( اُهللا

مبعىن  من مغربِ الشمسِ إىل طلوعِ الفَجرِ الصادقِ أو الشمسِ ، واحد: ، اللَّيلُ )٢(الالم للتخصيصِ: اُهللا 
جمعٍ ، و واحدته لَيلَةٌ ، مثل تمرة وتمرٍ ، وقد جمع على لَيالٍ فزادوا فيها الياَء على غريِ قيـاسٍ ، ولَيـلٌ   

تقول : شعر شاعر يف التأكيد ، قال الكسائي : شديد الظُّلْمة ، ولَيلَةٌ لَيالُء ، ولَيلٌ الئلٌ ، مثل قولك : ألْيلُ
 .)٣("عاملْته ماليلَةً ، كما تقول مياومةً 

 
*  *  * 

 فصل امليم

س٤(اللَّم(         
 ستقول ":اللَّم ، دبالي املَس : هسحِ  -لَمبالفَت- هسلْموي هسلْم٥(" ي(. 

 
   )٦(اللُّمعةُ
 .)٨(" الغسلِ صيبه املاُء يف الوضوِء أواملَوضع الذي ال ي ":)٧(بضم امليمِ -اللُّمعةُ 

 
 

                                                 
 ".سمع اُهللا ملن حمده  : " ١/٩٣يف اجلامع ) ١(
 ٢/٤٥١وامع ينظر مهع اهل) ٢(
 )ل ي ل ( الصحاح ) ٣(
 ".لَمس املُلْتذِّ بلَمِسها عادةً فال أَثَر ملَحرمٍ وال صغرية ال تشتهى :"   ١/٥٦يف اجلامع ) ٤(
 )ل م س ( الصحاح ) ٥(
 ".لو ترك لُمعةً فانغسلَت ثانياً بنِية الفَضيلَة فقوالن  :"  ١/٤٧يف اجلامع) ٦(
 )ل م ع ( ينظر اللسان والقاموس ) بضم الالم ( به صوا) ٧(
 )ل م ع ( القاموس ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 فصل اهلاء

و١(اللَّه( 
 واللَّه : ردصيِء " مبالش توحِ  -لَهواً  -بالفَتأَلْهو لَه :بلَعلَهبه ، وت تتوا ، أي يالهلَها : به مثله ، وت

 .)٢(" بعضهم ببعضٍ
 

*  *  * 

 فصل الواو

          )٣(اللِّواطُ
 .)٤("إذا فَعلَ ذلك : الطَ ، و الوطَ لواطاً : يقال  عملُ قَومِ لُوط  ":واطُ اللِّ

 
     )٥(اللُّوبياُء
 .ن ابن األعرايب ع قاله اجلَواليقي، )٦(" مذَكَّر ، يمد ويقْصر ":اللُّوبياُء 

                                                 
 ".وكَذلك  املَكْروه ، كصيد اللَّهوِ ... ال يترخص العاصي بِسفَرِه كاآلبِقِ :" ١/١١٨يف اجلامع) ١(
 )ل هـ ى ( الصحاح ) ٢(
 ".وينبغي للحاكمِ أَنْ يسألَهم واللِّواطُ  كالزنا ، :"  ٢/٤٧٤يف اجلامع ) ٣(
 ٣٦٠املطلع ) ٤(
 ".احلمص واللُّوبيا جِنس : جِنس ، وقيل: اختلف يف القَطّاين ، فقيل:"  ٢/٣٤٦يف اجلامع ) ٥(
 ٢٨٥واملقصور واملمدود البن مالك  ٣٠٠املعرب) ٦(
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 )١(اللَّوثُ

  قَرينةٌ تقَوي جانِب املُدعي ، وتغلِّب على الظَّنِ صدقَُه ":مثَلَّثَةٌ  الواوِ ، وثاٍء بفَتحِ الالمِ ، وإسكان -اللَّوثُ 
 .)٢(" مأخوذٌ من اللَّوث ، وهو القُوةُ

 
ح٣(اللَّو(       
 حباً أو ":اللَّوشخ ةريضع حيفَةكُلُّ ص  عظْماً ، واجلَمو: ع ، ألْواح ٤(" ألَاويح(. 

 
ز٥(اللَّو(         
 زحِ الالمِ -اللَّوةٌ  " بفَتالزم ضةٌ ، وأرزلَو هتدزِ : واحاللَّو جار٦("فيها أش(. 

 
         )٧( اللَّومةُ

اللَّوم  ": )٩(لعسكَريقال الشيخ أبو هاللٍ  ا )٨("ةًَ ، فهو ملوم ولَوم، الَم على كذا لَوماً " مصدر : اللَّومةَ 
هوت ، هلعرِ يف فرالفاعلِ على موقعِ الض بيهنهو ت جِنيهنِ   )١٠(طَرِيقَتعلى الفعلِ احلَس مفيه ، وقد يكونُ اللَّو

 .انتهى  )١١(" كاللَّومِ على السخاِء ، ويواجه به املَلومِ
                                                 

 ".لُ احلُر املُسلمِ يف محلِّ اللَّوث سببها ، قَت: القَسامةُ :"  ٢/٥٠٨يف اجلامع ) ١(
 ٣٣٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ".يكْره مسها للمعلِّمِ ، واجلزُء للصيب كاللَّوحِ خبالف املُكَملِ :"  ١/٥٩يف اجلامع ) ٣(
 ) ل و ح ( القاموس ) ٤(
 ".وشبهِه  يكْره نثْر اللَّوزِ والسكَرِ:"  ١/٢٨٥يف اجلامع ) ٥(
 )ل و ز ( الصحاح ) ٦(
 ".ال يبالي لَومةَُ الئمٍ ، سليماً من بِطانة السوِء :"  ٢/٤٦٢يف اجلامع ) ٧(
 )ل و م ( الصحاح ) ٨(
 من س و ت ، وسقط من ص) العسكري (  )٩(
 من ص ، و سقط من س و ت) طريقته (  )١٠(
 ٥٠الفروق  )١١(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١(اللُّؤلُؤ(  
 اللُّؤلُؤ : ، روفعئُ أيضاًمالَّآلل هعمةٌ ، وجلُؤلُؤ هدفْر٢(وم(  " لُغات عوفيه أرب : مزتنيِ -لُؤلُؤ -    ولُولُـو

رجـانُ  الكبار ، واملَ: اللّؤلُؤ: وبالعكْسِ ، قال مجهور أَهلِ اللُّغة  -دونَ ثانيه  مزِ أوله - ولُؤلُو، بغريِ مهزٍ 
، غاروقيل الص :عه٣(" كْس(. 

 
         )٤(اللَّونُ
 .)٥("فَصلَ بني الشيِء وبني غريه ، والنوع ، وهيئَةٌ كالسواد  ما:" اللَّونُ 

*  *  * 

 فصل الياء

س٦(لََي(         
 سفيفاً ":لَيخت تكِّنفَس ، كفَرِح لَيِس لُهلٌ ماضٍ ، أصعيٍ ، ففةُ نم٧(" كَل(. 

 
 )٨(اللَّيلُ
 .)٩(" وقد جمع على لَيالٍ ،واحد مبعىن جمعٍ ، وواحدته لَيلَةٌ  ": اللَّيلُ

                                                                                                                                                         
 ".قوالن : يف غريِ العينِ من اللُّؤلُؤِ والنحاسِ وحنوه :" ١/١٥٣يف اجلامع ) ١(
 )ل أ ل أ ( الصحاح ) ٢(
 ١٣٣، واملطلع  ٢٣٤ -٢٣٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ".ما خولطَ فَتغير لَونه أو طَعمه أو رحيه ، فحكمه كمغيرِه :" ١/٢٣يف اجلامع ) ٤(
 )ل و ن ( القاموس ) ٥(
 ".مما لَيس من حيوان طاهرِةٌ إال املُسكر -اجلَمادات :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٦(
 )ل ي س ( القاموس ) ٧(
 ".ثُلُثُ اللَّيلِ : االشتراك فيما قَبلَ مغيبِ الشفَقِ ، وآخره :"  ١/٨١، و يف اجلامع  ٢٤٧سبق ذكره ص ) ٨(
 )ل ي ل ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب امليم 

               )١(املَأبونُ
فهو :"  باديالفَيروز أ زاد.  ري، قاله اجلَوه)٢("اتهمه به : أَبنه بشيٍء يأبنه ويأبِنه : املُتهم ، تقول ":املَأبونُ 

 .)٣("مأبونٌ ، فهو للشرِ :  مأبونٌ خبيرٍ أو شر ، فإنْ أطْلَقْت فقلت
 ةقاييسِ اللُّغفارِسٍ يف م بكَذا ، أي ":وقال ابن نؤبوفُالنٌ ي : ذَم٤("ي(. 

 
م٥(املأت(     

 ماملأت- قال الز ، اةاِء املُثَنبالتديي٦(ب( :نزجالِ يف حساِء والرةُ من النهو اجلَماع ، ريههو  :" وقال اجلَو
عرِ ، واجلَمرِ والشيف اخلَي نعمتجساُء يبِ النرالع عند  : ةالعام وعند ، مةُ: املآت٧(" املُصيب(. 

 
٨( ونُاملاجِش( 
بعد: ونُ املاجِش ةكْسورجبيمٍ م  ـدراش وبعد الواو نون ، ونقلَ ابن ، ةمومضم ةمجعمث شنيٍ م ، فيف  اَألل

ويوتابِ عن النهلَذا الك هحر٩(ش( :إع كاتباحلَر برعي ، دفْرم مأن املاجِشونَ اس ، رِفصنما ي رابحوفَت 
 ال يذْهب به مذْهب اجلَمعِ السالمِ ، فيرفَع بالواوِ وينصب ويجر النون فيه يف حالِ الرفْعِ أو اجلَرِ خطأ ، و

                                                 
 ".واملَأبونُ ، واألغْلَف إماماً راتباً ... يكْره أن يكون العبد " : ١/١١٠يف اجلامع ) ١(
 )أ ب ن ( الصحاح ) ٢(
 )أب ن ( القاموس ) ٣(
 ١/٤٣مقاييس اللغة ) ٤(
 ."أدركْت القَضاةَ إال وهم يحكُمونَ ا خبالف النساِء يف املأتمِ  وما" : ٢/٤٧٠يف اجلامع ) ٥(
 ٢/٣٣٦خمتصر العني  ، وينظر١٠٨رقم ترمجته يف امللحق  ، هـ٣٧٩أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي اإلشبيلي ت ) ٦(
 ١/٢٠وأدب الكاتب  )أ ت م ( الصحاح ) ٧(
 ".اخلنزير والكَلْب نجِس : ابن املاجِشونُ " : ١/٣٢يف اجلامع ) ٨(
وهو بكسرِ اجليمِ ، وضم الشنيِ  ... املاجِشونُ :" ١٥/١٤٧صحيح مسلم مل أجد شرحه ، وعبارة شرح النووي على ) ٩(

 ميجلَفْظٌ أع ، هدروم ، هجالو ضيوهو أب ، ةمجذيب األمساء " املُع ١/٢٥٥وينظر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       األلـف فـذلك منـه غَفْلَـة ؛ لوجـود صـرافاالن مـدع مهوبالياِء ، وذلك خطأٌ أيضاً ، وأما من ت  
 .)١(اَألبيض اَألحمر: وهو املُورد ، ويقال .انتهى  فيه والالمِ
 
غري ٢(املأذون(        
غري أن يقول " املأذون قَّهح :    ـهفْعولم ـمرٍ ، كان اسج ى حبرفدعتلَ إذا كان يعله ؛ ألن الف املَأذون غري

 .)٣(" كذلك
 

         )٤(املارِنُ
 . لنيٍإذا عطَفْته ي )٥("النَ من اَألنف  ما ":بكَسرِ الراِء  -املارِنُ 

 
ِاملاز٦( رِي(       
ِاملاز رِي-  ركْساي ، وقد تبفتحِ الز :رةٌ إىل مازب٧(نِس(َةلِّيقص ةزيرةٌ جبدلَيب ، )٨(. 

 
٩(املَأزِمان( 
 ثْنِ: املَأزِمانأْزِمٍ تةُ مي-  ةنساك ةزماي ، وهرِ الزوكَس ، هلكم -بفتحِ أو ، هزمه كرت جوزا يف رأسٍ وي 

 

                                                 
 ٣/١٦٦وفيات األعيان البن خلكان ) ١(
 ".صية له ، واهلبة ، وحنومها ، ويقْبلُهما بغري إذْنِه ، وكذلك غري املأذون وله أن يتصرف يف الو:"  ٢/٣٨٦يف اجلامع ) ٢(
  ٢٥٨املطلع ) ٣(
 ".املارِنُ إن برِيَء على عثْمٍ فحكومةٌ :"  ٢/٤٩٧يف اجلامع) ٤(
 )م ر ن ( الصحاح ) ٥(
 ".زم أكْثَر الزمان استحب وإنْ تكَرر وشق ، إن ال: قال املأزِري :"  ١/٥٥يف اجلامع ) ٦(
 ٥/٤٠ينظر معجم البلدان ) ٧(
 ٤/٢٨٥ينظر وفيات األعيان ) ٨(
 ".ويكْره املُرور بعريٍ بني املَأزمينِ .. يفيض بعد الغروبِ إىل مزدلفَةَ :"  ١/١٩٧يف اجلامع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

رِه١(ونظائ( " و  نِ : املأزِملَيببني ج املَضيق")٢(  "ةيف اللُّغ لُهالفُقَهاِء  هذا أص رادالذي بـني  : ، وم الطَّريق
 .)٣("  ومها جبالن بني عرفَةَ واملُزدلفَة اجلَبلَينِ ،

 
          )٤( املاشيةُ
 .)٥(" إذا كَثُرت مواشيه: جلَمع املَواشي ، وأَمشى الرجلُ معروفَةٌ ، وا ":املاشيةُ 

 
          )٦(املالُ

، وغريه ، وتصغريه مويلٌ ، والعامـةُ تقـول    يدالس ، حكاه ابن)٧(اسم جلَميعِ ما يملكُه اإلنسانُ : املالُ 
 .)٨(مويلٌ

 .)٩(وقع املالَ مطْلَقاً إال على اإلبِلِ ، ورمبا أوقََعوه على أنواعِ املَواشيالعرب ال ت:  وقال ابن سيده
وحلَبٍكبِ  ": ي عن ثَعرأن أقَلَّ املالُ عند الع : معليه اس قَععن ذلك ال ي قَصكاةُ ، وما نفيه الز جِبما ت

   .)١٠("املالِ 
 آلَ : فبهمزة مفْتوحة ، بعد امليمِ املَفْتوحة ، وهو املَرجِع ، يقال ": )١١(قِآلُ املَذْكور يف بابِ الطَّالوأما املَ

                                                 
 ينظر األصول   " وقرات يف قرأت ، وياس يف يأس ، بداهلا ألفاً مثل راس يف رأس اهلمزة إن كانت ساكنة قبلها فتحة جيوز إ"  )١(
 ٣/٣١٥البن السراج   
 )أ ز م ( الصحاح واملصباح ) ٢(
 ١٥٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ."العين ، واحلَرثُ ، واملاشيةُ : املُخرج منه :" ١/١٤٤يف اجلامع ) ٤(
 )م ش ا ( الصحاح ) ٥(
 ".كاخلَوف على نفِْسه أو ماله على األصح ، وكظَّن عطَشه أو عطَشِ من معه :" ١/٦٦ اجلامع يف) ٦(
 ٥٠ينظر االقتضاب) ٧(
 )م و ل ( الصحاح ) ٨(
 ١٠/٤٩٤وينظر احملكم " حسن القيامِ على املالِ ، وهو اِإلبِلِ :"  ٧/٨١عبارة املخصص ) ٩(
 ١٢٢، واملطلع ٢/٣٠١اليت اطلعت عليها ، وهو أمايل القايلمل أجده يف كتب ثعلب ) ١٠(
 ".أنت طالق أمسِ ، فإنْ كانت ال تعلَم حاالً ومآالً طُلِّقَت : لو قال:"  ١/٣٠٠يف اجلامع ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١(" رجع: يؤولُ مآالً ، أي
 

ك٢( مال(  
 كمال:" همالعتاس ةكَثْر طربش دحٍ وخالكصال ، نِهزوكذا ما كان على و ، ذْفُهوح هفأل إثْبات جوز٣(" ي(. 

 
ن٤(املَأم(       
 ناملَأم " نِ: بفتحِ امليمِ الثّانيةاَألم عضو٥(" م(. 

*  *  * 

 فصل الباء

٦(املُباح(      
 ظورِ" :املُباحاملَح الف٧(" خ(. 

 
       )٨(املُباشرةُ

ريهةُ ، قال اجلَوراملُباش :"  ةُ املَرأةرباشها : متسالم٩("م(. 

                                                 
 ٢٨٦املطلع ) ١(
 ".أن ينظر فيه  ال يعجِبين أن يشرب منه ، وال: قال مالك فيهما:"  ١/٣٦يف اجلامع ) ٢(
 ٧٢حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ".إن أدرك مأمناً يدرِكُه السفَر منه أو حاذاه فكالبر :"  ٢/٤٣٩يف اجلامع ) ٤(
 ٣٢١حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 ". املُحرم األكْلِ نجِس ، وكذلك املُباح الذي يصلُ إىل النجاسة:"  ١/٣٣يف اجلامع ) ٦(
 )ب و ح ( الصحاح ) ٧(
 ".يستحب مباشرةُ األرضِ بالوجه واليدينِ :"  ١/٩٨يف اجلامع ) ٨(
 )ب ش ر ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
             )١(بالَغةُاملُ
 " ةضمةُ يف املَضجوراً: املُبالَغو لُهعجةُ املاِء يف الفَمِ ، وال يفَسِ :  ويف االستنشاقِ ،)٢(إداراملاِء بالن ذابتاج

 .)٣(" إىل أقْصى األنف ، وال يجعلُه سعوطاً
 

        )٤( املُباهاةُ
 . )٥(" تفاخروا: ، وتباهوا ، أي املُفاخرةُ ":املُباهاةُ 

 
تاع٦(املُب(  
 تاعاملُب : امليمِ ال غري مبض . 

 
زراملُب 
 زراملُب :ميِء اخلارِجِ عنه ، وهو اسلُ على الشهو املُط  زرلٍ من باِء فاعالر ددشفيفَة )٨(مخ زرمن ب لُهوأص ، 

 .)٩(املُتِسع من اَألرضِ ، وضوعف تكْثرياً: وهو الفَضاُء  -بفَتحِ الباِء  -لبرازِ مبعىن خرج إىل ا

                                                                                                                                                         
 ."مبالَغةً يف جائزٍما ملْ يقْصد .. لو جئت أمسي ألقتلَنك : مثل... لو علَّق الطَّالق على مقَدرٍ يف املاضي :"  ١/٢٩٨يف اجلامع ) ١(
)٢ " ( جورالفَمِ : الو طسيف و بصواُء ي٢/٣٤٣املغرب " الد 
 ١/٣٩٧املغرب " اسم الدواِء يصب يف األنف : والسعوطُ "  ١٧املطلع ) ٣(
 ".يكْره بِناُء القُبورِ ، فإنْ كان للمباهاة حرم :" ١/١٤٣يف اجلامع ) ٤(
  ) ب هـ  ا ( ح الصحا) ٥(
 ".فإن أَعدم البائع ففي األخذ من املُبتاعِ قوالن :" ١/١٦٣يف اجلامع ) ٦(
 ".يسمع يف املُبرزِ القَدح بالعداوة :" ٢/٤٧٠يف اجلامع ) ٧(
 ٤/١٦٤ينظر حاشية الدسوقي ) ٨(
 ١/٨٣وشرح مياَرة حملمد املالكي ) ب ر ز ( ينظر الصحاح ) ٩(
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 مسر١(املُب(       
 مسرفْعولٍ: املُبم ماس " مسربلُ ، فهو مجالر مسروقد ب  سامرِ الباِء  -، والبِربكَس- برعلَّةُ م٣(" )٢(ع( .

 .)٤(بشنيٍ معجمة ، وبعد الراِء سنيٍ مهملة  شرسام: رم يف الرأسِ يعتلُّ منه الدماغُ ، وقيل فيه أا و: قيل
 

         )٥(املَبطونُ
 لٌسهاإذا أصابه داٌء يف بطْنِه إ: ، وبفُالن بطْنٍ )٦(صاحب االستسقاِء: وقيل: صاحب االستطْالقِ : املَبطونُ 
٧(أو غريِه( . 

 
رع٨(املُب( 

 رعاملُب :مالِ ، فال يرِ اجلعطُ يابِساً ، كبزِلُ منه الغائنيٌء هو الذي يلِ شمنه باملَح لَّقعةُ  "ترعةُ  : والبـدواح
 .)٩(" البعرِ واألبعارِ ، وقد بعر البعري والشاةُ يبعر بعراً

                                                                                                                                                         
 ".فإن كان فيهم مطْبق مل ينتظَر ، خبالف املُغمى عليه ، واملُبرسمِ :"  ٢/٤٩٦يف اجلامع ) ١(
 واملثبت من س و ت) لغة ( يف ص ) ٢(
 ) ب ر س م ( الصحاح ) ٣(
 ١/١٣٤وينظر احلاوي يف الطب " سرسام :"  ٤٥، ويف املعرب  ١/٢٩٢ينظر يف املطلع ) ٤(
 ".املَبطونُ ، واحلَريق ، وذو اهلَرِمِ ، وذات احلملِ  فكغيرِهم ، وإن كانوا شهداَء :" ١/١٣٩ اجلامع يف) ٥(
 )س ق ى ( ينظر الصحاح . ماٌء أصفر يجتمع يف البطْنِ : االستسقاُء ) ٦(
 ٢٩٣، واملطلع  ١/١٣٨ينظر مشارق األنوار ) ٧(
 ".يريد املاسح و املُبعر : بن أيب زيد فقال ا:"  ١/٥٤يف اجلامع ) ٨(
 )ب ع ر ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١(املَبيت(       
 حِ امليمِ "املَبيتبيتاً:  بفَتم باتوي بيتي بات ردص٢(" م(، ِلُكُلُّ م ": قال ابن األثرياللَّي كَهرمنف ن أد)٣( 

منأو مل ي نام ، ٤(" بات(. 
*  *  * 

 فصل التاء
            )٥( مىت ما
 .)٦( ائع يف الزمنِ املُستقْبلِظَرف زمان يتضمن معىن الشرط ، ش: مىت ما 

 
      )٧( املُتأولُ
 .)٨(" هو صارِف اللَّفْظ عن ظاهرِه لدليلٍ ":املُتأولُ 

 
جالّاتا)٩( املُت 

لي ، وهو التج هي اليت أبرزت وجهها من كبرٍ من: ته متجالَّةٌ ، واملُتجالَّةُ ، واحد جمع: ملُتجالّات ا
١٠(الظُّهور(. 

                                                 
 ".الراعي ، والفَحلُ ، والدلْو ، واملَراح ، واملَبيت : موجِبها مخسة :" ١/١٥٨يف اجلامع ) ١(
  ٩/٥٢٧، وينظر احملكم  ٢٠٢املطلع ) ٢(
  ١/١٧١النهاية) ٣(
 واملثبت من ص) د فق( يف س و ت ) ٤(
 ".ما ملْ يكن لفظٌ يدلُّ عليه مثل كلَّما ، ومهما ، ويف مىت ما اضطراب .. ال يتكرر احلنثُ :" ١/٢٣٦يف اجلامع ) ٥(
 ٥٩ينظر حروف املعاين ) ٦(
 ".املَريض العادمِ املُتأولِ ؛ لتقْصريه يف االستعداد :" ١/٦٧يف اجلامع ) ٧(
 ٤٠٩املطلع ) ٨(
 ".ال تمنع املُتجالّات يف العيدينِ :" ١/١١١يف اجلامع ) ٩(
 ١/٢٣٥ينظر مشارق األنوار ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
فرح١(املُت(       
 فرحتالِ ":املُتللق كَنأم كانقِّلُ إىل من٢(" املُت(. 

 
زيح٣(املُت(                         
 زيحتالِ ":املُتمعهم إىل الق جِعر؛ لي فَةإىل طائ مضنأن ي ةبنِي ب٤(" الذّاه(. 

 
 )٥(ترجِماملُ

 جِمراملُت: " هكَالم مجرمن ت : سانبل هرإذا فَس، رويقال آخ ، راجِمالت عمانُ ، واجلَمجرومنه الت  
 .بضم التاِء  )٦(" ترجمانٌ

 
 )٧( املُتعةُ

 متعته تمتيعاً : اسم مصدرٍ ، يقال " املُتعةُ ـ بضم امليمِ ، وسكون التاِء املُثَناة من فوق ، وفتحِ العنيِ
ةومِ والكُسةُ ، مث يقال للخادعاملُت معاً ، واالستمهو ت عتمبه  ٦٤/وت عتمترِ ما يةٌ: وسائعت٨(" م(. 

 
 

                                                                                                                                                         
 ".فيحرم الفرار إالّ متحرفاً أو متحيزاً :"  ١/٢٤٣يف اجلامع ) ١(
 ٣١٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ". متحرفاً أو متحيزاً فيحرم الفرار إال:"  ١/٢٤٣يف اجلامع ) ٣(
 ٣١٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ".يختار الكاتب ، واملُزكي ، واملُترجِم ، ويتخذُ مجلساً يصلُ إليه الضعيف :"  ٢/٤٦٣يف اجلامع ) ٥(
 )ر ج م ( الصحاح ) ٦(
 ".حلَج ، لزمه احلَج ، وحرم احلَلْق ، ووجب دمان للمتعة لو أحرم بعده وقبل احلَلْقِ با:" ١/١٩٠يف اجلامع ) ٧(
 ٣٢٧املطلع ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(متكافئونَ
 .)٢(" يئاً حىت يكون مثْلَه ، فهو مكافئٌ لهمتساوونَ ، وكُلُّ شيٍء ساوى ش: مهموز ، أي -متكافئونَ " 
 

          )٣(املُتالحمةُ
، قالـه  )٥(" اليت أخذَت يف اللَّحمِ ، ومل تبلُغْ السمحاق )٤( الشجةُ :" بضم امليمِ ، وفتحِ التاِء -املُتالحمةُ 
ريهاجلَو . 

 
 )٦(املُتلَصصونَ
 .)٧(" صوصية ، بفتح الالمِ وضمهاتفَعلٌ من اللَّ: لتلَصص وا " واحده متلَصص، جمع : املُتلَصصونَ 

 
مه٨(املُت( 
املُت مفُالناً : بفتحِ اهلاِء  "ه تمهفْعولٍ من اتم ماس :ِسببه ما ن تنظَن  مإليه ، واالس :ْهةُ بفتحِ اهلـاِء  التم
 .)٩(" سكونِهاو

 
 

                                                 
 ".من ال يقْتص هلم من املسلمِ لنقصان الكفرِ متكافئونَ :" ٢/٤٩١يف اجلامع ) ١(
 ) ك ف أ ( الصحاح ) ٢(
 ".وص يف اللَّحمِ وهي اليت تغ: املُتالحمة :"  ٢/٤٩٣يف اجلامع ) ٣(
 من ص ، و سقط من س و ت) الشجة ) ( ٤(
 )س ح ق ( الصحاح " قشرةٌ رقيقةٌ فوق عظمِ الرأسِ : والسمحاق ) " ل ح م ( الصحاح ) ٥(
 ".املستند إىل اجليشِ من منفَرِد أو سرِية كاجلَيشِ ، وإالّ فلهم كاملُتلَصصني :"  ١/٢٥١يف اجلامع ) ٦(
 ٢٦٢املطلع ) ٧(
 ".يحلَّف املتهم كأيمان املُتهمِ : فثالثها -فإن أشكلَ أمره :" ١/١٦٦يف اجلامع ) ٨(
  ٣١٠ املطلع) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الثاء
ثْقاب١(امل(        
 ثْقابامل : ريهقال اجلَو ": ثْقَببه : وامل ثْقَب٢("ما ي(. 

 
  )٣(املثْقالُ

 مثْقَالَ : مقْدار من الوزن ، أي شيٍء كان من قليلٍ أو كثريٍ، فقوله تعاىل: بكَسرِ امليمِ يف اَألصلِ " املثْقالُ 

ذَر ة)٤( ينارِ : أيعلى الد إطْالقُه مث غَلَب ، ةنَ ذَرزو")٥(  "ُاملَثاقيل عواجلَم ")٦(. 
 

 )٧(املُثَقَّلُ
 .الشيُء الثَّقيلُ : بفتحِ القاف املُشددة  -املُثَقَّلُ 

 
          )٨(مثَلَ

إذا قَطَعت : مثَلْت باحلَيوان أمثُلُ مثَالً :" ال أبو السعادات ق -بتشديد الثّاِء  -مثَلَ ، بوزن ضرب ، ومثَّلَ 
بضم امليمِ  )٩("املُثْلَةُ : قَطَعت ، واالسم : إذا جدعت أنفَه ، أو أُذُنه ،أي: أَطْرافَه ، وشوهت به وبالقَتيلِ 

 .وسكون الثاِء ، وفتحِ الالمِ 

                                                 
 ".مبثْقابِ األولِ ... يجعلُ كُلُّ واحد مقْداره :" ٢/٤٤٦يف اجلامع ) ١(
 )ث ق ب ( الصحاح ) ٢(
 ".الدرهم سبعةُ أَعشارِ املثْقالِ :" ١/١٦١يف اجلامع ) ٣(
 ٨-٧الزلزلة ) ٤(
 ١٣٤املطلع ) ٥(
 )ث ق ل ( الصحاح ) ٦(
 ".فاملُباشرةُ ، كَقَتله بِمحدد ، أو مثقَّلٍ :"  ٢/٤٨٨يف اجلامع ) ٧(
 ".ليه وعزر ومن مثَلَ برقيقه عمداً مثْلَةً تشني عتق ع:"  ٢/٥٢٩يف اجلامع) ٨(
 ٤/٢٩٤النهاية ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .)١("فالشبه ، جمعه أَمثالٌ : لكَسرِ والتحريك با" وأما املَِثْلُ 

 
 مثْنى    
 )٣(موحد يف الواحد ، ومثْلَثٌ يف الثّالثَة ، ومربع يف األربعة : اثْنينِ اثْنينِ ، كما يقال: ، أي)٢(مثْىن مثْىن

 فصلِ والودللع رِفصنم ٤(وهو غري(. 
 

  *  ** 

 فصل اجليم
 

     )٥(املُجانُ
أن ال يبالي اإلنسانُ ما صنع ، وقد : املُجونُ :" بالضم والتشديد ، جمع ماجِن ، قال اجلَوهري  –املُجانُ 

 .)٦("مجن ـ بالفتحِ ـ يمجن مجوناً ، ومجانةً ، فهو ماجِن ، واجلَمع املُجانُ 
    
م داناً ر٧(ج(            

 .)٨("بال بدلٍ ، وهو فَعالٌ ؛ ألنه ينصرِف :" رد مجاناً ، أي 
 

                                                 
 ) م ث ل ( القاموس ) ١(
 ".يرفَع صوته بالتكْبريِ ابتداًء على املَشهورِ ، ويقولُ بعده الشهادتنيِ مثْىن مثْىن:"  ١/٨٧يف اجلامع ) ٢(
 ٨/٢١٥ينظر العني ) ٣(
 ١/٢٧٦ينظر أسرار العربية البن األنباري ) ٤(
 ".أو مجانٌ يلْعبونَ بالنرد ... لو ثَبت على الشهود أم شربةُ خمرٍ:" ٢/٤٦٩ اجلامع يف) ٥(
 )م ج ن ( الصحاح ) ٦(
 ".فإنْ علم ربُه بعينِه حاضراً أو غاباً رد مجاناً :"  ١/٢٥٢يف اجلامع ) ٧(
 )م ج ن ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١(املَجانيق( 
 نيقجنم هدواح ، عمج ، ها : املَجانيقتيةٌ ، فارِسبرعةٌ مثَةٌ فارِسينؤةُ ، وهي مجارا احل مىرآلَةٌ ت " نم

ه٢(ج( نِي ين: أي" كدوماأج)٣( اَألكْثَرين ةٌ عندفْتوحم وامليم ،. 
 اليقيقال اجلَو : هعمةٌ ، وجكْسورةٌ ومفْتوحم : جانِقوم ، نِيقاتجن٤(م(  هيوويف : قال سيب ، جانيقم عاجلَم
نيقيجغريِ مص٥(الت(. 
 قيل:" وقال اجلَواليقي :زائ ةٌ ، وقيلامليمةٌ ، وقيل: ديلأص :  تانيلوقيل أَص ، تاندزائ هلونُ يف أووالن امليم 

 .)٦("منجنوق بالواوِ ، وحكى غريه منجليق باللّامِ : وحكى الفَراُء : امليم أَصلٌ ، والنونُ زائدةٌ ، قال: وقيل
 .)٧("تجنيقاً جنقوا يجنِقونَ وجنقوا :" تقول 
 

 )٨(املَجزِرةُ 
 . )٩("املَكانُ الذي تجزر فيه املَواشي :" بفَتحِ امليمِ ، وسكون اجليمِ ، وكَسرِ الزاي  –املَجزِرةُ 

 ريهها :" قال اجلَورزأج اجلَزور ترزوج–  مها –بالضترزتها: واجترحب)١٠(إذا ن زِررِ ، واملَجكَس 

                                                 
 ".رمى أَهلَ الطّائف باملَجانيقِ :"  ١/٢٤٥يف اجلامع ) ١(
 حتريف ، واملثبت من س و ت) جهة ( يف ص ) ٢(
 )ج ن ق ( ينظر القاموس ) ٣(
 ٣٠٩ـ  ٣٠٨ينظر املعرب ) ٤(
 ٣/٤٩٠ينظر الكتاب ) ٥(
 ٣٠٩ـ  ٣٠٨املعرب ) ٦(
 )ج ن ق ( القاموس ) ٧(
 ".ة نهِي عن الصالة يف املَجزِر:"  ١/٨٤يف اجلامع) ٨(
 ٦٦املطلع) ٩(
 من ص ، وسقط من س و ت) إذا حنرا ) ( ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١("موضع جزرِها : الزاي 
 

 سل٢(املَج(      
 سلرِ الالمِ  -املَجعِ اخليارِ: بكَسيبه يف ب واملُراد ، عض٣(املَو( ": ِعبايكانُ التم")٤(. 

 
         )٥(املُجملَةُ
 .)٦("ال مزيةَ َألحدهما على اآلخرِ  ضد املُفَسرة ، وهو ما احتملَ أَمرينِ:" املُجملَةُ 

 
       )٧(املَجنِي عليه 
 .)٨("حيث جاَء بفتحِ امليمِ ، وإسكان اجليمِ ، وكَسرِ النون ، وتشديد الياِء :" املَجنِي عليه 

     
 )٩(املَجنونُ
 مجنونٌ ، ومعنونٌ ، و مهروع : هم ، يقالمن ألَمت به اجلن ، سموا بذلك ؛ الستتارِ:" املَجنونُ 

 
                                                                                                                                                         

 )ج ز ر ( الصحاح ) ١(
 ".والبأس أن يعقد النكاح يف مجلِسه :" ١/١٨١يف اجلامع) ٢(
 ".اخليار ترو ، ونقيصة ، فالتروي بالشرط ال باملَجلسِ :"  ٢/٣٥٦يف اجلامع) ٣(
 ٢٣٤املطلع) ٤(
 ".بلى أو نعم ، لَزِمه املُجملَةُ له على شيَء يقْبلُ تفْسريه : أليس يل عندك ألف؟ فقال: لو قال:" ٢/٤٠١يف اجلامع) ٥(
 ٤١٦املطلع) ٦(
 ".فال شيَء للمجنِي عليه ... فإنْ قُطعت بغريِ جِناية :" ٢/٤٩٤يف اجلامع ) ٧(
 ٢٩٣لتنبيه حترير ألفاظ ا) ٨(
 ".ال يعتد بكافرٍ وال مجنون :"  ١/٨٧يف اجلامع ) ٩(
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

سوسمةٌ ، ومتموم ، توهموم ، توهعوم ، فوعخ١(" و م(. 
      

ي٢(املَجوس( 
 ياملَجوس : املَجوس دوهي " واح ، ةإىل املَجوسي سوبنم : ـويحالن لَةٌ ، قال أبو علي٣(نِح( :  املَجـوس

ـعريٍ ، مث  واليوش ةعريعلى قياسِ ش عمجوسِ ، فجوم يجوسوم ، هودوي يهودي دعلى ح فرما عإن هود
 ثتاننؤم ، رِفَتانعهما موالالمِ عليهما ؛ ألن دخولُ األلف زجوالّالمِ ، ولوال ذلك ، مل ي باأللف عاجلَم فرع 

هِمتا يف كالمرلُ  فَججالر سجمنِ ، وقد تيرى القَبيلَتجم :  غـريه هسجمنهم ، وم عـن   )٤("صار كُلُّـه ،
 ريهاجلَو. 

مـنج  " رجلٌ صغري اُألذُنينِ ، وضع ديناً ودعا إليه معـرب  : مجوس كصبورٍ :" وقال صاحب القاموسِ 
 كُوش "موج ، يجوسلٌ مجر جوسم هانتهى )٥("ع . 
    

 )٦(املَجِيُء 
 موزهم ، دودميانُ : املَجِيُء ، ماإلت. 

*  *  * 

 فصل احلاء
        )٧(املُحاباةُ 

 .)٨("بغيرِ همزٍ ، وهي البيع بدون ثَمنِ املثْلِ ، وحابيته محاباةً : املُحاباةُ  يف البيعِ 

                                                 
 )ع ن ن ( وينظر اللسان  ٤١حترير ألفاظ التنبيه ) ١(
 ".مل يؤكلُ ... فلو أَرسلَ مسلم ومجوسي كَلْباً:" ١/٢٢٠يف اجلامع ) ٢(
 ٢٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣٧٧مد بن أبان الفارسي تأبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن حم) ٣(
 )م ج س ( الصحاح ) ٤(
 )م ج س ( القاموس ) ٥(
 ".يزكّي رِقابها بعد حولٍ من يومِ شرائها إال أن يبيعها قبلَه أو قبلَ  مجِيِء قبله :" ١/١٤٩يف اجلامع) ٦(
 ".عاوضة ، واملُحاباةُ فيها من الثُّلُث ال يحجر عليه يف املُ:"  ٢/٣٨٦يف اجلامع ) ٧(
 ٢٤١حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 



 

١(املَحاجِم( 
هو الوِعاُء الذي يجمع به موضع احلجامة ، ويجمع فيه : بكسرِ امليمِ وفتحِ اجليمِ  –املحجم : اجِم املَح

 .)٢(أيضاً ، وقد يقال على احلَديدة اليت يشرطُ ا  –بكَسرِ امليمِ  –الدم ، وهو جمع ، واحده محجمةٌ 
     

٣(املُحارِب(       
 املُحارِب ": هعموج ، بلٍ من حارفاع حارِبونَ : اسم٤("م(. 

   
٥(املَحارِم( 

 .املَمنوع نِكاحهن ملَحارِمهِن : املَحارِم من النساِء 
    

ف٦(املُحال( 
 فيقال:" املُحال ، دهمٍ عأي: الذي يكون بينه وبني قَو ، حالَ: حالَفَهوت ، هددوا : فَوا ، أيعاهعاه٧("ت(. 

        
              )٨(املَحبوسونَ
 .)٩("إذا سجنته ، أحبِسه حبساً : حبست الرجلَ : جمع محبوس ، يقال" املَحبوسونَ 

                                                                                                                                                         
 ".يؤمر بغسلها : وعن ماسحِ املَحاجِمِ ، وفيها :"  ١/٣٨يف اجلامع ) ١(
 ١/٢٨٥ينظر مشارق األنوار ) ٢(
 ".محارِب فقاطع الطَّريقِ على املُسلمِ أو الذِّمي :" ٢/٥٢٣يف اجلامع ) ٣(
 ٣٧٦املطلع ) ٤(
 ".وكرجلٍ مع نِساٍء غري محارِم .. من تعذَر غَسلُه يمم ، كعدمِ املاِء :" ١/١٣٧يف اجلامع ) ٥(
 ".وأما املُوايل واملُحالف فليس منها ... فلو كانت من العربِ فال قََسامةً :"  ٢/٥٠٥يف اجلامع ) ٦(
 )ح ل ف ( الصحاح ) ٧(
 ".ينبغي أن ينظَر يف املَحبوسنيِ ، واألوصياِء ، وأموالِ األيتامِ :" ٢/٤٦٣يف اجلامع ) ٨(
 ٣٩٨املطلع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
        )١(املُحتيب

اجلُلوس قائم الركْبتينِ معاً يديه على ركْبتيه :  هو باحلاِء املُهملَة ، واالحتباُء: قال القاضي عياض : املُحتيب 
 .)٢(مشبكاً بني أَصابِعهِما ، أو حابِساً إحدامها على األخرى

 
                  محجةُ 

 .)٤(جادته :  )٣(محجةُ  الطَّريقِ
 

 رابح٥(امل( 
 رابحواملَح: امل ، حاريبم هعمج ةلِ الُّلغعند أَه اريب ": رابحم يمسِ ، وبه ساملَجال دورص 
 جِد٦("املَس(. 

      
مر٧(املَح( 
 مراِء  -املَحالر ديدشامليمِ ، وت ةً ، وبضمنفَّفَةً ، واحلاُء ساكخاِء ميقال:" بفتحِ امليمِ ، والر ، احلَرام 

  

                                                                                                                                                         
 ".كالقائمِ واملُحتيب ال ينقُض ... على هيئَة يتيسر فيها الطّولُ واحلَدثُ :"  ١/٥٦يف اجلامع ) ١(
 أ ٧/التنبيهات ل ) ٢(
 ".نهي عن الصالة يف املَجزرة ، واملَزبلَة ، ومحجة الطَّريقِ :"  ١/٨٤يف اجلامع  )٣(
 )ح ج ج ( الصحاح ) ٤(
 ".من باملَدينة يستدلُّ مبحرابِه :"  ١/٩١يف اجلامع ) ٥(
 ٦٧، واملطلع  ٦٠وحترير ألفاظ التنبيه ) ح ر ب ( الصحاح ) ٦(
 ".العذرةُ من اآلدمي واملَحرمِ اَألكْلِ نجِس :"  ١/٣٣يف اجلامع ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . إذا مل يحلَّ له نِكاحها : هو ذو محرمٍ منها 
كاةيف بابِ الز املَذْكور مر١(وأَما املُح( ِهورلُ الشفأو")٢(  " هعمي : وجمس ، حارِميوم ، حارِموم ، ماترحم

 .)٤("أنه سماه شهر اِهللا  وثبت عن رسولِ اهللا "  )٣("محرماً ؛ لتحرِميِ القتالِ فيه 
 

 )٥(وادي محسرٍ
مبيمٍ مضمومة ، مث حاٍء مفْتوحة ، مث سنيٍ مشددة مكْسورة ، مث راٍء ، مهمالت ، سمي " وادي محسرٍ 

 إن: ، وأَهلُ مكَّةَ يسمونه وادي النارِ ، يقال)٦("أعيا : بذلك ؛ ألن فيلَ أَصحابِ الفيلِ حِسر فيه ، أي
 هقَترفأح نار لَتزفيه فن طادالً اصج٧(ر(  " منهما دمن واح ًنى ، ليسوم فَةلداملُز نيب وهو واد")٨(  " رقَد

 .)٩("رمية حجرٍ 
 
 

                                                 
 ".فزكّى عشرين يف املُحرمِ ، وعشرين يف رجبٍ :" ١/١٤٦يف اجلامع ) ١(
 )ح ر م ( الصحاح ) ٢(
 ٣٠٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ١٥٤املطلع ) ٤(
 ".حسرٍ ، مثَّ يأيت مًنى يسرِع يف وادي م:" ١/١٩٨يف اجلامع ) ٥(
 ٨/١١٧، واموع شرح املهذب  ١٥٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ٢/٤٦٣ينظر حاشية اجلمل ) ٧(
 ١٥٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
يأخذ واد صغري مير بني مىن ومزدلفة ، وليس منهما ، : محسرٍ :"  ٨/٤٢، ويف معجم معامل احلجاز  ٢/٤٦٣حاشية اجلمل ) ٩(
 ن سفوح ثبري األثربة الشرقية ، ويدفع إىل عرنةَ ماراً باحلسينية ، ليس به زراعة وال عمران ، واملعروف منه ما مير فيه احلاج علىم

 ".الطريق بني مىن ومزدلفة ، وله عالمات هناك منصوبة 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

نص١(املُح(  
 نصاملُح " ادرِ الصيقال : بكَس ، نصلٍ من أَحفاع املَرأةُ ، ب: اسم تنصرِهاحها وكَسموض ادفتحِ الص 

وهو أحد ما جاَء   -بفَتحها  -تمنعت عما ال يحلُّ ، وأَحصنت ، فهي محصنةٌ بكَسرِ الصاد ، ومحصنةٌ 
 .)٢("بالفَتحِ ، مبعىن فاعلٍ 

       
 صوب٣(املَح( 
 صوبةُ : املَحبمن به احلَص "خي ثْرتقول منه وهي ب ، كرحوقد ي ، دباجلَس جرِ : ربكَس هجِلْد بصح 

 بصحي اد٤("الص(  ريهها ، عن اجلَوبفتح. 
     
ض٥(املَح( 
 ضاملَح-  ةمجاملُع ادوبالض ، لَةماحلاِء املُه كانيٍء :" بفتحِ امليمِ ، وإسمن كُلِّ ش صوقد "  )٦("اخلال

م ضح-  مةً ، أي -بالضحوضضاً : محم ٧("صار(. 
 

ظورات٨(املَح(             
 ظوراتاملَح ": ظورةٌ ، واملَحظورحم عمأيضاً: ج ظورواملَح ، احلَرام : نوع٩("املَم(. 

                                                 
 ".نا شهد على موروثه املُحصنِ بالز:"  ٢/٤٧١يف اجلامع )  ١(
 ١/٢٢، وينظر إكمال اإلعالم  ٣٧١املطلع ) ٢(
 ".كاملَجدورِ واملَحصوبِ يخافان من املاِء :"  ١/٦٦يف اجلامع ) ٣(
 )ح ص ب ( الصحاح ) ٤(
 ".إن جهر يف السر سجد بعده كأنه محض زيادة :" ١/١٠٤يف اجلامع ) ٥(
 ٣٥٨املطلع ) ٦(
 )ض م ح ( الصحاح ) ٧(
 ".محظورات مفِْسدةٌ ، ومحظورات منجبِرةٌ :"  ١/١٨٦يف اجلامع) ٨(
 ١٧٠املطلع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(املَحِلُّ
ضـعها  مو ":أي )٢("بلَغـت محلَّهـا   " : منـه بكَسرِ احلاِء وفتحها ، وهو موضع احلُلـولِ ، و : املَحِلُّ 

 الْبيت الْعتيقِ  إِلَى محلُّها ثُم  :قال تعاىل )٣("ومستحقُُّها
)٤(. 

 
 )٥(املَحلَّةُ
 بفتحِ امليمِ والالمِ  )٦("منزِلُ القَومِ :"  املَحلَّةُ 

 
دمح٧(م(             

 " دمحم : يمأي س ، ةموداملَح هصالخ ةداً ؛ لكَثْرمحمن : م ملبذلك ؛ ملا ع هتميست لَهأَه الكَرمي مأَلْه
 ةموداملَح هصال٨("خ(. 

    
           )٩(املَحملُ

 وهري وغريه ، وقال بعضهمكذا ضبطَه اجلَ )١٠(بفتحِ امليمِ األوىل ، وكَسرِ الثانية ، كاملَجلسِ: املَحملُ " 

                                                                                                                                                         
 ".يغِسلُ اليسرى ، ثُم محِلَّ البولِ ثُم اآلخر :"  ٥٤-١/٥٣يف اجلامع ) ١(
 ال ، إال شيٌء بعثَت بِه إِلَينا نسيبةُ من الشاة اليت بعثَت ا من   : هل عندكُم شيٌء فقالت:" فقال  على عائشةَ  دخل النيب ) ٢(
، وسنن البيهقي   ٢/٧٥٦، ومسلم ٢/٥٤٣، صحيح البخاري  ٦/٤٠٧مسند أمحد" إنها قد بلَغت محلّها : الصدقَة فقال  

  ٧/٣٣الكربى
 ١/٣٠٦مشارق األنوار ) ٣(
 ٣٣احلج ) ٤(
 ".ال يقْبلُ من غريِ سوقه ، وأَهلِ محلَّته إذا كان فيهم عدولٌ :"  ٢/٤٧٠ اجلامع يف) ٥(
 )ح ل ل ( الصحاح ) ٦(
 ".على اَألصح  وتشهده ، والصالةُ على محمد ... سورةٌ مع الفاتحة : السنن :" ١/٩٣يف اجلامع ) ٧(
 ٢٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
 ".لو وقَعت على محملٍ وحنوِه ، فوقَفَت فنفَضها غريه مل يجزِه :" ١/١٩٩يف اجلامع ) ٩(
 )ح م ل ( ينظر الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)٢(" )١(البعريِ ٦٥/هو بكسرِ األوىل ، وفتحِ الثانية ، وهو مركَب يركَب عليه على 
 

 )٣(املَحمولَةُ 
 ، قاله صاحب )٤(البر الذي باحلجازِ سمي بذلك ؛ ألنه يحملُ ويجلَب إليها من الشامِ: املَحمولَةُ 

التبيهاتن. 
*  *  * 

 فصل اخلاء
           )٥(املُخاصمةُ 
 .)٦("من قَبيلِ القولِ ، ويجوز أن يخاصم اإلنسانُ غريه  من غريِ أن يعاديه " املُخاصمةُ 

     
٧(املَخاض( 

 ها ،:" املَخاضهلا من لفْظ دفَةٌ ، وال واحِلها ختدوقِ ، واحلُ من النلَ  احلَوامكْمتومنه قيل للفَصيلِ إذا اس
 لَ يف الثّانيةخلَ ، ودثى : احلَوخاضٍ ، واُألنم باملَخاضِ : ابن هأُم قَتوأُلْح هلَ عن أُمه فُصخاضٍ ؛ ألنم بنت

 . )٨("سواٌء لَقحت أو مل تلْقَح ، وال يقال يف اجلَمعِ إال بنات مخاضٍ 
 
 

                                                                                                                                                         
 ، واملثبت من س و ت٢٧٩إىل ص  ٢٧٠،  ويبدأ السقط من هنا ص  ٦٦/من البعري سقط من ل) ١(
 ١٧١، واملطلع ٢٢١حترير ألفاظ التنبيه) ٢(
 ".أو املَحمولَة مع السمراِء ، فحكى عبد احلقِِ  جوازه .. فإن كان غري صنفه كالشعريِ :"  ٢/٣٥٣يف اجلامع) ٣(
 أ ٨٧/ينظر التنبيهات ل) ٤(
 ".ويف القُبولِ كمخاصمة املَشهود عليه ... ال تجِب إال يف التجريحِ :" ٢/٤٧٣يف اجلامع ) ٥(
 ١٣٧فروق أليب هالل العسكري ال) ٦(
 ".فإذا بلَغت خمساً وعشرين فبِنت مخاضٍ :" ١/١٥٤يف اجلامع ) ٧(
 )م خ ض ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(املُخاطُ
 .)٢("استنثَر : رمى به ، وامتخطَ وتمخطَ ، أي: ما يسيلُ من اَألنف ، وقد مخطَه ، أي:" املُخاطُ 

 
تار٣(املُخ( 
 تارعلى املَفْعولِ به أيضاً ، يقال:" املُخ قَعوي ، تارلٍ من اخفاع موهو اس ، هاملُكْر يَء : غريالش ترتاخ 
خنِ فهو مائبينهما بالقَر قفَروي ، ٤("تار(. 

     
رصت٥(املُخ(                    

 رصتاملُخ ": ناهعم وكَثُر يف الفُروقِِ )٦("ما قََلَّ لَفْظُه كَريساللٍ العأبو ه خيوقال الش ، ": صارتهو : االخ
من الكَالمِ املؤ فُضولَ اَأللْفاظ ؛ وهلذا يقالإلقاؤك عانيهاللٍ مبمن غريِ إخ ، كَذا  : لَّف تابفُالنٌ ك رصتاخ

إذا أَلْقى فُضولَ ألْفاظه ، وأدى معانِيه يف أقَلِّ ما كانت فيه من اَأللْفاظ ، فاالختصار يكونُ يف كَالمٍ قد 
 وتأليفَه دوثَهح قبانتهى  )٧("س. 

 
 ٨(املُخ( 
 املُخ: " املُخ عممنه ، وج صةُ أَخظْمِ ، و املُخالذي يف الع : خا ، وقد أَمخماغَ موا الدمما سةٌ ، وربخخم 

 

                                                 
 ".اللُّعاب واملُخاطُ من احلَي طاهر :"  ١/٣٢يف اجلامع )  ١(
 )م خ ط ( الصحاح ) ٢(
 ".بِناؤه على أن الدوام كاالبتداِء : ومل يجدد نِيةً فَاملُختار ... غَسله مث غَسلَفيمن أحدثَ قبلَ متامِ :" ١/٤٦يف اجلامع ) ٣(
 ٣٣٣املطلع) ٤(
 ".اختار ابن حبيبٍ تكْبري التشريقِ يف املُختصرِ :" ١/١٢٩يف اجلامع ) ٥(
 ٣٠حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ٣٦الفروق ) ٧(
 ".ال مخ فيها : العجفاُء اليت ال تنقى ، أي:"  ١/٢٢٩يف اجلامع ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ظْمالع : هتخخموت ظْمالع تخختوام ، رى فيه املُخج : هخم ١("أخرجت(. 
 

        )٢(املُخدرةُ
 .)٣(اليت أُلْزِمت اخلدر ، وهو الستر: الدالِ املُهملَة ب -املُخدرةُ 

 
يزوم٤(املَخ(            
 يزوماملَخ-  ةمومضزومٍ :" بزايٍ مخةٌ إىل مب٥("نِس( ريهقال اجلَو ، ": زومخشٍ : وميمن قُر يأبو ح 

 .انتهى  )٦("عبِ بن لؤي بن غالبٍ وهو مخزوم بن يقَظَةَ بن مرةَ بن كَ
 

 )٧(املُخلّاةُ 
 .)٨(ما ليس مبقْصورٍ، ممنوعٍ من استعمالِ النجاسة ، كأا خلّيت ترعى ماشاءت: املُخلّاةُ 

الةُ املَذْكورةُ يف بابِ اللُّقََطَةخا امللُ فيه اخلَ: )٩(وأمعجرِ امليمِ ، وهي ما يقْصوراً فبكَسلَى ، م " طْبوهو الر
 .)١٠("من احلَشيشِ 

    
 

                                                 
 )م خ خ ( الصحاح ) ١(
 ".تخرج املُخدرةُ من احلُرة واَألمة إىل املَسجِد لَيالً :"  ٢/٤٨٤يف اجلامع ) ٢(
 )خ د ر ( ينظر الصحاح ) ٣(
 ".ال تسقُطُ : سقَطَت ، وقال املَخزومي ... ةً أخرىفإن أضاف إليه نفَقَةَ مد:" ١/٢٩٠يف اجلامع ) ٤(
 ٢/٢٤٥لب األلباب يف حترير األنساب للسيوطي) ٥(
 )خ ز م ( الصحاح ) ٦(
 ".والطَّعامِ  يفَرق بني املاِء: إن مل يعِسر كالطَّيرِ والسباعِ والدجاجِ واِإلوز املُخالة ، فثالثُها املَشهور:" ١/٣٤يف اجلامع ) ٧(
 )ط ل ق ( ينظر املصباح ) ٨(
 ".يعرف به أياماً : أما التافه فال يعرف ، وأما ما فوقَه من حنو مخلّاةَ ودلْوٍ ، فقيل:" ٢/٤٥٨يف اجلامع ) ٩(
 )خ ل ا ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فل١(املُخ( 
 مخلف عامٍ ، ومخلف : الذي جاز البازِلَ ، الذَّكر واُألنثى فيه سواء ، يقال: املُخلف من اإلبلِ " 

 .)٢("عامينِ 
 

        )٣(املَخمصةُ
 ريهةُ  قال اجلَوصمصاً هي :" املَخمخ اجلوع هصموقد خ ، ةبضمثل املَغ ردصةُ ، وهي ماملَجاع 

 .)٤("ومخمصةً 
 

املَخوف ض٥(املَر( 
 " واملُخيف ، املَخوف ضاملَر : خوفبه ، فمن قال م موتمن ي ة؛ لكَثْر تمنه املَو خافهو الذي ي 

 .)٦("ألنه يخيف من يراه : قال مخيف ، قال قال ؛ ألنه يخاف منه املَوت ، ومن 
   
 )٧(املَخيطُ
 . بفتحِ امليمِ ، وكسرِ اخلاِء : املَخيطُ 

 

 
 
 

                                                 
 ".خلف ثُم بازلُ عامٍ أو عامينِ مث م... حوار : وأسنانُ اإلبلِ :" ١/١٥٥يف اجلامع ) ١(
 )خ ل ف ( الصحاح ) ٢(
 ".لو أكَلَه يف مخمصة ضمنه :" ١/٢٠٩يف اجلامع ) ٣(
 )خ م ص ( الصحاح ) ٤(
 ".ال يجوز نِكاح مريضٍ مخوف عليه :" ١/٢٧٠يف اجلامع ) ٥(
 ٢٤١حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ".حصلُ به الرفاهيةُ من لباسٍ مخيط وشبهِه ما ت:" ١/٢٠٣يف اجلامع  ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الدال
 )١(املُدابرةُ 
 ك هي اليت قُطع من أُذُنِها من جِهة قَََفاها ، وترِ: بضم امليمِ وفتحِ الدالِ والباِء املُوحدة  -املُدابرةُ 

 .كذا فَسره أَهلُ اللُّغة  )٢(معلَّقاً 
  
 ٣(املُد( 
 املُد ": طْالنِراقِ رلِ العجازِ ، وعند أهلِ احلعند أَه راقيبالع نُ رِطْلٍ وثُلُثزكْيالُ ، وهو ووعنـد  )٤("امل ،

يده ما ، وبه سمي مداً ، ويجمع علـى أمـداد    ملُْء كَفَّي اإلنسان املُعتدلِ إذا مَألهما ومد:" بعضهم 
 دادبكسرِ امليمِ  -وم-  ةبنةً كعددصاعٍ )٥("وم عبوهو ر ،. 
 
 )٦(املُدةُ 
 ساوي أَوقاته للشتاِء مدةٌ ؛ لت: جمع أوقات متوالية مختلفَة كانت أو غري مختلفَة ، وهلذا يقال:" املُدةُ 

 هفاتاهلَواِء ، وغري ذلك من ص در٧("يف ب( كَريساللٍ العقاله أبو ه ،. 

                                                 
 ".واملُدابرة .. النهي عن اخلَرقاِء :" ١/٢٢٩يف اجلامع ) ١(
 )د ب ر ( ينظر اللسان ) ٢(
 ".اَألقَلُّ مدٌّ وصاع : يغتِسلُ على اَألصح ، وقيل :"  ١/٥١يف اجلامع ) ٣(
 ٣١املطلع ) ٤(
 )م د د ( موس القا) ٥(
 ".قوالن : ويف تحديد املُدة بالعادة أو بعامني :" ١/١٤٩يف اجلامع ) ٦(
 ٢٨٦الفروق ) ٧(
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(املُدعونَ
. )٢("واحدهم مدعٍ ، وياُء املنقوصِ تحذَف يف جمعِ التصحيحِ ؛ إللتقاِء الساكننيِ ،كعمٍ وعمني :" املُدعونَ 

عمني  قَوماً كَانواْ نهمإِ :قال اهللا تعاىل 
)٣(. 

 
جيل٤(املُد( 

 جيلرِ الالمِ ، وباجليمِ  -املُدوكَس ، لَةمالِ املُهالد كونامليمِ ، وس ممـن   : بض طْـنب ، جلدإىل م سوبنم
 .)٥(كنانةَ

 
          )٦(املديانُ
 .)٧("بالدينِ ويستقْرِض  الذي عادته أن يأْخذَ:" املديانُ 

 
 )٨(املَدينةُ

وتجمع أيضاً على مـدن    -باهلَمزِ -فَعيلَةٌ للحصنِ يبنى يف أُصطُمة األرضِ ، وتجمع على مدائن : املَدينةُ 
 ندثْقيلِ  -وموالت فيفخبالت- دم عنِيٌّ ، واجلَمدةُ إليها مبسونَوالن٩(ني(. 

 ، قاله صاحب املَشارقِ ، والدار ؛ ألمنِها ، واالستقْرارِ ا  )١٠(املَدينةُ ، واإلميانُ: هلا أسماٌء  ومدينةُ النيب 

                                                 
 ".إذا تزاحم املُدعونَ فالسابِق ، مث القُرعةُ :" ٢/٤٦٦يف اجلامع ) ١(
 ٤٠٤املطلع ) ٢(
 ٦٤األعراف ) ٣(
 ".تلُ غريهم به كما فعلَ املُدلجِي بإبنِه يقْ:"  ٢/٥٠٠يف اجلامع ) ٤(
 ٢/٥١٥، واملغىن البن باطيش  ٢/٢٤٧ينظر لب األلباب ) ٥(
 ".لو وهب الدين لغريِ املديان :" ١/١٤٧يف اجلامع ) ٦(
 )د ي ن ( الصحاح ) ٧(
 ".من باملَدينة يستدلُّ مبحرابِه :"  ١/٩١يف اجلامع ) ٨(
 )م د ن ( القاموس  ينظر) ٩(
 ١/٦٤٢ينظر مشارق األنوار ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ترازاً مـن  اح -بفتحِ الطّاِء  -من الطَّيبِ ، وهو الرائحةُ احلَسنةُ ، وقَيدته  -بفتحِ الطّاِء  -وطابةٌ ، وطَيبةٌ 

من الطَّيبِ ، وهو الطّاهر : ، والطّاب والطِّيب لُغتان ، وقيل)١(فإا قَريةٌ قُرب زرود -بكَسرِ الطّاِء  -طيبةٌ 
إن :" قال  ، ويف صحيحِ مسلمٍ أن النيب )٢(من طيبِ العيشِ ا : خلُلوصها من الشرك وطَهارتها ، وقيل

واملَجبورةُ ، واملَرحومةُ ، والعـذْراُء ، واملُحبـةُ ، واملَحبوبـةُ     . رواه جابر  )٣("اىل سمى املَدينةَ طابةَ اَهللا تع
 ثْربةُ ، ويم٤(والعاص(  بالثّاِء املُثَلَّثَة. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
  ٣/١٣٩،  ٤/٥٤ينظر معجم البلدان ) ١(
 ٣/٣٢٦، وذيب األمساء ١٣٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ٢/١٠٠٧صحيح مسلم ) ٣(
 ١/٤٠٥ينظر املنتخب لكراع) ٤(
 
 
 
 
 



 

 فصل الذال
ب١(املَذْه(      
 باملَذْه :بذْهي بلٌ من ذَهفْعضى:  مأي)٢(إذا م ، ردبه املَص قْصودفيه : ، م والالم واأللف ، ذَهابِه رظاه

 كاِإلمامِ مال بذْهمثالً م كيبذلك عند املال رباد؛ ألنَّ املُت دهللع . 
  
٣(املَذْي( 

 فيه لُغات املَذْي : ذْيس: م ةمجيمِ ، وبالذّالِ املُعحِ املةَ    بِفَتـديبـيٍ ، قـال أبوعظَب نزبو ، ةنوهـو  : اك
وابيٌّ )٤(الصذ؛ وم : يذ؛ وم يقش نزالياِء ، بو ديدشرِالذالِ ، وتاليـاِء  : بكَس فيفخرِ الذالِ ، وتبكَس

 ".هملَة مدى بدالٍ م: أنه يقال:" يف املُجرد  )٦(، وحكى كُراع)٥(ساكنة ؛ ومذ كعمٍ
هو املَذْى مثل األرضِ ، واملَذَى مثل العمى ، ويقال : يقال: وحكى املُطَرز عن ثَعلَبٍ عن ابن األعرايب قال

 بتشديد الذّالِ ، وهو ماٌء أبيض رقيق يخرج عند الَّلذَة باإلنعاظ عند املُالعبة  )٧(مذَى ، وأمذَى ، ومذَّى 
ذْي)٨(ذْكارِأو التويقال للم ، : هاداإلش . أبو احلسني أمحد بن فارِسٍ ، قيل لفقيه األديبِ الّلغوي قال الفقيه
 مذَى : أن يمذي الرجلُ ، يقال : )٩(نعم اإلشهاد : هل يجِب على الرجلِ إذا أشهد الوضوء ؟ قال: العربِ

 
                                                 

 ".املَذْهب أنَّ املَين نجِس :"  ١/٣٣يف اجلامع ) ١(
 ١/١٨مطالب أوىل النهي ملصطفى السيوطي ) ٢(
 ".املَذْي والودي نجِس :"  ١/٣٣يف اجلامع ) ٣(
 )م ذ ى ( مل أجده يف كتبه اليت اطلعت عليها ، وينظر اللسان ) ٤(
  ٣٧ينظر املطلع ) ٥(
يف مد ، مذ  يف ارد لكراع   ، ومل أجدها ٧٦هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣١٠علي بن احلسن اهلَنائي الدوسي ت حوايل) ٦(

 ٣٧والنص يف املطلع. حممد العمري : مصور لدى د
 )م ذ ى ( اللسان ) ٧(
 ١/١٠ينظر رسالة القريواين لعبد اهللا القريواين ) ٨(
  ١/١٥٤، وتلبيس إبليس لعبد الرمحن أبو الفرج  ٢/٥١٤، وجممل اللغة  ٣/٢٢٢ينظر مقاييس اللغة ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

بِم دهي ، وأشذملُ يجىن الرع. 
 

*  *  * 

 فصل الراء

 )١(املَرُء
 أَنَّ واعلَمـواْ  : وقال تعاىل )٢( هلَك امرؤ إِن : امرؤ ومرٌء ، قال اهللا تعاىل: الرجلُ ، ويقال له :" املَرُء 

ولُ اللّهحي نيِء برالْم  قَلْبِهو )لِ)٣صالو فأل قَطْتأَس ترغِء : ، فقلت  ، فإن صامليمِ يف املَر ميٌء ، وضرم 
 . ، قاله اجلَوهري)٤("لُغةٌ 

 
 )٥(املَرأَةُ 
امرأةٌ ، ومرأَةٌ ، ومرةٌ ، بغريِ مهزٍ يف الثالث ، وتحريك الراِء ، وتسقطُ أَلف الوصلِ عند : يقال هلا : املَرأَةُ 

 .)٦( مريئَةٌ: التصغريِ ، فتقول
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ".يكْره للمرِء إجارةُ نفِْسه :" ١/١٨٤اجلامع يف ) ١(
 ١٧٦النساء ) ٢(
 ٢٤األنفال ) ٣(
 )م ر أ ( الصحاح ) ٤(
 ".قوالن ... واملَرأة الشارِبة . ويف لَبنِ اجلَلّاَلَة :" ١/٣٣يف اجلامع ) ٥(
 )م ر أ ( ينظر الصحاح ) ٦(
 
 
 
 
 
 



 

ةجاسالن الَةلَ بابِ إِزيةُ قُبآةُ املَذْكوررا املةٌ  : )١(وأمدةٌ ، مث مفْتوحةٌ مزمةٌ ، مث هنرِ امليمِ بعدها راٌء ساكفبكَس
 .)٢(املَنظَر احلَسن: اليت ينظَر فيها ، وبفتحها 

 
٣(املَرابِض( 

 حِ امليمِ : املَرابِضبفَت بِضروهو املَكانُ الذي ت ، ةمجعم وضاد ، كْسورةم ةدحووباٍء م ، وراٍء ، وألف ،
. )٥(لإلبلِ )٤(وهي مثل مواضعِ البروك -بكَسرِها  -تربِض  -بفَتحِ الباِء  -ربضت : فيه الغنم ، يقال منه 

 .للغنمِ  )٨(املَرابِض  )٧(استعملَ )٦(ويف كَالمِ الشيخِ أيب عمرٍو
 يدرد رٍ: قال ابنباعِ )٩(ويقال ذلك لكُلِّ ذي حافوللس ، . ريهنِ " :قال اجلَومِ ، كاملَعاطنللغ واملَرابِض

 .)١٠("لإلبِلِ ، واحدها مربِض ، مثال مجلسٍ 
 
 
 
 
 

                                                 
 ".رآة ممنوع ذو احلَلْقَة كم:" ١/٣٦يف اجلامع ) ١(
 ) ر ا ى( ينظر الصحاح ) ٢(
 ".خبالف مرابِضِ الغنمِ ... نهي عن الصالة يف املَجزرِة :" ١/٨٤يف اجلامع ) ٣(
 )ر ب ض ( ينظر اللسان ) ٤(
 إىل هنا اية السقط من ص ، واملثبت من س و ت) ٥(
 يف هذه الصفحة ) ٣(ينظر حاشية ) ٦(
 واملثبت من ص) استعمال ( يف  س و ت ) ٧(
 من ص ، وسقط من س و ت) املرابض ) ( ٨(
  ١/٢٦٠مجهرة اللغة ) ٩(
 )ر ب ض ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              )١(املُرابِطيةُ
، واهللا )٣(لبعضِ ملوك املَغربِ يعرفونَ باملُرابطني )٢(دراهم عليها سكَّةٌ: خبرين بعض الطَّلَبة أا املُرابِطيّةُ ، أَ

 .أعلم 
 

 املُراح                
هيف قول املُراح : ها ، وقيل: واملُراحتإقام عضوم :بيتواحِ للمالر عضو٤(م(القاضي الب ذكر ،اجي)وغريه  )٥

وضبطَه اجلَوهري  )٦(هو بضم امليمِ: وقال. واقْتصر القاضي عياض على األولِ أنه موضع املَبيت . القولني 
 . )٧(إذا كان مبعىن القولِ األولِ بضمها ، وبفتحها إذا كان مبعىن القولِ الثاين

 
        )٨(املُراطَلَةُ
 .)١٠("وازنَ ، والرطْلُ يكون كَيالًً ويكون وزناً : راطَلَ ، أي:" ، تقول )٩("وازنةُ املُ:" املُراطَلَةُ 

                                                 
 ".ال يحطُها كاملُرابِطية .. فإنْ نقَصت صفَةً بغشٍ:" ١/١٤٤يف اجلامع ) ١(
 ١/١ ، والتراتيب اإلدارية للكتاين ٤/٣٣٨ينظر التاج واإلكليل ) ٢(
 ٣/١٨٨ينظر اللباب يف ذيب األنساب للشيباين ) ٣(
 ١/١٥٩اجلامع ) ٤(
 ٢/١٣٧،  والنص يف املنتقى ٤٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٧٤أبو الوليد سليمان بن خلف املالكي الباجي األندلسي ت) ٥(
 ب  ٣٥/ ، والتنبيهات ل  ١/٤٨٢ينظر مشارق األنوار ) ٦(
املَوضع الذي   : بالفَتحِ  -حيثُ تأوي إليه اإلبلُ والغنم باللّيلِ ، واملَراح : بالضم  -املُراح ) :" ح ر و ( عبارة الصحاح ) ٧(

 ٣/٩٢٠وليد احلمدان : والنص يف التوضيح حتقيق " يروح  منه القَوم أو يروحونَ إليه 
 ".العينِ لَقَب يف بيعِ : املُراطَلَةُ :"  ٢/٣٤٣يف اجلامع )  ٨(
 ١/٢٦١عبد القادر حممد : التوضيح حتقيق) ٩(
 ١٣٥الزاهر ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١(املَراق( 

 املَراق : ةٌ من املَغابِنِ ، قال القاضي عياضقَريب : القاف ديدشحِ امليمِ ، وتكاملَغابِنِ  : وهي بفَت ، هجِلْد قمار
كَنِ البوع ، ٢(طْنِواآلباط(. 

 "٣(وقال ابن اللَّباد( : املَراق :تيباألذى ، وقال الع جرخم)٤( : ِربثَينيِ والداألن هي ما بني")٥(. 
 ويها: وقال اهلَرجِلْد قاليت ر عوما هنالك ، واملَواض هيفْغور طْنِهفُلَ من ب٦(هي ما س( قال وهذا كُلُّه ،

 .بعض قََريب بعض من 
 

قاملُراه  
باملَذْكورِ يف بابِ احلَج رِ اهلاِء ، واملُرادبكَس ق٧(املُراه( : ريهقال اجلَو ، هقْتنو ودحىت ي احلَج رمن أَخ

 .)٨("أخرها حتى يدنو وقْت األخرى :" وراهق الصالةَ ، أي 

                                                                                                                                                         
 ".محلُّه مواضع السجود ، ومغابِن البدن ، ومراقُّه :" ١/١٤٠يف اجلامع ) ١(
 ١/٤٧٧مشارق األنوار) ٢(
 ١٢٦حق رقمهـ  ، ترمجته يف املل٣٣٣حممد بن حممد بن وِشاحٍ اللَّخمي ت ) ٣(
 ١٠٢هـ  ، ترمجته يف امللحق رقم٢٥٥حممد بن أمحد بن عبد العزيز العتيب املالكي القُرطيب ت ) ٤(
 ٢/٦٢٤وليد احلمدان : التوضيح ، حتقيق ) ٥(
 ٣/٧٦٨ينظر الغريبني ) ٦(
 ".شهب طَواف القُدومِ ، والسعي بعده لغريِ املُراهقِ خالفاً أل:" ١/١٨٦يف اجلامع ) ٧(
 )ر هـ ق ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

هاديف بابِ اجل املَذْكور قا املُراهالمِ ، يقال:"  )١(وأمتمن االح فالقَريب : قوراه ، قهر : بإذا قار 
 المت٢("االح(. 

    
   )٣(املُرتابةُ 

 .)٤("الشاكَّةُ فيه :" املُرتابةُ باحلَملِ 
  
دت٥(املُر(      
 دتيقال:" املُر ، اجِعدٌّ : الرترفهو م ، دتار : عج٦("إذا ر(. 
     

حاضر٧(امل( 
 حاضريَء : املالش تضحا : من ر برضاليت ي ةبشويقال للخ ، حيضور ، حوضرم وثوب ، هلْتإذا غَس

 .)٨(مرحض ، ومرحاض ، ويقال للمكان الذي تقْضى فيه احلاجةُ : الثَّوب عند الغسلِ 
املَذْهب ، واملرفَق ، واملرحاض ، واخلَالُء  باملَد ، سمي بذلك ؛ لكونِه : وضعِ الغائط يقال ملَ: قال أبو عبيد 

 الكَنيف سمي بذلك ؛ لالستتارِ فيه ، وكل ما ستر من بِناٍء : ، ويقال له أيضاً )٩(ينفَرد : يتخلى فيه ، أي 
                                                                                                                                                         

 ".املُراهق املُقاتلُ كالبالغِ :"  ١/٢٤٦يف اجلامع) ١(
 ٢٩٨املطلع) ٢(
 ".معتادةٌ ، ومرتابةٌ بتأخريِ احلَيضِ : أقْسامها :"  ١/٣١٩يف اجلامع) ٣(
 ٢٥٣حترير ألفاظ التنبيه) ٤(
 ".املُرتد إذا تاب قبلَ نقْضِ وضوئه قوالن  ويف وجوبِ:"  ١/٥٨يف اجلامع) ٥(
 ٣٧٨املطلع) ٦(
 ".ال يستقْبِلُ القبلَةَ ، وال يستدبِرها إالّ ملرحاضٍ :"  ١/٥٢يف اجلامع) ٧(
 )ر ح ض ( ينظر الصحاح ، والقاموس ) ٨(
 ١/٤٤٢غريب احلديث) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١(وغريه ، فهو كَنِيف(. 
 
رم        

 ةعمج ةيبِقَر راملُساف اإلمام رعليها تقول : ، أي)٢(م روراً :" جازا ومرم ربه  : م روم ، هروم ، بوذَه جاز
ديد فبفتحِ امليمِ ، وتش: )٤(ورد له عمر من مر الظَّهران: وأما مر يف قوله يف بابِ احلَج . )٣("جاز عليه 

، وقد سلَف مقْدار ما بني مر ومكةَ من اَألميالِ يف بابِ الظّاِء )٥("ملَرارة مياهها " الراِء ، وإمنا سميت مرا 
 . )٦(وفصلِ اهلاِء 

 
ض٧(املَر(                         

 ضاُهللا :" املَر هضرفُالنٌ وأَم رِضوقد م ، قْمقا. )٨("الس قوبعلُ : يقال:" ل يجالر ضريف : أَم قََعإذا و
 .)٩("ماله العاهةُ 

   
 )١٠(املرعزى
 الزغَب الذي تحت شعرِ العنزِ ، وهو مفْعلَّى ؛ ألنَّ فعللَّى مل يجئْ ، وإمنا كَسروا امليم ؛ إتباعاً :" املرعزى 

                                                                                                                                                         
 ٥٢ينظر أدب الكاتب ) ١(
 ١/١٢٢اجلامع) ٢(
 )م ر ر ( القاموس ) ٣(
 ١/٢٠٢اجلامع ) ٤(
 ٤/١٢٥٧معجم ما استعجم ) ٥(
 ٦٠ - ٥٩ص) ٦(
 "أو كخوف تلَف ، وكذلك زيادة املَرضِ ... وكظَن عطَشه ... ما يترتلُ منزِلَةَ عدمه كعدمِ اآللَة :"  ١/٦٦يف اجلامع) ٧(
 )م ر ض ( الصحاح ) ٨(
 ٢٦٧إصالح املنطق) ٩(
 ".الصوف واملرعزى صنف :" ١/٤٢١يف اجلامع) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(منخر ومنتن ، وكذلك املرعزاُء ، إذا خفَّفْت مددت ، وإذا شددت قَصرت: لوالكَسرة العنيِ ، كما قا
 .، قاله اجلَوهري )٢("مرعزٌّ : وإن شئْت فتحت امليم ، وقد تحذف األلف فيقال

 
فَِقر٣(امل( 
 فَِقرمسي بذل: امل ، دضلُ الذِّراعِ يف العفْصعليه ، أيم فَقترك ؛ ألنه ي : دمتعتكأُ ويرِِ امليمِ )٤(يوهو بكَس ،

واألوىل أفصح ، ونقَلَها  )٦(، والشيخ النووي وغريمها)٥(كذا ضبطَه القاضي عياض.وفتحِ الفاِء ، وبالعكسِ 
  .غريها  )٨(عن أَكْثَرِ العربِ ، ومل يعرف اَألصمعي )٧(الفَراُء

 سالةوقال القاضي ابن العريب يف شرحِِ غريبِ الر : فَقرامل : لومعيعـين يف قولـه     )٩(م رفـقوهـذا امل ،
، وكـذلك مرفَـق   )١١(بكَسرِ امليمِ ، وفتحِ الفاِء ال غري ، وهكذا قال كُراع فيه أنه بالكَسرِ: )١٠(املرفَقنيِ

 .موضعه : الغائط ، أعين 
 . انتهى  )١٢(فتح امليمِ ، وكسر الفاِء ، وبالعكسِ: ملَِرفَِق من االرتفاقِ ففيه لُغتان وأما ا

                                                 
 ٤٤املقصور واملمدود للفراء) ١(
 )ر ع ز ( الصحاح ) ٢(
 ".فلو قُطع املرفَق سقَطَ :" ١/٤٨يف اجلامع) ٣(
 ٢/٣٩٨ينظر مجهرة اللغة ) ٤(
 ١/٤٧٤ينظر مشارق األنوار ) ٥(
 ٢٠٧، و االقتضاب البن السيد ٣٥رير ألفاظ التنبيه ، وحت ٣/١١٧ذيب األمساء) ٦(
 ٦/١٠٣مل أجدها يف كتبه اليت اطلعت عليها ، وينظر تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي) ٧(
 ١٦١ذيب األلفاظ ) ٨(
 ١/٢٩٠، وكفاية الطالب  ١/٢٤٢ينظر عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي ) ٩(
 ".غَسلُ اليدينِ مع املرفَقنيِِ :  الثالثة:" ١/٤٨يف اجلامع) ١٠(
 ١/٦٥ينظر املنتخب) ١١(
 ١/٢٩٠ينظر كفاية الطالب) ١٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

كَب١(املَر(          
 كَباملَر-  رِ :" بفتحِ امليمِ والكافحوالب ربِ البراكم د٢("واح(. 

 
٣(املُروج(      

 هدفْرم ، عمج ، قال: املُروج ، جرم  ريهاجلَو ": وابعى فيه الدرالذي ت عض٤("وهو املَو(. 
 

 دور٥(امل(         
 دورحِ الواوِ  -املرِ امليمِ وفَتيلُ :" بكَس٦("امل(. 
  

           )٧(املَروةُ 
وقال غريه  . ، قاله أبو زيد )٨(لشمسِاحلجارةُ البِيض البراقَةُ يف ا: بفَتحِ امليمِ ، وسكون الراِء  -املَروةُ 

واحد املَرو ، وإمنا أُنثَ املَروةُ ؛ ألنّ حواَء  : ما كان صلْباً شديد الصالبة ، واملَروةُ : املَروةُ من احلجارِ 
 .قاله ابن عطيةَ  ،)٩(نائلَةُ : كان عليها صنم ، يقال له : عليها السالم  وقَفَت عليها ، وقيل
 بوزن " فبضم امليمِ والراِء واملَد واهلمزِ : )١١(ويف بابِ الشهادات )١٠(وأما املُروَءةُ املَذْكورة يف بابِ الطَّالق

                                                 
 ".املَذْهب أن املَركَب وعبيده ال يدخلُ :" ٢/٤٣٩يف اجلامع) ١(
 )ر ك ب ( الصحاح ) ٢(
 ".ه يمنع ما يف مروجِه وحماه من ملْك:" ٢/٤٤٧يف اجلامع ) ٣(
 )م ر ج ( الصحاح ) ٤(
 ".أَدخلَ فَرجه يف فَرجِها كاملرود يف املُكْحلَة :" ٢/٤٧٤يف اجلامع ) ٥(
 )ر و د ( الصحاح ) ٦(
 ".مثَّ يمشي إىل املَروة ويرقى عليها ويدعو :"  ١/١٩٥يف اجلامع ) ٧(
 ) ا م ر ( مل أجده يف كتب أيب زيد ، وينظر الصحاح ) ٨(
 ٢٢٩ـ ١/٢٢٨ينظر احملرر الوجيز ) ٩(
 ".اإلكْراه بالتخويف الواضحِ مبا يؤلم من قَتلٍ أو ضربٍ أو صفْعٍ لذي مروءة من سلْطان :" ١/٢٩٥يف اجلامع ) ١٠(
 ".ة مثْله عدالً مستعمالً ملُروء... وشرطُها ظان يكون حراً : الشهادةُ :" ٢/٤٦٩يف اجلامع ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هولَة١("س( هوغري ريهقال اجلَو ":هريزِ ، قال اجلَواهلَم كرالواوِ وت ديدشت جوزوَءةُ: ويةُ  املُرسانياإلن")٢( 
 .)٣(" من يصونُ نفْسه عن اَألدناسِ: صاحب املُروَءة : الرجوليةُ ، وقيل:" قال ابن فارِسٍ 
 ريهقال اجلَو ": ديلُ : يقال منه : قال أبو زجالر ؤرأَ : مرمرِيٌء على فَعيلٍ ، وتفهو م ، روَءةذا م صار

 .)٤("كَلَّف املُروَءةَ ت: الرجلُ 
 

وي٥(املَر( 
 ويالياِء  –املَر ديدشالراِء ، وت و ، وهي : بفتحِِ امليمِ ، وسكونرإىل م سوبناسِ ، مةُ النخاص هسلْبي بثَو

وهو  -بزيادة زايٍ -مروزِيٌّ : ، وينسب إليها أيضاً )٧(، والنسبةُ إليه مروِيٌّ على غريِ قياسٍ)٦(بلَد خبرسان
 .)٨(من شواذ النسبِ

 
 ٩(املَرِئ( 
 املَرِئ : زمهوال ي هآخر ددشدوداً ، وقد يمم ، زِ آخرِهماِء ، وهرِ الررى " بفتحِ امليمِ ، وكَسجوهو م

عاحلُلْقومِ ، واجلَم تحوهو ت ، رابوالش الطَّعام :، ؤررٍ  مرريرٍ ، وس١٠("كس(. 

                                                                                                                                                         
 ٤٠٩املطلع ) ١(
 )م ر أ ( الصحاح ) ٢(
 ٤/٨٢٨،  وجممل اللغة  ٥/٣١٥مقاييس اللغة ) ٣(
 )م ر أ ( الصحاح ) ٤(
 ".إن اعطَيتين هذا الثَّوب املَروي :" ١/٢٩١يف اجلامع) ٥(
 ٥/١٣٢ينظر معجم البلدان ) ٦(
 ".على القياسِ  مروِيٌّ) :" م ر ا ( صوابه من الصحاح ) ٧(
 )م ر ا ( ، والصحاح  ٢٦١حترير ألفاظ التنبيه) ٨(
 ".إذا فَرى احلُلْقوم والودجنيِ واملَرئ :" ١/٢٢٦يف اجلامع) ٩(
 ٣٥٩، و املطلع١٦٤حترير ألفاظ التنبيه) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ِسيعي١(املُر( 
 ِسيعيلَةٌ  –املُرمهم عني هوآخر ، لَةمنيِ املُهرِ السامليمِ ، وفتحِ الراِء ، وكَس بضم :بين  )٢(ماٌء من مياه

 .)٣(املُصطَلق الذين اجتمعوا عليه
س ةنا يف سخِ أيب عمرو أيكَالمِ الش روظاه٥(، وكذلك عند ابن إِسحاق)٤(ت( : تة سنبانَ سعا يف شأ. 

 لْقييناإلسالم الب نا شيخخاري )٦(قال شيخحيحِ الباجلاري على ص الفَيض ق : يف كتابِهدوهي قبل اخلَن .
 رةجسٍ من اهلمة خنوقيل أ: وقيل. ومنهم من جعلها بعدها ، وكانت يف شعبان س ، تربع انتهى س. 

يف يوم االثنني للَيلَتنيِ خلَتا من شعبانَ سنة : ، قال)٧(والقولُ بأا يف سنة خمسٍ هو الذي عند ابن سعد
 .)٨(فعند موسى بن عقْبةَ: وأما القولُ بأا يف سنة أَربعٍ . خمس 

 
مير٩(م( 
 ميرهلا : ماليت أو ورةعلى الس لَمع  كهيعص

 )١٠(. 

                                                 
 ".اعتمر عمرةَ احلُديبية  اخلَندق ، مثَّ بين النضريِ ، ومريسيعِ ، وفيها:" ١/٢٤٣يف اجلامع) ١(
 ٤/١٢٢٠يف النسخ ماء ، وصوابه مياه ينظر معجم ما استعجم) ٢(
وهو بعيد عن الساحل يف الداخل  :"  ٨/١٢٠، وقال البالدي يف معجم معامل احلجاز  ٤/١٢٢٠ينظر معجم ما استعجم) ٣(

 ".كيالً عن سيف البحر  ٨٠يقرب من 
  ٢/٩٠ينظر زاد املعاد للزرعي . أعتمر فيها عمرةَ احلُديبية ، وهي سنةُ ست  أن الرسولَ  - ١يف حاشية  -ألنه ذكر ) ٤(
 ٣/٧٥٧، و ينظر سرية النيب  ١٠٤هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ١٥٠حممد بن إسحاق بن يسار املطليب ت) ٥(
، و مل أجد الكتاب ، وينظر زاد املعاد   ٨٥ امللحق رقم هـ ، ترمجته يف٨٠٥أبو حفص عمر بن رسالن بن نصري البلقيين ت ) ٦(
 ٧/٤٣٠، وفتح الباري ٣/٢٦٥
 ٢/٦٣، و ينظر الطبقات الكربى  ١١٢هـ  ، ترمجته يف امللحق رقم ٢٣٠حممد بن سعد بن منيع الزهري ت) ٧(
 ٤/١٥١٦صحيح البخاري، والنص يف  ١٣٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ١٤١موسى بن عقبة بن أيب عياش القرشي ت ) ٨(
 ".ومريم .... األعراف : إحدى عشرة سجدةً :"  ١/١٣٥يف اجلامع ) ٩(
 ١مرمي) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الزاي

 )١(املُزابنةُ
 ة ، وبينهما ألف ، وفتحِ النوندحاي ، والباِء املُوامليمِ ، وفتحِ الز ةُ بضمننِ ، وهـو  :" املُزاببلَةٌ من الزفاعم

املُزابنةُ والـزبن   : طالعِ قال صاحب املَ. الدفْع ، كأن كُلُّ واحد منهما يزبِن صاحبه عن حقِّه مبا يزداد منه 
ِسههولٍ من جِنجلومٍ مبمع عي٦٦/ب    فْعنِ ، وهـو الـدبمأخوذٌ من الز ، ِسههولٍ من جِنجهولٍ مبجم عأو بِي ،

 .)٢("ببيعِ الزرعِ باحلنطَة ، وبكل تمرٍ يخرِصه : وفَسره غريه 
ريهاألز هررِ ، قال:"  وفَسمقٍ من التفَر لِ مبائَةخؤوسِ النرِ يف رمالت بيعـرِ يف  : بأن يمالت عيوا بصوإمنا خ

نٌّ ، مع ما رُءوسِ النخلِ بالتمرِ باسمِ املُزابنة ؛ ألنه غَرر اليحصر املَبيع بِكَيلٍ وال وزن ، وخرصه حدس وظَ
 .)٤("وبيع العنبِ يف الكَرمِ بالزبيبِ داخلٌ يف املُزابنة ؛ ألنه مثْلُه : قال. املُحرمِ  )٣(من فيه من الرباال يؤ

 .انتهى 
 

    )٥(املُزارعةُ 
 .)٦("مفاعلَةٌ من الزرعِ :" املُزارعةُ 

 
       )٧(املَزبَلَةُ 
 .)٨(بلِ ، وهي بفَتحِ امليمِ ، وسكون الزاي، وفتحِ الباِء وضمهاموضع الز: املَزبَلَةُ 

                                                                                                                                                         
 ".ألنه مزابنةٌ  ...اليباع رطَب بتمرٍ :"  ١/٣٤٦يف اجلامع ) ١(
 ٢٤٠املطلع ) ٢(
 من ص ، وسقط من س و ت) الربا ) ( ٣(
 ١٣٨ـ ١٣٧الزاهر) ٤(
 ".واملَشهور جوازها : املُزارعةُ :"  ٢/٤٣٢يف اجلامع  )٥(
 ٢٦٣املطلع ) ٦(
 ".نهي عن الصالة يف املَجزرة واملَزبُلَة :"  ١/٨٤يف اجلامع) ٧(
 )ز ب ل ( ينظر الصحاح ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١(املُزدلفَةُ

موضع معروف بني عرفَةَ ومىن ، وحده ما بني املَـأْزِمنيِ ووادي محسـرٍ يمينـاً    : بكَسرِ الالمِ  -املُزدلفَةُ 
واجلبالُ فكلها من مزدلفَةَ ، وليس املأزِمان وال  )٢(لظَّواهر والشعاب القَوابِلُ وا: وشماالً من تلك املَواطنِ 
 .)٣(وادي محسرٍ من مزدلفَةُ 

 ريهفات : قال األزرإذا أفاضوا من ع اج؛ ألن احلُج بقَروهو الت ، الفدواالز لففَةُ من الزلدزم تيمس
 . ، قاله النووي )٤(تقَربوا ومضوا إليها : ، أيازدلَفوا إليها 

يقْرب إليها وتقْرب إليه ، فسميت : كان يزدلف ا إىل حواَء وتزدلف إليه ، أي إن آدم : وقيل
نوع من الصرف ؛ للعلَمية ، قاله ابن العريب ، ودالُه منقَلبةٌ عن تاِء االفْتعالِ ، وهو مم)٥(مزدلفَةُ لذلك

 أنيثوالت. 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".ونزولُ مزدلفَةَ لَيلَةَ النحرِ .. .سنن فيها دم كاإلحرامِ بعد مجاوزة امليقات :" ١/١٨٦يف اجلامع) ١(
 واملثبت من س و ت) القابل والظاهر والشعاب ( يف ص ) ٢(
  ٢/٢١٢ينظر األم) ٣(
 ١٥٥، وحترير ألفاظ التنبيه ٣/٣٢٧، و ذيب األمساء ١٢٤ينظر الزاهر) ٤(
 ١/٢٢٩سهيليمل أجده يف كتب ابن العريب اليت اطلعت عليها ، وينظر الروض األنف لل) ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 فصل السني
          )١( املساحةُ
 .أيضاً ، عن السعدي )٣(ومسحاً )٢("ذَرعها : ومسح اَألرض مساحةٌ :" قال اجلَوهري : املساحةُ 

 
ي٤(املَساح(     
 ياملَساح : ريهحاةُ :" قال اجلَوسرِ امليمِ  -واملبكَس-  ديدا من حإال أ فَةرج٥("كامل(. 

     
 )٦(املَساجِد الثَّالثةُ 
 .)٧(، واَألقْصى اليت ذُكرت يف الصحيحِ هي املَسجِد احلَرام ، ومسجد النيب : املَساجِد الثَّالثةُ 

 
٨(املَسافات(         

سفْت الشيَء أَسوفُه : يقال:" ، قال اجلَوهري )٩("اَألرض البعيدةُ : سافةُ واملَ" املَسافات ، جمع مسافَةٌ 
 البعد ، وأَصلُها من الشم ، وكان الدليلُ إذا كان : االشتمام ، واملَسافَةُ : إذا شممته ، واالستياف : سوفاً 

                                                 
 ".تعدلُ املَواضع عليها بالقيمة ال باملَساحة :"  ٢/٤٢٠يف اجلامع ) ١(
 )م س ح ( الصحاح ) ٢(
 .، ويف النسخ مسحها حتريف ٤/١٩٦هذا صوابه من األفعال ) ٣(
 ".وإقامة اَألدوات من الدالِء واملَساحي . ..القيام مبا  تفْتقر إليه الثَّمرةُ من السقيِ :" ٢/٤٣٠يف اجلامع ) ٤(
 )س ح ا ( الصحاح ) ٥(
 ".إال يف الثَّالثَة املَساجِد ... ال تعاد صالةُ جماعة :" ١/١٠٨يف اجلامع ) ٦(
شد الرحالُ إال إىلَ ثَالثَة    ال ت  ":، عن أيب هريرةَ ، يبلُغُ بِه النبِي  ٢/٩٧٥، وصحيح مسلم  ١/٣٩٨صحيح البخاري ) ٧(

 اجِدسى : ماألقْص جِدسامِ وماحلَر جِدسي هذا ، ومجِدسم." 
 ".تختلف باختالف األشخاصِ ، واملَسافات ... التكْليف واالستطاعةُ :" ١/١٨٣يف اجلامع ) ٨(
 ١٣٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ع؛ لي همفش رابذَ التأَخ يف فَالة دعوا البمحىت س ةمم هلذه الكَلمالُهعتاس هو أم ال ؟ مث كَثُر دلى قَصأع لَم
 .)١("مسافَةً 
    

   )٢(املُساقاةُ 
 .)٣("من السقْيِ ؛ ألن العاملَ يسقي الشجر ؛ ألنه أَهم أُمورِهم، السيما باحلجازِ " مفاعلَةٌ : املُساقاةُ 

 
        )٤(ألَةُ املَس

 .)٥("سأَلْته عن الشيِء سؤاالً ومسألَةً :" واحدةُ املَسائلِ ، يقال : املَسألَةُ 
 

نتأم٦(املُس(                 
 نتأماملُس ": المِ بأماناإلس لَ دارخالذي د ٧("هو احلَريب(. 

         
 )٨(املُستحاضةُ 
 استحيضت بالبِناِء للمفْعولِ ، فهي: ملَرأةُ اليت استمر ا الدم بعد أَيامها ، يقالا: املُستحاضةُ 
 .)٩(مستحاضةٌ 

                                                                                                                                                         
 ) س و ف (  الصحاح) ١(
 ".ومساقاا . وكذلك شراؤها ... كاملُقاسمة والسكوت وهو يبين: " ٢/٤١٧يف اجلامع) ٢(
 ٢١٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ".اعترِض مبسألَة التيممِ ، وفُرق بينهما بأن تيمم الوضوِء كالوضوِء :"  ١/٧٤يف اجلامع) ٤(
 )ل س أ ( الصحاح ) ٥(
 ".جيوز قَتلُ العينِ وإنْ كانَ مستأمناً :"  ١/٢٤٦يف اجلامع ) ٦(
 ٣٢٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٧(
 ".ومىت ميزت املُستحاضةُ بعد طُهر تامٍ حكم بابتداِء حيضٍ يف العبادةَ :"  ١/٧٦يف اجلامع ) ٨(
 )ح ي ض ( ينظر الصحاح ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
فلحتاملُس ة١(على نِي(        
 فلحتاملُس ةرِ الالمِ " على نِيمنيِ : هو بكَسالي ب٢("وهو طال(. 

 
طريت٣(املُس(        
 طريتاملُس ":عائالش رشتاملُن عاط٤(" الس(قال اهللا تعاىل ، : ًماوافُونَ يخيكَانَ و هرًريا  شطتسم )أي  )٥ 

 .)٦(" منتشراً فَاشياً" 
      

         )٧(املُستطيلُ
 .)٨("كذَنبِ السرحان ، وهو الذِّئْب " املُستطيلُ 

 
    ملُستقْبِلُا

 الةالص روطيف ش قْبِلُ املَذْكورتها على  )٩(املُسفاعلٍ ، وبفتح ماس رِ الباِء على أنهقْرأََ بكَسأن ي حصي 
 .)١٠(قْبلُ وقد ذَكَر الشيخ أبو عمرو يف الفَصلِ املَذْكورِ حكْم من يستقْبِلُ وحكْم ما يَست. أنه اسم مفْعولٍ 

                                                 
 ".اليمني باِهللا على نِية احلالف ، وهي وغريها على نِية املُستحلف فيما كان على وثيقَة حق :"  ١/٢٣٥جلامع يف ا) ١(
 ١/٣٠٨مشارق األنوار ) ٢(
 ".والفَجر بالفَجرِ املُستطريِ ال املُستطيلِ ، وهي الوسطى :"  ١/٨١يف اجلامع ) ٣(
 )ط ي ر ( القاموس ) ٤(
 ٧اإلنسان ) ٥(
 ٢/١١٥٨الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز للواحدي ) ٦(
 ".والفَجر بالفَجرِ املُستطريِ ال املُستطيلِ ، وهي الوسطى :"  ١/٨١يف اجلامع ) ٧(
  ٣/٤٥اموع شرح املهذب ) ٨(
 ".ئها أو وائها املُستقْبِل على أن اَألمر ببِنا... إن كان بني يديه قطْعةٌ:" ١/٩١يف اجلامع ) ٩(
 ١/٩١اجلامع ) ١٠(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 عقنت١(املُس(    
 عقنتاملُس " رِ القاف٢("بكَس(  قاله القاضي عياض. 

 
دِج٣(املَس( 

 جَِدها ، مع فتحِ امليمِ ، وقيل" املَسرِ اجليمِ وفتحرِ : بالفتحِ : بكَسوبالكَس ، جودالس ملَكان ماس : ماس
قال اإلمام أبو حفْصٍ عمر بن خلَف بن مكِّي الصقلي يف كتابِه : )٤(قال النووي. اً للموضعِ املُتخذ مسجِد

 اللِّسان ثْقيفت : جِدسويقال  للم : يدس٥(م(  ةلِ اللُّغمن أه دواح غري كاهحِ امليمِ ، حبفَت")٦(. 
 

              مسجالً
إذا أَمكَنت من : أسجلْت الشيَء : ، يقال)٨(مطْلَقاً للبننيِ والبنات: ، أي)٧( بابِ الوقْفذَكَره يف: مسجالً 

درِ قَيفاعِ منه من غَيت٩(االن(. 
 

                                                                                                                                                         
 ".وعن طنيِ املَطَرِ وحنوه ، كاملاِء املُستنقع يف الطُّرقِ ... عفي عن اخلُف :"   ١/٣٧يف اجلامع ) ١(
 ب ٤/التنبيهات ل ) ٢(
 ".ة كطَعامٍ أو جِدارِ مسجِد ال جيوز بنجِسٍ وال بنفيسٍ وال ذي حرم:"   ١/٥٣يف اجلامع ) ٣(
 ٤٠حترير ألفاظ التنبيه) ٤(
 حتريف ، واملثبت من س و ت) مسيله ( يف ص ) ٥(
 ١٧٥، و تقومي اللسان البن اجلوزي  ٢٢٨ينظر تثقيف اللسان ) ٦(
 ".إن حيز مضى ، وإنْ ملْ يحز عنه فليرده مسجالً :"  ٢/٤٤٩يف اجلامع ) ٧(
 ١/٤٤٩اجلامعينظر ) ٨(
 ٢/١٢٥ينظر األفعال للسعدي ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

نخ١(املاُء املُس( 
 خنيوالس نختقول : املاُء املُس ، احلار ": هاملاُء وغري نخحِ اخلاِء  -سبفَت- نخةً   وسخونس مأيضاً بالض 

 نخفيهما  -فهو س مبالض- هخاناملاِء وإس خنيس٢("مبعىن  وت(. 
 

٣(املَس(         
 يَء : املَسالش سم ردصأي: م ، هدبي هسعليه : إذا لَم هدرى ي٤(أج(. 

 
 )٥(املَسغبةُ
 جاع ، فهو ساغب ، وسغبانُ ، وامرأةٌ: يسغب سغباً ، أي -بالكَسرِ -سغب " :املَجاعةُ ، تقول: املَسغبةُ 
 .)٦("سغبى 
   
كس٧(امل( 
 كسرِ امليمِ " املبكَس : روفاملَع ٨("هو الطّيب( هعمكَةٌ ، جسةُ منه مطْعالق ، :ذَكَّرنبٍ ، وهو مكع كسم 

                                                 
 ".املَعدنِي ، واملُسخن بالنارِ واملُشمس كغيرِه :"  ١/٣١يف اجلامع ) ١(
 )س خ ن ( الصحاح ) ٢(
 ".نِ األصابِعِ مس الذَّكَرِ يتقَيد على األخرية فيها بباطنِ الكَف أو باط:"  ١/٥٧يف اجلامع ) ٣(
 ٣/١٩٨ينظر األفعال للسعدي) ٤(
 ".قوالن ... ويف سلَف اليائسِ بالسالمِ يف زمنِ املَسغبة:"  ٢/٣٧٤يف اجلامع ) ٥(
 )س غ ب ( الصحاح ) ٦(
 ".واملسك .. تجِب الفديةُ باستعمالِ مؤنثه كالزعفران :"  ١/٢٠٥يف اجلامع ) ٧(
 ٤٠ر ألفاظ التنبيه حتري) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
وهو فارِسيٌّ معرب ، وكانت :" قال اجلَوهري  )٢(، وتأولوه على إرادة الرائحة )١(تأْنيثُه  وجاَء يف الشعرِ

 موماملَش يهمست بر٣("الع(. 
 

رك٤(املُس( 
 ركاملُس ": ركسفهو م ، رابالش كَرلٍ من أسفاع كْرانَ ، أو ك: اسمس هلَ شارِبعلُ إذا جفْعانت فيه قوةٌ ت

 .)٦("وهو ما غَيب العقْلَ دون احلَواسِ مع نشوة وفَرحٍ "  )٥("ذلك 
 

نك٧(املَس(           
 نكاملَس " رِ الكافبكَس : حونَ الكاففْتجازِ يلُ احلوأه ، تيزِلُ أو الب٨("املَن(. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 :كقول جِران العود النمريي) ١(

 ك تنفَحلقَد عاجلَتين بالسبابِ وثَوبها                                                          جديد ومن أَردانِها املٍس    
 )م س ك ( الصحاح ، واللسان 

 ٣٨٦- ٣٨٥، والبن األنباري ٥٦، وللمفُضل  ٩٨، واملذكر واملؤنث للفراء  ٤٠ظ التنبيه ينظر حترير ألفا) ٢(
 )م س ك ( الصحاح ) ٣(
 ".طاهرةٌ إال املُسكر ... اجلَمادات :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٤(
 ٣٧٣املطلع ) ٥(
 ١/٣٧٥الفروق للقرايف ) ٦(
 ".لْبس مصبوغاً تلْزم املَسكن ، وال ت:"  ١/٣٢٥يف اجلامع ) ٧(
 )س ك ن ( الصحاح ) ٨(
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

كنيس١( امل(      
 كنيسقد : امللِ القافيف بابِ الفاِء ، وفَص لَف٢(س(  ": يَء لهأنه الذي ال ش")٣( كّيتلِ ابن السعلى قَو 

 "   سـاكنيم مأيضاً ، وقَـو كنيسةٌ ، ومكينسأةُ مواملَر ، عيملِ اَألصحاالً من الفَقريِ  على قَو نسوأنه أَح
 .، قاله اجلَوهري )٤(" مسكينات: ومسكينونَ أيضاً ، واإلناثُ 

     
 فوح٥(املَس( 
 فوحاجلاري : املَس. 

   
        )٦(املُِسنةُ 

 ةدداملُش ونحِ النوفَت ، لَةمنيِ املُهرِ السامليمِ ، وكَس ةُ بضماودي " املُِسنها  : قال الدنانأس لَتدهي اليت ب
هي اليت صارت ثَنيةً ، وتجذع البقَرةُ يف الثَّانية ، وتثْين يف الثّالثَة ، مث :" َألزهري ، وقال ا)٧("وهي الثَّنيةُ 

صالغُ سنة  : هو رباعٍ يف الرابِعة ، وسديس يف اخلامسة ، مث صالغٌ يف السادسة ، وهو أَقْصى أسنانِه ، يقال
 غُ سنتني ، فما زاد٨("وصال(. 

 
 
 

                                                 
 ".سؤالُ الفَقريِ  : وعليه فيما اختلفا به مشهورها شدةُ احلاجة ، فاملَشهور يف املسكنيِ ، وقيل:" ١/١٦٤يف اجلامع ) ١(
  ١٦٠ص ) ٢(
 ٣٢٦إصالح املنطق ) ٣(
 )س ك ن ( الصحاح واللسان ) ٤(
 ".الدم املَسفوح نجِس :"  ٣٣-١/٣٢يف اجلامع) ٥(
 ".مِسنةٌ : ويف كُلِّ أربعني :" ١/١٥٦يف اجلامع ) ٦(
 ٢/٣٧٨مشارق األنوار ) ٧(
 ٩٥الزاهر ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

بِي١(املُس( 
 بِيراقِ -املُسلِ العلِ أَهها على قَوحوبفت ، ةلِ املَدينلِ أَهها على قَوتحمن ت اةاملُثَن ، ةددرِ الياِء املُشبكَس. 

 .)٢(واملَشهور فَتحها: قال صاحب املَشارِقِ 
 .)٣("سيب اُهللا من سيب أيب : بكَسرِ الياِء ، ويقول: كان يقول أنه" وروي عن ابنِه سعيد ابن املَسيبِ 

    
٤(املَسيس(       

 " طُْء : املَسيس٥("الو(. 
*  *  * 

 فصل الشني
               )٦(املُشافَهةُ
 .)٧("قابِلَةٌ إذا خاطَبته من فيك إىل فيه ؛ ألن شفاهكُما مت: مصدر شافَهته " املُشافَهةُ 

    
 رِك٨(املُش( 
 رِكاملُش ": جوسيراينٍّ ، ومصون ، هوديثَنٍ ، ويمٍ ، وونص على كُلِّ كافرٍ ، من عابِد طْلَقي 

 وقد أَشرك فُالنٌ باِهللا ، فهو مشرِك ومشركيٌّ ، مثل دو ودوي ، وقَسعرٍ " )٩("وزِنديقٍ وغريهم 

                                                 
 ".يبِ استحبه املُتأخرونَ للمسافرِ وإن انفَرد ؛ حلَديث أيب سعيد ، وحديث ابن املُس:"  ١/٨٦يف اجلامع ) ١(
 ١/٦٤٨ينظر مشارق األنوار) ٢(
 )س ا ب ( املصباح املنري ) ٣(
 ".وفيمن طالت إقامتها بعد الدخولِ وطَلُقَت قبل املَسيسِ قوالن :"  ١/٢٥٦يف اجلامع ) ٤(
 ٢٥٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 ". إِنهاؤه إىل حاكمٍ آخر باإلشهاد واملُشافَهة:"  ٢/٤٦٦يف اجلامع ) ٦(
 ٣٩٣املطلع ) ٧(
 ".ينتظَر يف العدة بعد البِناِء ، كاملُشرِك تسلم زوجته :" ٢/٢٦٨يف اجلامع ) ٨(
 ٦٢حترير ألفاظ التنبيه ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .كُُّلُّه عن اجلَوهري  )١("سعرِي وقَ
 

 املُشتركَةُ
املُشرك فيها ، ولو كُِسرت : بفَتحِ الراِء مشددةً ، كمعظَّمة ، أي )٢(املُشتركَةُ املَذْكورةُ يف بابِ الفَرائضِ

املُشتركَةُ أيضاً ، وهي زوج وأُمٌّ وأخوان ُألم : ال هلاالراُء على نِسبة التشريك إليها مجازاً مل يمتنِع ، ويق
وان٣(وأخ(  رمفيها ع كَمنِ ، حيوَألب  ًيئاش لَألبِ واُألم ةولْ لِإلخعجومل ي ، ينِ لُألمولَ الثُّلُثَ لألخعفج

فأشرِكْنا بقَرابة أُمنا فأشرك بينهم ، فسميت مشركَةً   يا أمري املُؤمنني هب أنّ أبانا كان حماراً: فقالوا له 
 .)٤(ومشتركَةً ، و حماريةً

 
رعاملَش            

احلَرام رع٥(املَش(  ِحِ امليمبفَت : ريهرِ ، قال اجلَواملَشاع دةٌ :" واحامليمِ لُغ روكَس")لُ الـذي " )٦٦٧/وهو اجلَب 
 عليه اإلمام فقبيبٍ . يح ـرٍ     : وقال ابنسحطْـنِ معـن ب فالواق عفتروي ، فَةلدلَي املُزبما بني ج رعاملَش

بقاف مضمومة ، مث زايٍ مفْتوحة ، مث حاٍء مهملَة ، وهو : وقُزحٍ. ويقف اِإلمام حيث املَنارة اليت على قُزحٍ 
لٌ صبىن ، ويقال هلاجمن م ها وليسروهو آخ ، فَةلدمن املُز غري : فَةلداملُز فقو٧("م(. 

 
 )٨(مشكلٌ

 

                                                                                                                                                         
 )ش ر ك ( الصحاح ) ١(
 ".وأمٌّ  أو جدةٌ ، وأخوان إال يف احلمارِية ، وتسمى املُشتركَةُ ، وهي زوج ، :"  ٢/٥٥٠يف اجلامع ) ٢(
 من س و ت ، وسقط من ص) ألم وأخوان ) ( ٣(
 ٦/٤١٣وينظر التاج واإلكليل ) ش ر ك ( القاموس ) ٤(
 ".يقف قَليالً عند املَشعرِ احلَرامِ ، ويكَّبِر ، ويدعو :" ١٩٨ -١/١٩٧يف اجلامع ) ٥(
 )ش ع ر ( الصحاح ) ٦(
 ١/٣٣٢تفسري غريب املوطأ ) ٧(
 ".ألنه نوى الطُّهر ، وهو مشكلٌ ... لو أمجع على اإلسالمِ فاغْتسلَ له أجزأه :"  ١/٦٢يف اجلامع ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .بضم امليمِ : مشكلٌ  
 

هور١(املَش( 
 هوراملَش : روفاملَع. 

   
 )٢(املَشورةُ 
بفَتحِ امليمِ ، وضم  -الشورى ، وكذلك املَشورةُ :" الواوِ  بفَتحِ امليمِ ، وإسكان الشنيِ ، وفَتحِ -املَشورةُ 

 .)٣("شاورته يف اَألمرِ واستشرته مبعًىن : تقول منه  -الشنيِ املُعجمة ، وإسكان الواوِ 
    
 )٤(املَشيئَةُ

شاَء الشيَء يشاؤه مشيئَةً ، وشيئاً ، ويجوز : تقولاهلَمز ، : اإلرادةُ ، وأصلُها " بكَسرِ الشنيِ  -املَشيئَةُ 
 .)٥("قَلْب همزته ياًء ، مث تدغَم يف الياِء فتصري ، مشيةٌ بوزن بريةٌ 

 
*  *  * 

 فصل الصاد
ح٦(املَصال(             
 حالحِ :" املَصاللَةٌ من الصفْعةٌ ، وهي ملَحصم عمج :دض  ٧("الفَساد(. 

    

                                                 
 ".مثْلُه التراب املَطْروح على املَشهورِ :"  ١/٣٠يف اجلامع ) ١(
 ".فَلَه االستبداد   إذا اشترى أو باع على مشورة فُالن:"  ٢/٣٥٦يف اجلامع ) ٢(
 )ش و ر ( الصحاح ) ٣(
 ".االستثناُء مبشيئَة اِهللا ال ينفَع يف غَيرِ اليمنيِ باِهللا على مستقْبلٍ :"  ١/٢٣٤يف اجلامع ) ٤(
 ٣٤٠املطلع ) ٥(
 ".أو مصالح املُسلمني  .. يصرف منه أوالً آللَه :"   ١/٢٤٩يف اجلامع ) ٦(
 ٢١٩املطلع) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١(املَصانِع(        
 فيها ماُء املَطَرِ ، واحدها :" املَصانِع عمجاليت ي واضاألح : عنصم." 

    
       )٣(املُصاهرةُ
 .)٤("إذا تزوج عندهم : مصدر صاهرهم " املُصاهرةُ 

    
باحص٥(امل(            
 باحصبه :" امل تحبصتوقد اس ، راجالس : حطَبصمما ي عموالش ، تجر٦(إذا أس( به : به ، أي جرسي")٧( 

 ريهقاله اجلَو. 
 

فح٨(املَُِص(              
 فحها  -املَُِصحرِها ، وفَتامليمِ ، وكَس مبض :هثَلَّثيف م كمال ٩(حكاهن ابن(  "أي  من أُص ، مبالض فح

 فحفيه الص لَتع١٠("ج( . 
                                                 

 ".واملَصانِعِ ... من اَألراضي .. ويصح يف العقارِ: املَوقوف :"  ٢/٤٤٨يف اجلامع) ١(
 )ص ن ع ( القاموس ) ٢(
                                      ".   وحرمة املُصاهرة ... اإلتيانُ يف الدبرِ كالوطِء يف إفساد العبادات ، ووجوبِ الغسلِ :"  ١/٢٦١يف اجلامع ) ٣(
 ٣٢٢املطلع ) ٤(
 ".ضرِب له بالثُّلْث ... فإنْ كان فيها مجهولٌ كوقود مصابيح على الدوامِ :"  ٢/٥٤٣يف اجلامع ) ٥(
 ، واملثبت من ص) يطبخ ( يف س و ت ) ٦(
 )ص ب ح ( الصحاح ) ٧(
 ".حدثُ من الصالة ، ومس املُصحف يمنع املُ:"  ١/٥٩يف اجلامع ) ٨(
 ١/١٥إكمال اإلعالم ) ٩(
 )ص ح ف ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

قداملُص           
هو بتشديد الصاد ، وهـو رب املاشـية     )١(وإذا رضي املُصدق: املُصدق املَذْكور يف بابِ الزكاة يف قوله 

مغاُء صاداً ، وأُدالت تبق ، فقُلدصاملُت لُههاوأَصثْليف م ومنـه قولـه تعـاىل   )٢(ت ، : َّإِن  نيقـدصالْم 

 قَاتدصالْمو )٣( ياعفهو الس ، ثدحها ، كمفيفخوأما بت)وغريه )٤ ريهقاله اجلَو ،. 
 

رص٥(امل(       
 رصامل ": هعمةُ ، جةُ الكَبريلْدالب : صار٦("أَم(َامل رصثُ، وأما مؤنوت ذَكَّرروفَةُ ، فَتةُ املَعدين)عـن ابـن   )٧ ،

 .السراجِ ، والنسبةُ إليها مصرِي ، واجلَمع مصريونَ 
إمنا سميت بذلك ؛ ألا آخر حدود املَشرِقِ ، وأَول حدود املَغرِبِ فهـي حـدٌّ بينـهما     : قال املُفَضلُ " 

 رصوامل : ٨("احلَد(. 
. إذا حلَبتها : مصرت الشاةَ : أا سميت بذلك ؛ لقَصد الناسِ إليها ، كقوهلم: وحكى ابن فارِسٍ عن قَومٍ 

 .)٩(فالناس يقْصدونَ إليها ، وال يكادونَ يرغَبونَ عنها إذا نزلوها 

                                                                                                                                                         
 ١/١٥٥اجلامع ) ١(
 ٣/٨٧٥وليد احلمدان : والتوضيح حتقيق) ص د ق ( ينظر الصحاح ) ٢(
 ١٨احلديد ) ٣(
 )ص د ق ( الصحاح ) ٤(
 ".جاز ... إن كان ذا نهرٍ : ثالثها -إليها فقوالن ، ويف تعددها يف املصرِ الكَبريِ  فإن اتصلَت الصفوف:" ١/١٢٣يف اجلامع ) ٥(
 ٣٢٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ٤٧٢، واملذكر واملؤنث البن األنباري  ٢/١٠٠األصول ) ٧(
 ١٦٥مل أجده يف كتب املفضل اليت اطلعت عليها ، وينظر املطلع ) ٨(
وينظر جممل اللغة  " املصر ، وهو احلَد  ... احلَلَب بأَطْراف اَألصابِعِ : املَصر :"  ٣٣٠-٥/٣٢٩ة عبارة مقاييس اللغ) ٩(
  ١٦٥، والنص يف املطلع   ٤/٨٣٣
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

وهي أَهلُ مصر ، فكانوا أَهلَ ملْك عظيمٍ  : السادسةُ وأما اُألمةُ : قال القاضي ابن صاعد يف طَبقات اُألممِ 
مي  وقَدرٍ قَوميٍ يف الدهورِ اخلالية ، واَألزمان السالفَة ، وكانوا أخالطاً من اُألممِ ما بني قبطي ويوناينّ ، ورو

روا أَخالطاً ؛ لكَثْرة من تداولَ ملْك مصر من اُألممِ وعلْقَمي ، وغريهم ، إال أن جمهرتهم قبطي ، وإمنا صا
 رصسابِهِم، فاقْتأن ليصخاسِ تفى على النفيها بذلك ، وخ ماألم لَطَتتفاخ ، واليونانني قَةمالمن الع فَةالالس

 رصم عٍ من بِالدضوبِهِم إىل مسم على ن ريفعمن الت . 
قََةَ وحريف الطّولِ من ب رصم بِالد ـرِ    )١(دحلُ اخلَليجِ اخلارِجِ مـن بوساح ، وميرِ الرحنوبِ الباليت يف ج

 .احلَبشة ، والزنجِ ، واهلند ، والصنيِ ، ومسافَةُ ذلك قَريب من أربعني يوماً 
من أَرضِ الصعيد اَألعلى املُتاخمِ  )٢(نيلِ مصرِ ، وما سامتها  وحدها يف العرضِ من مدينة أسوان اليت بأعلى

 هسافَتلَ بذلك ، ومصوما ات وميرِ الرحيلِ يف البالن طساقوما حاذاها من م ، شيدر ةدينإىل م ةوبضِ النَألر
ن صابِئَةً تعبد اَألصـنام ، وتـدير اهلَياكـلَ ، مث    وكان أَهلُ مصر يف سالف األزما. قَريب من ثالثني يوماً 

تنصرت عند ظُهورِ دينِ النصرانية ، ومل تزلْ على ذلك إىل أن افْتتحها املُسلمونَ ، وأسلَم بعضهم ، وبقى 
 . انتهى كالم القاضي صاعد )٣(سائرهم على دينِهِم أَهلِ ذمة إىل اليومِ 

 كْريورٍ :" قال البنخ ى أُممس٤("وت(  لَةموبالراِء املُه ، ثانيه ديدشوت ، هلحِ أوبفَت ، ناهـا   : قال كُراععوم
 .انتهى  )٥(النعمةُ ، وإمنا سميت مصر ذا ؛ لكَثْرة خيرِها

  
           )٦(مصرِف الشيِء
الش رِفصاِء " يِء مرِ الرفيها : بكَس فرصاليت ي هاتوهو اجل ، هفرص عضو٧("م(. 

 
                                                 

  ٣٨٩ـ  ١/٣٨٨ينظر معجم البلدان ) ١(
 .كذا يف النسخ الثالث ، ولعل صواا مساحتها ) ٢(
 ٥٩-٥٨ينظر طبقات األمم ) ٣(
 ٢/٥١٤معجم ما استعجم ) ٤(
  ١/٣٦٩ينظر املنتخب ) ٥(
 ".كالزكاة : إن كَثُرت ، ومصرِفُه : اخلُمس ، وثالثها : ويف الندرة املَشهور:" ١/١٥٣يف اجلامع ) ٦(
 ٤٠٦املطلع ) ٧(

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(أبو مصعبٍ
 .بضم امليمِ :  )٢(أبو مصعبٍ

 
     مصممةُ 

صممت : تقول  سدادها ،: صمام القارورة :" ، قال اجلَوهري يف فَصلِ الصاد املُهملَة )٣(مصممةُ الرأسِ
 .)٤("جعلت هلا صماماً : سددتها ، وأَصممت القارورةَ ، أي: القارورةَ ، أي

*  *  * 

 فصل الضاد
٥(املَضامني( 

 مونٌ ، يقال: املَضامنيضم عمومنه قوهلم : ج ، هنمضيَء مبعىن تالش نممونُ الكتابِ كذا وكذا: ضض٦(م( 
قال اَألز ريها:" هتنما ضها ، فكأها ظُهورعد؛ ألن اَهللا أَو ضامنيى ما يف ظُهورِ الفُحولِ ممس٧("وي(. 

 
بب٨(املُض( 

 .هو الذي أصابه شقٌّ ، فسويت له كَتيفَةٌ عريضةٌ من الفضة ، وأُحكم الشق ا : املُضبب من اَألقْداحِ 
 إذا َألمه ا ، قاله كله : الضباب ، وقد ضبب فُالنٌ قَدحه بضبة : الضبةُ ، وجمعها : ةُ يقال هلا والكَتيفَ

                                                 
 ".قولُ أيب مصعبٍ يف اَألنف واُألذُن بعيد :" ١/١٧٥يف اجلامع ) ١(
 ٨، حاشية  ٨٠سبق التعريف به ص) ٢(
 ".ال فديةَ يف حملِ قارورة مسك مصممة الرأسِ :"  ٩/٢٠٦يف اجلامع ) ٣(
 )ص م م ( الصحاح ) ٤(
 ".ما يف بطون إناث اإلبلِ : املَضامنيِ ... ومنه بيع املَضامنيِ واملَالقيحِ :"  ٢/٣٤٨يف اجلامع ) ٥(
 )ض م ن ( ، واللسان ٣/١٠٢ينظر النهاية ) ٦(
 ١٤٢الزاهر ) ٧(
 ".املُضبب وذو احلَلْقَة كمرآة ممنوع على األصح :"  ١/٣٦يف اجلامع ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ريه١(اَألز( ريهوقال اجلَو ، ": ا الباب ببضريضةٌ يةٌ عديدهي ح")٢(  " ا يف  -واهللا أعلم  -يريدأ
 .، قاله احلَنبلي يف املطلعِ )٣(" غري احلَديد ، ويف غريِ البابِ األصلِ كذلك مث يستعملُ يف

 
طَجِع٤(املُض(                  

 طَجِعضِ ، يقال: املُضباألر هبنج عواض :عواطَّج عجواض عطَج٥(اض(  عجضي عجغامِ ، وضبطاٍء باإلد
 جوعاً ، فهو ضاجِععاً ، وضج٦(ض(. 

 
 فوراملَض        

 هيف قول فورفوراً : املَضضها مرعأَةُ شثُ املَرغض٧(وت( : فْرفْعولٌ ، والضم ماس-  ادمبعىن   -بفتحِ الض
ـَتلُ لُ مضفور  ضفَرت احلَبلَ اضفره ضفْراً فأنا ضافر ، واحلَب: كضفْرِ احلَبلِ والشعرِ وحنومها ، تقول )٨(الفَ

تيم٩(وبه س(  ةُ املرأةفريها : ضرعش تفَرإذا ض)١٠(. 
 ريهيقال:" قال اجلَو : الناحلَب فَرضةُ : انفرييا معاً ، والضوةُ ، يقال: إذا التقيصها  : العرعاملَرأَةُ ش تفَرض

 .انتهى  )١١("عقوب عقيصتان ، عن ي: وهلا ضفريتان وضفْران ، أي

                                                 
 ٣٢ينظر الزاهر ) ١(
 )ض ب ب ( الصحاح ) ٢(
 ٩املطلع ) ٣(
 ".كالساجد واملُضطَجِعِ ينقُض على هيئَة يتيسر فيها الطُّولُ واحلَدثُ ، :"  ١/٥٦يف اجلامع ) ٤(
 ".اطَّجع ألنهم ال يدغمونَ الضاد يف الطّاء : وال يقال ) :" ض ج ع ( يف الصحاح ) ٥(
 )ض ج ع ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ٦٣اجلامع ) ٧(
 ٨/١٨١ينظر احملكم ) ٨(
 من س و ت ، وسقط من ص) مسيت ) ( ٩(
 ٧٥٠ - ٢/٧٤٩ينظر مجهرة اللغة ) ١٠(
 )ض ف ر ( الصحاح ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 )١(املَضمضةُ 
من مضِـين  : معلومةٌ ، ويف اشتقاقها وجهان ، قيل: هي بضادينِ غري مشالتنيِ : قال ابن العريب : املَضمضةُ 
. دقٍ إىل شـدقٍ  جعلُك املاَء يف فيك ، وتحريكَك إياه بلسانِك من ش: عركَين ، فاملَضمضةُ : الدهر ، أي

 . )٢(فأقلُّ من املَضمضة : وأما املَصمصةُ بالصاد غري املُعجمة : من تمضمض النوم يف العينِ ، قال: وقيل
 فنريبِ املُصيف الغ ديبقال أبو ع :والقَب ةضقٍ ما بني القَبكفَر ، ةصمواملَص ةضمبني املَض ق؛ ألن  فَر ـةص

عابإت دلَغُ وأشةَ أبض٣(القَب(. 
 

    )٤(املَضيعةُ 
مضيعةٌ بوزن مسغبة ، حكاها : ، وقيل)٥("هي بكَسرِ الضاد ، بوزن معيشةٌ :" املَضيعةُ ، قال أبو السعادات 

 .)٦(بدارِ ضياعٍ : القاضي عياض ، أي
 

*  *  * 

 فصل الطاء

٧(املَطامري( 
 ريهقال اجلَو ، ةُ :" املَطامريأي: املَطْمور ، فيها الطَّعام رطْمةٌ يفْرها ، أي : حتربأُ ، وقد طَمخي 

 
 

                                                 
 ".الثالثة االستنشاق : املَضمضةُ : الثانيةُ :"  ١/٥٠يف اجلامع ) ١(
 ٩وشرح غريب ألفاظ املدونة  للجبي ) م ض ض ( مل أجده يف كتب ابن العريب اليت اطلعت عليها ، وينظر اللسان ) ٢(
 ٤/٤٦٨حلديث مل أجده يف الغريب املصنف ، وينظر غريب ا) ٣(
 ".وكذلك ما ترِك مبضيعة عجزاً ، فإن كان حلَريب فيهما فلواجِده :" ١/١٥٤يف اجلامع ) ٤(
 ٣/١٠٨النهاية  ) ٥(
 ٢/١٠٩مشارق األنوار ) ٦(
 ".املَطامري يف اجلبالِ وغريها حرز :"  ٢/٥٢٠يف اجلامع ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١("مألتها 
 

 ق٢(املُطْب(             
 قحِ الباء ، أي" املُطْبامليمِ ، وفَت ميقال: بض ، مائالد :ق٦٨/أطْب ٣(املَطَر( : إذا دام")٤(. 

 
 ٥(املَطَر(    
 املَطَر ": هعمحابِ ، جماُء الس : طار٦("أم(ى مساٌء ، ومنه قولهمسوي ،)٧( : 

 إذا نزلَ السماِء بأَرضِ قَومٍ  
 

 ف٨(املُطَر( 
 ف٩(املُطَر(  :ةاِء املَكْسورالر ديدشامليمِ ، وفتحِ الطّاِء ، وت موبالفاِء  بض ،. 

 
 

                                                 
 )ط م ر ( الصحاح ) ١(
 ".املُطْبق به كاملَجنون اتفاقاً إال يف الصالة :" ١/٢٩٣ع يف اجلام) ٢(
 ، واملثبت من س و ت٣١٧إىل ص  ٣٠٦، من هنا ص ٦٩/ من املطر سقط من ص ل) ٣(
 ٣٢٤املطلع ) ٤(
 ".يف الطُّرِقِ وعن طني املَطَرِ وحنوه ، كاملاِء املُستنقَعِ ... عفي عن اخلُف ال النعلِ :"  ١/٣٧يف اجلامع ) ٥(
 ٩/١٦٥احملكم ) ٦(
 رعيناه وإن كانوا غضابا:                                   تكملة البيت )  ٧(

أن البيت ملعود احلكماء معاوية بن مالك بن جعفر ، أو جلرير وقال هو يف :"  ٤/١٥٦خرانة األدب وهو من الوافر ، ذكر حمقق 
  ١/٧٧ينظر أدب الكاتب و. ديوان جرير ، ومل أجده فيه 

 ".إن أَمكَن تمادى ، وإن مل يمكن استأنف : مطَرف :"  ١/٤٢يف اجلامع ) ٨(
  ١٣٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٢٠أبو مصعب مطرف بن عبد اهللا بن سليمان بن يسار ت) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(املَطْعونُ
 .)٢("إذا مات : طُعن يف بطْنِه : طُعن الرجلُ ، ويقال: الذي يصيبه الطّاعونُ ، وفعلُه :" املَطْعونُ 

*  *  * 

 فصل العني
 )٣(معاذَ اِهللا 
 لفعلِ ؛ ألنه مصدر وإن كان غري مستعملٍ ، مثل أَعوذُ باِهللا معاذاً ، تجعلُه بدالً من اللَّفْظ با: أي" معاذَ اِهللا 

 . )٤("معاذَةَ اِهللا ، ومعاذَ وجه اِهللا ، ومعاذَةَ وجه اِهللا : سبحانَ ، ويقال أيضاً 
    

               )٥(املُعاطاةُ 
 .)٦("املُناولَةُ : املُعاطاةُ : جلَوهري تناولْته ، وقال ا: مفاعلةٌ ، من عطَوت الشيَء :" املُعاطاةُ 

    
ن٧(املَعاط( 

 نلٍ " املَعاطهلَالً بعد نع برشاِإلبِلِ عند املاء ؛ لت بارِكطَنٍ ، وهي مع عمطانُ جطَنٍ ، واَألععم عمج
ذا روِيت ، مث بركَت ، فهي إِبِلٌ عاطنةٌ إ: وعطَنت بفتحِ الطاِء  تعطُِن  بكسرِ الطاِء ، وضمها عطوناً 

 نواط٨("وع(. 

                                                 
 ".رِهم ، وإن كانوا شهداَء فكغي... أما املَطْْعونُ والغريق:" ١/١٣٩يف اجلامع ) ١(
 ١/١٠٤مشكالت موطأ مالك بن أنس البن السيد البطْليوسي ) ٢(
 ".معاذَ اِهللا : إم حكوا عنك أنك تراه فقال : سألت مالكاً ، وقلت :" ١/٢٦١يف اجلامع ) ٣(
 )ع و ذ ( الصحاح ) ٤(
 ".فتكْفي املُعاطاةُ ... يدلُّ على الرضا ما : األول: للبيعِ أركانٌ :"  ٢/٣٣٧يف اجلامع ) ٥(
 )ع ط ا ( الصحاح ) ٦(
 ".معاطن اِإلبِلِ ، وهو مجتمع صدرِها من املَنهلِ :"  ١/٨٤يف اجلامع ) ٧(
 )ع ط ن ( الصحاح ) ٨(
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ١(املَعاليق( 
 املَعاليقِ :" املَعاليق دوواح ، ربه املُساف قفترها ، مما يهبوما أَش ةوإِداو ةبروق ةفْرعريِ من سعلى الب لَّقعما ي 
 لوقع٢("م( ريهقاله اَألز ،. 

   
 د٣(املُعاه(      
 دأي: املُعاه ، دهإلينا بع مإذا قَد يبهو احلَر : ٤(بأَمان( ريهوقال اجلَو ، ": داملُعاه : يمالذ")٥(. 

 
ضرت٦(املُع( 

 .بفتحِ الراِء : )٧(املُعترض يف العيوبِ
    

 كرت٨(املُع(  
 كرتامليمِ  -املُع كَةُ أيضاً :" بضمرواملَع ، كربِ ، وكذلك املَعاحلَر عضواِء  -مالر كوا   -بضمرتواع 

 .)٩("ازدحموا يف املُعترك : أي
 

                                                 
 ". يعين املَحملُ أو يوصف ، واملَعاليق مثله:"  ٢/٤٣٧يف اجلامع ) ١(
 ١٦٧ -١٦٦الزاهر ) ٢(
 ".فيؤخذُ منه ما قُدر عليه : أما املُعاهد :"  ١/٢٤٩يف اجلامع ) ٣(
 ٧/١٥٥ينظر نيل األوطار  للشوكاين ) ٤(
 )ع هـ د ( الصحاح ) ٥(
 ".بصفَة املُتمكِّنِ وال يقْدر : املُعترض :"  ١/٢٧١يف اجلامع ) ٦(
)٧  " ( ضرتمنه ، ورمبا كان  هو: املُع على الوطِء ؛ لعارضٍ ، وهو بصفة من ميكنه ، ورمبا كان بعد وطٍء قد تقدم الذي ال يقدر

 ٣/٤٨٥التاج واإلكليل " عن امرأة دون أخرى 
 ".قتالُ العدو يف املُعترك :" ١/١٣٩يف اجلامع ) ٨(
 )ع ر ك ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ع١(م( 
 عم : هكَمِ وغرياملُح بوحكى صاح ، ةهوراملَش ةها أيضاً :" بفتحِ العنيِ يف اللُّغكانلُ ال"  )٢("إسقال أَه   ةلُّغ 

 .)٣("وهي كَلمةٌ للمصاحبة ، وتضم الشيَء إىل الشيِء 
   

       )٤(املَعدنُ 
 ريهرِ الدالِ ، قال اَألزنُ بفتحِ امليمِ ، وكَسداهللا فيه ، أي : املَع هتبما أَن دونناً ؛ لعدعم يمس :  هتإلقام

الذي عدن فيه شيٌء من جواهرِ : إذا أَقام ، واملَعدنُ : عدوناً  -بكَسرِ الدالِ  -دنُ عدنَ باملَكان يع: يقال
 .، والنسبةُ إليه معدينّ )٥(اَألرضِ
  

          )٦(املَِعْدةُ 
 سانةُ لإلندْوهي بفتح امليم ، وكسر الع:" املَِع ، رتجالكَرِشِ لكُلِّ م زِلَةنكانُ العنيِ مع مبإس جوزني ، وي

 .)٧("فتحِ امليمِ وكسرها ، وكذا كُلُّ ما أَشبهها ، مما هو ثُالثي مفْتوح األول مكسور الثاين 
     

 دودات٨(املَع( 
 دوداتفيها :" املَع دعت مارذا ؛ ألن اجل تيم٩("س(. 

                                                 
 ".ق مع نجِسِ بيضٍ أو غريِه يصلَ:"  ١/٣٤يف اجلامع ) ١(
 ١/١١احملكم ) ٢(
 ٦١حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ".غريِ املَعدن والركازِ . فشرطُ العنيِ :" ١/١٤٤يف اجلامع ) ٤(
 ١٠٧الزاهر ) ٥(
 "إيصالُ طَعامٍ أو شرابٍ إىل احلَلْقِ أو إىل املَعدة :" ١/١٧٢يف اجلامع ) ٦(
 ٣٧وحترير ألفاظ التنبيه ) ع د م ( الصحاح ) ٧(
 ".يصام : فثالثُها : أما اَأليام املَعدودات :"  ١/١٧٤يف اجلامع ) ٨(
 ٢/٨٤٨هاله جستنيه : التوضيح ، حتقيق) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(املَعرةُ
 ، يقال  )٢("روه املُالصق ، مأخوذٌ من العر والعرةُ ، وهو اجلَرب الصعب الَّالزم السوُء واملَكْ:" املَعرةُ 

 .)٣("فَشا فيهم : استعرهم اجلَرب ، أي" 
  
زَ٤(املَع( 

 زَاملَع-  دسٍ ، الواحجِن مكانِها ، وهو اسةُ وا: بفتحِ العني وإسزثَى ماعواُألن ،زماع دمى ، ويزعمل .
عوزواُألم-  مبالض-  تابٍ -بفتحِ امليمِ  -واملَعيزكك عازوامل ،ز٥(مبعىن املَع(. 

    
فَرص٦(املُع(     

 فَرصفُرِ :" املُعصبوغُ بالع٧("املَص( " متق: بالض ، طُمالقَر هرزليظَ ، وبالغ ماللَّح ئرهي تبولن : تفَرصع
 فَرصعفَت ب٨("الثَّو(. 

    
صوم٩(املَع(      
 صوممبعىن :" املَع مصفْعولٍ من عم اسم : لُهقَت عن١٠("م(. 

                                                 
 ".شهرِ عند اخلَوف من معرته لو صلَّوا بأجمعهِم كالسفَرِ واحلّضرِ على األ:" ١/١٢٦يف اجلامع ) ١(
 ٥/١٣٧احملرر الوجيز ) ٢(
 )ج ر ب ( اللسان " واجلَرب هو بثر يعلو أبدان الناس واإلبل ) " ع ر ر ( اللسان ) ٣(
 ".الضأنُ ، إال أن يكونَ جلُّ غَنمِ البلَد املَعز فتقْبلُ :" ١/١٥٥يف اجلامع ) ٤(
 ١٠٣ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 ".قوالن : يكْره السواد ويف املُعصفَرِ :" ١/١٤٠يف اجلامع ) ٦(
 ١٧٧املطلع ) ٧(
 )ع ص ف ر ( القاموس ) ٨(
 ".اللُّقَطَةُ كُلُّ مالٍ معصومٍ :" ٢/٤٥٨يف اجلامع ) ٩(
 ٣٥٦املطلع ) ١٠(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
     )١(املَعصيةُ 
 .)٢("تنبئُ عن كَونِها منهياً عنها :" املَعصيةُ 

 
       املَعقولُ

عقَلْت البعري أعقلُه عقْالً ، وهو : ، قال اَألصمعي)٣(فإن كان معقوالً : ابِ الصالة يف قوله يف ب: املَعقولُ 
 عقالُ ، واجلَملُ هو العالذِّراعِ ، وذلك احلَب طسمها يف ودشفت ، هراعمع ذ ظيفَهو ثْينقُلٌ: أن ت٤(ع(. 

     
لومات٥(املَع(            

 .)٦("سميت معلومات ؛ ألنها معلومةٌ للذَّبحِ :" ومات املَعل
 

ذَتانو٧(املُع( 
 ذَتانوبكسرِ الواوِ ومها : املُع ْوذُ قُلأَع بالْفَلَقِ   بِر

الناسِ  بِرب أَعوذُ قُلْ و  )٨(
)٩(

. 
   

                                                                                                                                                         
 ".اً ما ملْ يكن نذْراً ملَعصية ، وكأنه رآه عرف: وقيل:" ٢٤١/ ١يف اجلامع ) ١(
 ٢٤٣الفروق أليب هالل العسكري ) ٢(
 ".وال يؤدى فَرض على راحلَة ، فإن كان معقوالً وأُديت كاألرضِ ، ففي كَراهتها قوالن :"  ١/٩١اجلامع ) ٣(
 )ع ق ل ( ، والصحاح ١٠٩ذيب األلفاظ ) ٤(
 ".، ويومان بعده  يوم النحرِ: اَأليام املَعلومات :" ١/٢١٨يف اجلامع ) ٥(
 ٢/٨٤٨هالة جستنيه: التوضيح ، حتقيق) ٦(
 ".واملُعوذتني  أَحد  اللَّه هو قُلْ قراَءة :"  ١/١٣٤يف اجلامع ) ٧(
 ١الفلق) ٨(
 ١الناس ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

عيار١(امل( 
 .)٢("العيار :" بكَسرِ امليمِ  -املعيار 

*  *  * 

 فصل الغني
ندالب غابِن٣(م(           
 ندالب غابِنتنيِ: مكْبالر تحنِ ، وتطَيكاِإلب ، دي من اجلَسف٤(هي ما خ(. 

    
رِب٥(املَغ(           

 رِبسِ: املَغمبذلك ؛ لكَونِها عند غُروبِ الش تيم٦(س( واملُراد ، :قُر وُءهاغُروبها ال ضص)وهذا )٧ ،
 . اسمها املُختص ا 

 ياضعاً :" قال القاضي عرةً وال ششاُء ال لُغ٨("وال يقال هلا الع(ِحيحوقد جاَء يف الص ،)هي عن : )٩الن
أن : يد ، وقيل ، كما قال الشيخ أبو حممد بن أيب ز)١٠(احلاضر: تسميتها عشاء ، وهي صالةُ الشاهد ، أي

 .)١١(الشاهد نجم يطْلُع يف ذلك الوقْت ، فسميت الصالةُ به 

                                                 
 ".تعتبر املُماثَلَةُ مبعيارِ الشرع فيه :"  ٢/٣٤٦يف اجلامع ) ١(
 )ع ي ر ( الصحاح ) ٢(
 ".محلُّه مواضع السجود ، ومغابِن البدن ، ومراقُّه :" ١/١٤٠يف اجلامع ) ٣(
 ٢/٢٢٦ينظر مواهب اجلليل حملمد املغريب ) ٤(
 ".املَغرِب بِغروبِ قُرصِ الشمسِ :"  ١/٨٠يف اجلامع ) ٥(
  ٥٧ينظر املطلع ) ٦(
 ١/٣١٣ينظر حاشية العدوي ) ٧(
 ٢/١٧٩ارق األنوار مش) ٨(
ال تغلبنكُم األعراب على اسمِ :" حدثين عبد اهللا املُزينُّ أن النيب قال .  ١/٤٤٥، وصحيح مسلم  ١/٢٠٦صحيح البخاري ) ٩(

 ".وتقولُ اَألعراب هي العشاُء : صالتكُم املَغربِ قال 
 ١/١٤٦النوادر والزيادات) ١٠(
  ١/١٦٨ الفواكه الدواين) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
شوش١(املَغ( 

 شوشصِ : املَغاخلال الغري. 
   

       )٢(املُغمى عليه
 .)٣("هو املَغشي عليه :" املُغمى عليه 

   
من٤(املَغ(               

 مناملَغ ":مِ ، ويقال له املَونائوالُ الغفيه أم عمجالذي ت عض : ضو -القَب تنيِ   )٥(]باٍء [ بقاففْتوحم ةدحوم
 ةمجعم ٦("وضاد(. 

 
٧(املَغيب(         
 غيباً :" املَغيبةً ، وغياباً ، وغُيوباً ، ومبباً ، وغَيعنه غَي غاب ردص٨("م(. 

   

                                                                                                                                                         
 " .إنْ كان مغشوشاً فإنْ رضي به صح :"  ٢/٣٤١يف اجلامع  ) ١(
 ".املُغمى عليه ، ولَم يختلَف يف الصبِيِ :"  ١/٨٣يف اجلامع ) ٢(
 ٥١حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ".قوالن : ويف ذات نصيبِه من املَغنم :"  ٢/٥١٥يف اجلامع ) ٤(
 ٣١٦رير ألفاظ التنبيه من حت) ٥(
 ٣١٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ".مغيب احلَشفَة أو مثلها من مقْطوعٍ يف فَرجِ آدمي :"  ١/٦٠يف اجلامع ) ٧(
 )غ ي ب ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١( املُغريةُ
 ، والضم )٢(املُِغريةُ بضم امليمِ وكَسرِها : يقال: قال ابن السكّيت وآخرونَ من أَهلِ اللُّغة :" املُغريةُ 
 رهحايب )٣("أَشةَ الصبعةُ بن شاملُغري ةمجريف ت ذيبِههيف ت ويوهذا الن ذَكَر ،. 

 
*   *  * 

 فصل الفاء
٤(املَفاتيح( 
 رِ امليمِ :" املَفاتيحبكَس فْتاحم هدواح ، عمأيضاً " ج فْتاحامل عمجقٍ ، ويلغتسالبابِ ، وكُلِّ م فْتاحوهو م

 ريهحِ ، قال اجلَوفاتعلى م :فَش٥(قال اَألخ( : واَألمانِي هو كاألمانِي")٦(. 
    

 )٧(املُفاوضةُ
 فاوض بعضهم : جاراه ، وتفاوضوا يف اَألمرِ ، أي: فاوضه مفاوضةٌ ، أي: اعلَةٌ ، يقالمف:" املُفاوضةُ 

 .)٨("بعضاً 

                                                 
ِء أو حني احلُصولِ أو حني احلَولِ ، ثَالثَةٌ البن مالٍ موجوداً أنفق بعد أن حالَ حولُه مع أصله حني الشرا:" ١/١٤٦يف اجلامع ) ١(

 بهوأَش  ، ةمِ ، واملُغريالقاس." 
 ١/١٣٤ينظر إصالح املنطق ) ٢(
 ٢/٤١٢ذيب األمساء ) ٣(
 ".دفَع املَفاتيح لعثمانَ بن طَلْحةَ :" ١/٢٤١يف اجلامع ) ٤(
 ١/١٢٥ينظر معاين القرآن ) ٥(
 )ف ت ح ( الصحاح ) ٦(
 ".تتعين إن كانت يف شرِكَة مفاوضة :"  ٢/٣٩٥يف اجلامع ) ٧(
 ٢٦٢واملطلع ) ف و ض ( اللسان ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

م١(املُفْد(  
 ماملُفْد : ريهالفاِء :" قال اجلَو نساك مفْدم بعاً : ثَوبشم ةرمبوغاً حبص٢("إذا كان م(. 

 
           )٣(املُفَصلُ
  مي بذلكس: وقيل ،لقلَّة املَنسوخِ فيها: وقيل ،سمي بذلك ؛ لكَثْرة الفُصولِ بني السورِ بالبسملَة : املُفَصلُ 

 قُلْ   وال خالف أن آخر املُفَصلِ. مأخوذٌ من التفْصيلِ الذي هو الفَصاحةُ يف اَأللْفاظ ، واملُبالغةُ يف املَعاين 

 ، وقيل من القتالِ واختلَف العلماُء يف أوله فقيل من سورة الشورى ، وقيل من اجلاثية  الناسِ  بِرب أَعوذُ
 .)٤(وقيل من قاف ، وقيل من سورة الرحمنِ ، وقيل مل يكُن ، وقيل غري ذلك

 
٥(املَفْقود(         
 فْعولٍ من : املَفْقودم مقْداناً ، وفُقْداناً فَ" اسفَقْداً ، وف هديَء أَفْقالش تها )٦("قَدمرِ الفاِء وضبكَس. 

 
          )٧(املُفَوِضةُ

فَوض :" ، قال اجلَوهري )٨("اسم مفْعولٍ منه : اسم فاعلٍ من فَوض ، وبفَتحها : بكَسرِ الواوِ " املُفَوِضةُ 
أيإليه اَألم ، إليه : ر هد٩("ر(. 

                                                 
 ".جميع اَأللْوان واسع إالّ املُعصفَر املُفَدم :" ١/٢٠٤يف اجلامع ) ١(
 )ف د م ( الصحاح ) ٢(
 ".لِ املُفَصلِ ففي الصبحِ بطوا:"  ١/٩٤يف اجلامع ) ٣(
 ١/١٠٥، و الثمر الداين  ١/١٧٤ينظر اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ) ٤(
 ".ويف الصالةُ على املَفْقود من الغريقِ ، ومأكولِ السبعِ وشبهِه قوالن :"  ١/١٤١يف اجلامع) ٥(
 )ف ق د ( الصحاح ) ٦(
 ".ضةٌ قبل البِناِء ، ففَرض هلا بعد العتقِ ، فال سبيلَ للسيد عليه فإن رضيت ، وهي مفَو:"  ١/٢٧٤يف اجلامع ) ٧(
 ٣٢٧املطلع ) ٨(
 )ف و ض ( الصحاح ) ٩(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل القاف

          )١(املُقابلَةُ
 .)٢("هي اليت قُطع من أُذُنِها من قبل وجهِها ، وترِك معلَّقاً :" املُقابلَةُ 

 
إبراهيم قام٣(م( 

 عليه قَوالن هبِ وقوفبويف س ، روفاملَع رهو احلَج ، إبراهيم قامم: 

ما 
ُ
ه
ُ
د
َ
أنه وقَف عليه حىت غَسلَت زوجةُ ابنِه رأسه يف قصة طَويلَة ، وهذا يروي عن ابن مسعود  :  َأح

 . وابن عباسٍ 

 .)٤(أنه قام عليه لبِناِء البيت ، وكان إسماعيلُ يناوِلُه احلجارةَ ، قاله سعيد بن جبيرٍ : الثاني القول و
قام الشيُء : يقال: فتفْتح امليم ، قال أَهلُ اللَّغة "  )٥(تقوم مقامه : كور يف بابِ احلَج يف قوله وأما مقامه املَذْ

 غريِِه قامبالفَتحِ  -م-  مبالض غريِه قامم هت٦("وأَقَم(. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".الطَّويلُ الثَّقيلُ ينقَض مقابِِلُه ال ينقُض ، الطَّويلُ اخلَفيف :"  ١/٥٦يف اجلامع ) ١(
 ٣/٣٨شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٢(
 ".أو مكَّةَ أومًنى وحنوها لَزِمه هدي  إن كان قريباً ، وذَكَر مقام إبراهيم :" ١/٢٤١يف اجلامع  )٣(
 ٦٢٠ - ١/٦١٩ينظر تفسري الطربي ) ٤(
 ".نِساٌء أو رِجالٌ تقوم مقامه : فإن أبى أو مل يكُن فرفْقَةٌ مأمونةٌ :" ١/١٨٤يف اجلامع ) ٥(
  ٨٣التنبيه  حترير ألفاظ) ٦(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  )١(املَقْبُِرةُ
 .)٤(إذا دفَنه: قَبراً  )٣(قَبره يقبره ويقْبِره: واحدةُ املَقابِرِ ، يقال: )٢(رِهابفَتحِ الباِء وضمها وكَس -املَقْبُِرةُ 

 
 )٥(املَقْتلُ

 مقْتلُ الرجلِ بني : وهي املَواضع اليت إذا أُصيبت قَتلَته ، يقال" واحد املَقاتلِ : بفتحِ التاِء  -املَقْتلُ 
 ه٦("فَكَّي( . 

 
 )٧(مقَدِم الرأسِ
 . بفتحِ ثانيه ، وتشديد ثالثه على اَألفْصحِ ، وفيه سكون الثاين ، وكَسرِالثالث : مقَدِم الرأسِ 

 
 راملَق    

ياتيف بابِ الد املَذْكور ريقال )٨(املَق ، رِ القافحِ امليمِ ، وكَسقَ:" ، بفَتم قَرميُء يالش رقراً ، أيم 
 رقيٌء ما ، فهو شرم صار-  فيفخأيضاً -بالت ر٩(واملَق( : عيمعن اَألص ، بِرالص")١٠(. 

                                                 
 ".كَرِهها يف املَقْبرة ويف احلَمامِ للنجاسة :"  ١/٨٤يف اجلامع ) ١(
 ٢/١٤٦، واملثلث البن السيد  ١٩٨ينظر  إكمال اإلعالم ) ٢(
 من س و ت ، وسقط من ص) ويقبِره ) ( ٣(
 ٥٨وحترير ألفاظ التنبيه )  ق ب ر ( ينظر الصحاح ) ٤(
 ".أما لو أَنفَذَ له مقْتالً فال قََسامةَ :"  ٢/٤٨٨مع يف اجلا) ٥(
 ٢/٢٢٨ومجهره األمثال أليب هالل العسكري ) ق ت ل ( الصحاح ) ٦(
 ".اليمني قبلَ اليسارِ ، أن يبدأ مبقَدمِ رأَسه :"  ١/٥١يف اجلامع ) ٧(
 ".أكْذَب املُقِّر له املَقر  ولو وضعت ميتاً بطَلَ ، وإذا:"  ٢/٤٠٠يف اجلامع ) ٨(
 ، واملثبت من س و ت ٦٩/ إىل هنا اية السقط من ص ل ) ٩(
 )م ق ر ( مل أجده يف كتبه ، وينظر الصحاح ) ١٠(

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

املُقْطَع          
يف زمنِ إبراهيم  )٢("ألم قَطَعوا منه أَحجار الكَعبة " سمي بذلك  )١(املُقْطَع املَذْكور يف معالمِ احلَرمِ

)٣(. 
  
      )٤(املقْنعةُ

 " عقْنةُ واملعقْنرِ امليمِ فيهما  -املها : بكَسبه املَرأةُ رأس عقَن٥("ما ت(. 
*  *  * 

 فصل الكاف
 )٦(املَكانُ

نتهِم مكَا لَمسخناهم علَى نشاء ولَو :املَوضع ، قال اهللا تعاىل : بفتحِ ميميهما  -املَكانُ واملَكانةُ 
قال " )٧(

 ةلُ اللُّغقٌّ من كان يكون : أَهتشةٌ ، وهو مدزائ ٨("وامليم(. 

                                                                                                                                                         
 ".ومن العراقِ ثَمانيةٌ إىل املُقَطَعِ :"  ١/٢١٠يف اجلامع ) ١(
اجلبلُ املُشرِف على مسجد القاسم بن عبيد بن خلف : املُقْطَع :"  ٢/٦٩لورى ، ويف إحتاف ا ٣/٧٨ذيب األمساء واللغات ) ٢(

 ".وهو عند الثنية البيضاء يف طريق جدة ، وهو بأسفل مكة على يسار ما احندر من ثنية عضل .... اخلزاعي 
راد ابن الزبري هدم الكعبة سأل رجالً ملا أ:"  ٢/٢٨٣صوابه يف زمن ابن الزبري ، ومما يرجح ذلك قول األزرقي يف أخبار مكة ) ٣(

 ... ".من أهل العلم من أهل مكة ، من أين أخذت قريش حجارة الكعبة حني بنتها فأخربوه 
 ".من قَميصٍ ، وجبة ، ومخارٍ ، ومقْنعة ... أَمر الكسوة كذلك :"  ١/٣٣١يف اجلامع ) ٤(
 )ق ن ع ( الصحاح ) ٥(
 ".ال بأْس بالقيامِ إن كان املَكانُ رِخواً " : ١/٥٢يف اجلامع ) ٦(
 ٦٧يس ) ٧(
 ٢٢٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            )١(املَُِكْثُ
 . )٣("أقام : بفتحِ الكاف وضمها ، أي -مصدر مكَثَ "  )٢(طولُ اإلقامةُ ، وهو مثَلَّثُ امليمِ: املَُِكْثُ 

 
 )٤(املُكْحلَةُ
 .)٥("إذا أَخذَ مكْحلَةً : اليت يجعلُ فيها الكُحلَ ، وتمكْحلَ الرجلُ :" بضم امليمِ واحلاِء  - املُكْحلَةُ

 
 )٦(مكَّةُ

، وقال )٧(وغريِهم لُغتان عند جماعة من العلماِء ، وهو من بدلِ الباء بامليمِ على لُغة مازِن :" مكَّةُ وبكَّةُ 
 )٩(عن اَألزهري )٨(وحكاه املاوردي املَسجِد خاصةٌ ،: احلَرم كُلُّه ، وبكَّةُ : مكَّةُ : العلَماِء كَثريونَ من 
لَمبن أس دي١٠(وز(كَّةُ : ، وقيلكَّةُ : موب ، لَدالب ماس :عيخعن الن كاهةٌ ، حخاص تيالب ماس")١١(   هوغري 

 .البيت ، وهو قَولُ مالك بن أَنسٍ يف سماعِ ابن القاسمِ يف العتبية : البلَد ، وبكَّةُ :  مكَّةُ: وقيل

                                                                                                                                                         
 ".فتلقى وماحوهلا حبسبِ طول مَِكْثها وقصرِه :"  ١/٣٤يف اجلامع) ١(
 ١/١٥إكمال اإلعالم ) ٢(
 ٦، واملطلع  ٢/٢٧١املغرب ) ٣(
 ".دواٌء ، وال أجرةُ حجامة : القاسمِ املَكْحلَةُ ، وال يلزمه  نفى ابن:"  ١/٣٣٢يف اجلامع ) ٤(
 )ك ح ل ( الصحاح ) ٥(
 ".كذلك من مبكَّةَ فإن مل يقْدر استدلَّ ، فإن قدر مبشقَّة ففي االجتهاد تردد :"  ١/٩١يف اجلامع ) ٦(
 ٣٧والنظائر للزجاجي ، وينظر اإلبدال واملعاقبة ١/٤٧٤احملرر الوجيز ) ٧(
 ١/٤١٠، وينظر يف النكت والعيون  ٨٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٤٥٠علي بن حممد بن حبيب املاوردي ت ) ٨(
هـ   ١٢٤، والزهري هو أبو بكر حممد بن مسلم بن شهاب الزهري ت ١/٤١٠ينظر النكت والعيون) الزهري ( صوابه ) ٩(

 ١٢٨ترمجته يف  امللحق رقم
 ٤٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم١٣٦ن أسلم بن العدوي العمري املدين تزيد ب) ١٠(
  ٣/٣٧، والنص يف ذيب األسماء  ٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٩٦إبراهيم بن يزيد بن عمرو النخعي الكويف ت )  ١١(

 ١٣٣وحترير ألفاظ التنبيه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ك٢( )١(قال مال( " كَّةكَّةُ : بوم ، البيت عضوعِ : ممن املَواض همِ . غريالقاس ةََ : قال ابنيالقَر ريدي")٣(. 
ري٤(وقال الطَّب( :ركَّةَ ما خكَّةُ ال بفهو م ، عِ الطَّوافضوعن م و" ج ملنيِ : قال قَوكَّةُ ما بني اجلَبكَّةُ  ، بوم
 كُلُّه  م٦(")٥(احلَر(. 

 يدفَع يف زحمة الطّواف ، وقال: أي )٩(ألن زِحام الناسِ ا يبك بعضهم بعضاً ؛ )٨(بذلك  )٧(سميت  بكَّةُ 
 .)١١(الدق : تدقُّها ، والبك: ألنها تبك أَعناق اجلَبابِرة ، أي: )١٠(اللَّيثُ

ألا تمك الـذّنوب   : إذا امتصه ، وقيل: امتك الفَصيلُ ضرع أُمه : وسميت مكَّةُ ؛ لقلَّة مائها ، من قوهلم
 . تذْهب ا : أي

البيت العتيقِ ، وأُم القُرى ، والبلْدةُ ، والبلَد اَألمنيِ ، وأم رحمٍ بضم الراِء ، وإسـكان  : ةَ أيضاً ويقال ملَكَّ
احلاِء املُهملَة ، وصالحِ بفتحِ الصاد ، وكَسرِ احلاِء ، مبين على الكَسر، كقَطامِ وحذامِ ونظائرمها ، والباسة  

                                                 
 من س و ت ، وسقط من ص) مالك ) ( ١(
 وليست يف س و ت) مكة ( يف ص ) ٢(
 ٣/٤٦٤العتبية مطبوع مع كتاب البيان والتحصيل ) ٣(
 ٥/٥٩٤، وينظر تفسري الطربي ١٠٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٣١٠أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي ت ) ٤(
 من ص ، وليست يف س و ت) كله ) ( ٥(
  ١/٤٧٤احملرر الوجيز ) ٦(
 ص من س و ت ، وسقط من) بكة ) ( ٧(
 من ص ، وليست يف س و ت) بذلك ) ( ٨(
 ١/٤١٤ينظر الكشاف )  ٩(
 ٩٥الليث بن املظفر بن نصر بن سيار  ، ترمجته يف امللحق رقم) ١٠(
 ١/٣٧٧ذيب اللغة ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

تحطمه ، والناسةُ بالنون والسنيِ املُهملَة املُشددة ، والنساسـةُ بتشـديد :   ا تبس الظّالم ، أيبالباِء ؛ أل
 .)١(تطْرده : السني األوىل ؛ ألا تنس من ألْحد فيها ، أي

هري عن اَألصمعي ، واحلاطمةُ ، والرأس ، وكُوثَي حكاه اجلَو )٢(لقلَّة مائها من النس ، وهو اليبس : وقيل
 عرشبضم الكاف ، وفتحِ الثاِء املُثّلَّثَة  باسمِ بقْعةٌ ا كانت منزِلَ بين عبد الدارِ ، والعرش ، بوزن بدر  وال

قال بعض الصحابة لقـد أسـلَمت وإن   : ، وقال، قاله البكْري )٣(بعده شني معجمةٌ  -بضم العنيِ والراِء 
، قال ابـن  )٦(، وحكى أا تسمى البِناُء ، جمع بِنية)٥(والقادس ، واملُقَدسةُ. انتهى  )٤(فُالن الكافر بالعرشِ

 .)٧("دقّاقَةُ الرقابِ : والعرب تسميها :" الفاكَهاينّ 
 

٨(املُكَلَّف(   
 املُخاطَب بأَمرٍ أو نهي ، وهو البالغُ : مبا فيه مشقَّةٌ ، ويف الشرعِ  )٩(املَلْزوم : لَّف يف اللُّغة املُكَ" 

 .)١٠("العاقلُ 
 
 
 

                                                 
 ٢٠٤،  ٨/٤، واموع ١٣٤ -١٣٣حترير ألفاظ التنبيه ) ١(
 )ن س س ( ينظر الصحاح ) ٢(
 ٤٠٥،  ١/٤٠٤، وينظر املنتخب لكراع ٣/٩٣٢تعجم معجم ما اس) ٣(
 من س و ت ، وسقط من ص) بالعرش ) ( ٤(
 ٣/٣٣٢، ذيب األمساء  ١/٢٧٠معجم ما استعجم ) ٥(
 ١/٣٠٢ينظر مقاييس اللغة ) ٦(
 ٢/٤٧٢مواهب اجلليل ) ٧(
 ."األعمى العاجِز يقَلِّد مسلماً مكَلَّفاً عارفاً :"  ١/٩١يف اجلامع ) ٨(
 واملثبت من ص و س) اللزوم ( يف ت ) ٩(
 ١٠٦املطلع ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الالم
 )١(املَُأل

وجمع "  )٢("ولهِم أَشراف الناسِ ، ورؤساؤهم ، ومقَدموهم الذين يرجع إىل قَ: مهموز مقْصور " املَُأل  
 .)٣("أمالٌء : املَِأل 
  

     )٤(املَالئكَةُ 
 ككَةُ واملَالئاملَالئ :ريكحبالت لَكم هدواح ، عم٥(ج(. 

  
 )٦(املَلُء

آلنُ ماء ، والعامةُ مصدر مألت اإلناَء فهو مملوٌء ، ودلْو مآلى ماًء على فَعلَى ، وكُوز م: بالفَتحِ  -املَلُء 
 أعطى مَأله ، ومَأليه ، وماليه: اسم ما يأخذُه اإلناُء إذا امتَأل ، تقول : بالكَسرِ  -مالً ماًء ، وامللُء : تقول

 هلَائ٧(أَم(. 

                                                 
 ".عزره على املَِأل  .. إذا صح على أحد أنه يشهد بالزورِ :"  ٢/٤٦٤يف اجلامع ) ١(
 ٤١٢املطلع ) ٢(
 )م ل أ ( الصحاح ) ٣(
 " .وكذلك املَالئكَةُ واجلن على اَألصح . أنت طالق إن شاَء اُهللا : مثلُ  فإنْ مل يمكن االطِّالع عليه ،:"  ١/٣٠٠يف اجلامع ) ٤(
 )م ل ك ( ينظر الصحاح ) ٥(
 ".فُرق بني ظَرف مملوٍء ، وبني ملئه وهو فارِغٌ  :"  ٢/٣٣٩يف اجلامع ) ٦(
 )م ل أ ( ينظر الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ن١(املَالع(   

  ناملَالع ": ةنلْعم عم٢("ج(. 
  
يح٣(املَالق( 
 يحب -املَالق احلُروف روبينهما ياٌء آخ ، لَةموباحلاِء املُه ، رِ القافحِ امليمِ ، وكَسفَت : ةلْقوحم عمج. 
، هذا تأويلُ )٤(إذا حملَت ، وولَدها ملْقوح به ، إال أم يستعملونه حبذْف اجلارِ: لُقحت الناقَةُ : يقال

 .والفُقَهاِء أربابِ اللَّغة والغريبِ
 

 )٥(املُالمسةُ
مفاعلَةٌ من :" بضم امليمِ األوىل ، وفتحِ امليمِ الثّانية ، وبينهما الم ألف ، وفتح السنيِ املُهملَة  -املُالمسةُ 

 سلْمي  سيِء : لَمعلى الش هدرى ي٦("إذا أج(. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".ء احلجرة واملَالعن ، كالطُرقِ والظِّاللِ والشاطيء اتقا:"  ١/٥٢يف اجلامع) ١(
يا رسول اهللا : وإمنا مسيت مالعن ؛ للعنِ الناس فاعلها ، وقيل :" ١/١٠٨ويف غريب احلديث للخطايب ) ل ع ن ( اللسان ) ٢(

 ". يقعد أحدكم يف ظلٍّ يستظلُ فيه أو يف طريقٍ أو يف نقع ماء : وما املَالعن ؟ قال
 ".ما يف ظُهورِ الفُحولِ : واملَالقيح ... بيع املَضامني واملَالقيحِ : ومنه :"  ٢/٣٤٨يف اجلامع ) ٣(
 ١/٤١١، وكشف األسرار لعبد العزيز البخاري ) ل ق ح ( ، واللسان  ٣/٣٢٤ينظر الفائق ) ٤(
 ".ثَّوب فيجِب البيع بيع املُالمسة ، وهو أن يلْمس ال: ومنه :"  ٢/٣٤٨يف اجلامع ) ٥(
 ٢٣١املطلع ) ٦(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

لْح١(امل( 
 لْحرِ  -املرو:" بالكَسعم ذَكَّروقد ي ، ٢("ف(. 

 
داملُلْح                

 الةيف بابِ الص هيف قول املَذْكور داملُلْح :دنِ كاملُلْحمبفتحِ احلاِء  )٣(مثَّ على اَألي. 
 

  امللْطاطُ 
إذا : هذا لَطَطْت حقَّه : قيل: ، وقالإذا اشتد يف اَألمرِ واخلُصومة : أَلَطَّ الرجلُ : قال اجلَوهري : امللْطاطُ 
 هتدح٤(ج( مانيف بابِ الض هخِ أيب عمرو يف قوليالش رادإىل م بةُ من : ، واألول أَقْرطالَبله م مونضوللم

نِ ، وقيل إن كان ال يطالَب واَألصيلُ حاضر مليٌء ، لكن إذا غاب أو أَفْلَس ، ورآه كالره: شاَء ، وفيها 
 .)٥(ملْطَاطاً 

  
 )٦(امللْطَاةُ 
ملْطاء بكَسرِ امليمِ : بكَسرِ امليمِ ، وسكون الالمِ ، وفَتحِ الطّاِء املُهملَة ، وآخره هاٌء ، ويقال: )٧(امللْطَاةُ 

 .)٨(وباملَد والقَصرِ بغيرِ هاٍء
 

                                                 
 ".ثالثُها : ويف امللْحِ .. ومثْلُه التراب املَطْروح :"  ١/٣٠يف اجلامع ) ١(
 )م ل ح ( تاج العروس ) ٢(
 ".تلْقياً يكْره رفْع شيٍء يسجد عليه ، مثَّ على األمينِ كاملُلْحد ، مث مس:"   ١/٩٥اجلامع ) ٣(
 ١٨٧/ ٢ينظر املغين . أي كامليت يف اللحد يكون على جنبه األمين ، ووجهه إىل القبلة : كاملُلْحد   
 )ل ط ط ( الصحاح ) ٤(
 ٢/٣٩١اجلامع ) ٥(
 ".اليت يبقى بينهما وبني العظْم ستر : امللْطاةُ ، وهي :"  ٢/٤٩٣يف اجلامع ) ٦(
 )ل ط ى ( املصباح " ا وبني العظم قشرة رقيقة  شجة بينه: امللطاة ) " ٧(
 )ل ط ى ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 لَكَه١(م(               
 " لَكَهثَلَّثَةًمُِلْكاً  مم كُهلم٢(ي(  َكَةرحلَكَةً مبه : وم دادبتراً على االسقاد واهتاح")يف  )٣ املَذْكور ا املُلكوأم

ةلْبي٤(الت( : ِامليم مفبض " ردصم")٥(. 
 مينِهي ُِلْكوم ، فُالن لْكفهو م ، من مالٍ أو غريِه لَكها  -وأما ما ممها وضحرِ امليمِ وفَتثَالثُ  -بكَس

األوىل  )٦(لُغات حواألفْص. 
 كَريساللٍ العبني قولك :" وقال أبو ه قوقولك : الفَر ، لْكمنيِ : املالي لْكم : قمىت أُطْل منيالي لْكأن م

غريِ ذلك ، ال يقال للدارِ والدابة وما كان من غريِ بين  علم منه اَألمةُ والعبد املَملوكان ، وال يطْلَق على
ملْك اليمنيِ ، وذلك أن ملْك العبد واَألمة أخص من ملْك غريمها ، أال ترى أنه يملك التصرف يف : آدم 

ةُ الدار وغريمها من العروضِ ، وال بين آدم ، وتجوز عاري )٧(الدارِ بالنقْضِ والبِناِء ، وال يملك ذلك يف 
 .انتهى  )٨("تجوز عاريةُ الفُروجِ 

  
       )٩(املَليُء

 عاداتقال أبو الس ، موزهيُء  ماملَل :  دودانمم  املَالِء واملَالَءة نيئٌ بلفهو م ، لُؤوقد م ، نِيهو الثَّقَةُ الغ 
 

                                                 
 ".ال زكاةَ على العبد وشبهِه ؛ ألنَّ ملْكَه غري كاملٍ :" ١/١٤٩يف اجلامع ) ١(
 ٢/١٥٦املثلث البن السيد ) ٢(
 )هـ ل ك ( القاموس ) ٣(
 ".عمةَ لك واملُلْك إنَّ احلَمد ، والن:" ١/١٨٧يف اجلامع ) ٤(
  ٣/٣٢٠ذيب األمساء ) ٥(
 ١٥٦،  ٢/١٤٥املثلث البن السيد ) ٦(
 واملثبت من ص و س) من ( يف ت ) ٧(
 ١٩٩الفروق) ٨(
 ".كاملُحيلِ واملَلئ  -قوالن : ففي تزكية رِبحِ الواهبِ :" ١/١٤٧يف اجلامع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ربت اسالن عالياِء وقد أُول ديدشزِ وتاهلَم ١("ك(. 
 

     أبو ملَيكَةُ
هاداتيف بابِ الش كَةُ  املَذْكورلَي٢(أبو م(  : َكَةلَيد اِهللا بن أيب مبع دوال)حِ الالمِ  )٣امليمِ وفَت مبض. 

*  *  * 

 فصل امليم

قش٤(املُم( 
 قشحِ -املُمامليمِ األوىل ، وفَت مبض  وقاف ، ةمجنيِ املُعالش ديدشوت ، ةقِ  : الثّانِيشبوغٌ باملصم بثَو

 .)٥(وهي الطّني اَألحمر  -بفَتحِ الغينِ  -بكَسرِ امليمِ ، وهو املَغرةُ 
  
ر٦(املَم(  
 راملُرورِ :" املَم عضو٧("م(. 

 
هو٨(املُم(    

  هواملَ: املُم ةضبٍ أو فبذَه ي٩(طْل( ريهقاله اجلَو ،. 

                                                 
 ٤/٣٥٢النهاية ) ١(
 ".هي السنةُ ، وما أدركْت القَضاةَ إال وهم يحكمونَ ا :" قال ابن أيب ملَيكَةَ :" ٤٧٠-٢/٤٦٩مع يف اجلا) ٢(
 ٣٩أبو ملَيكَةَ زهري بن عبد اهللا بن جدعان التيمي ، ترمجته يف امللحق رقم) ٣(
 ".خبالف املُورد واملُمشقِ ... جميع األلْوان واسع إالّ املُعصفَر :"  ١/٢٠٤يف اجلامع ) ٤(
 )م ش غ ( ينظر تاج العروس ) ٥(
 ".ال شفْعةَ فيما عداه من حيوان ، وعرضٍ ، وممر :"  ٢/٤١٧يف اجلامع ) ٦(
 )م ر ر ( الصحاح ) ٧(
 ".لو غَشى الذَّهب برصاصٍ أو موه الرصاص :"  ١/٣٦يف اجلامع ) ٨(
 )م وهـ ( ح ينظر الصحا) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

زياملُم يب١(الص( 
 زياملُم يباألفْهامِ :" الص الفتباخ فلتخبل ي طُ بِسنبضوال ي ، اجلَواب دروي ، طاباخل مفْه٢("الذي ي(. 

 
*  *  * 

 فصل النون
      )٣(منى

موضع بني وادي محسرٍ ، وجمرة العقَبة  : منونٌ  )٤(مخفَفَّةٌ مقْصور -يمِ وفَتحِ النون بكَسرِ امل -منى 
طولُه حنو ميلني ، وعرضه يسري ، واجلَبالُ محيطَةٌ به ، ما أَقَبلَ منها فهو من منى ، وما أَدبر منها فليس من 

نويؤ ذَكَّرى ، وهو من٥(ثُم( روفصماِء ، أي " ، مى فيه من الدنمما يي بذلك ؛ لمس ، هفرص كرت جوزوي
 راق٦("ي(. 

 رِهواديف ن ديأبو حممد ابن أيب ز خييالٍ :" قال الشة أَمتكَّةَ سىن وم٧("وبني م(. 
 

      )٨(املُنابذَةُ
 .)٩("إذا ألْقاه : نبذَ الشيَء ينبِذُه مفاعلَةُ ، من :" املُنابذَةُ 

 

                                                                                                                                                         
 ".لو ارتد مميز فقوالن ، وإن أسلَم ونفَر من أبويه فقوالن :" ١/١٤١يف اجلامع ) ١(
 ٥١، واملطلع١٣٤حترير ألفاظ التنبيه) ٢(
 ".املَبيت مبن كُلَّ لَيلَة من لَياليها :"  ١/١٨٦يف اجلامع ) ٣(
  ٥٧املقصور واملمدود للفراء ) ٤(
 ٤/١٤٠٥، وينظر معجم ما استعجم  ٢/٤٦٣حاشية اجلمل على شرح املنهج لسليمان اجلمل  )٥(
 ٣/٣٣٣، وذيب األمساء  ١/١٥٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ٢/٤٠٤النوادر والزيادات ) ٧(
 ".أنْ يتنابذا ثَوبنيِ فيجِب البيع : بيع املَنابذَة :"  ٢/٣٤٨يف اجلامع ) ٨(
 ٢٣١ع املطل) ٩(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   )١(املُناجزةُ
 .اإلسراع والعجلَةُ : ، واإلنجاز )٢(املُسارعةُ : املُناجزةُ 

 
٣(املَنار(      

 حِ امليمِ  -املَنارةُ  -بفَتةُ . اليت يؤذَّنُ عليها :" وكذلك املَنار٤(وأما املَنار(  ُةاملَذْكورةليمقُبيلَ بابِ الو)٥( 
  ٦٩/مناوِر بالواوِ ؛ ألا من النورِ ، ويجوز منائر: جمعها : فبفَتحِ امليمِ أيضاً ، قال أَهلُ اللُّغة والنحو 

 .)٦("مصاوِب : مصائب ، وأَصلُها : باهلَمزِ تشبيهاً لَألصلي بالزائد ، كما قالوا 
كَمِ قال صاحاملُح ب ": عاجلَم : رنائعلى القياسِ ، وم ، ناوِرزِ  -م٧("على غري قياسٍ  -باهلَم(. 

 
٨(املُناسخات(         
 ةٌ ، وهي :" املُناسخاتخناسم عمةً : جمخاصم مةٌ ، كخاصخناسم خناس ردص٩("م(. 

 
ك١٠(املناس( 
 كاملناس "ِسنم عمج رِها  -كحِ السنيِ وكَسحِ  -بفَترِ : فبالفَتوبالكَس ، ردصوهو : م كسعِ النضملَو ماس 

                                                 
 ".عند املُناجزة : أحدمها  -نوعان : صالةُ اخلَوف :"  ١/١٢٦يف اجلامع ) ١(
 )ن ج ز ( تاج العروس ) ٢(
 ".يكْره كالسطْحِ : يف صعود املؤذِّن املَنار ـ ثالثُها :"  ١/١٨٠يف اجلامع ) ٣(
 )ن و ر ( الصحاح " هي ما يوضع فوقها السراج : املَنارةُ ) " ٤(
 ".كالطَّست ، واملَنارة : قُضي للمرأة مبا يعرف للنساء :"  ١/٢٨٤يف اجلامع ) ٥(
 )ن و ر ( الصحاح ) ٦(
 ١٠/٣١٩احملكم ) ٧(
 ".ومعناها أن يموت بعض الورثَة قبلَ القسمة : املُناسخات :"  ٢/٥٥٤يف اجلامع ) ٨(
 ٣٠٤املطلع ) ٩(
 ".يخرج إىل عرفَةَ ، ويشهد املَناسك :" ١/٢٣٩يف اجلامع ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 موعس١("م( ريهأي:" ، قال اجلَو ، كسنوت كسوقد ن : كسون ، دبعت-  مساكَةً ، أي -بالضن : صار
املُتعبدات كُلُّها  : مواضع متعبدات يف احلَج ، فاملَناسك إذاً : املَناسك  :وقال صاحب املَطالعِ "  )٢("ناسكاً 

 .)٣("وقد غَلَب إطْالقُها على أَفْعالِ احلَج ؛ لكَثْرةَ أنواعها 
 

ع٤(املَناف(       
 عها : املَنافتداللٍ : واحةٌ ، قال أبو هفَعنةُ :" مفَعةً  :املَننسةَ تكون حرةً ، كما أن املَضةً وقَبيحنستكون ح

.                                          انتهى  )٥("منفَعتك الرجل تنفَعه ؛ ليسكُن إليك فتغتالُه : وقَبيحةً ، واملَنفَعةُ القَبيحةُ 
 

 بِت٦(املَن(                                                                                                                           
 بِترِ الباِء  -املَنحِ امليمِ وكَسبفَت ": باتالن عضو٧("م(. 

 
  )٨(املنبر
 ربنرِ امليمِ  -املرِ ، وه:" بكَسبقٌّ من النتشم فاعت٩("و االر( راً  :" ، قال اجلوهريبن هبِريَء أَنالش تربن 

                                                 
 ١٦٠املطلع ) ١(
 )ن س ك ( الصحاح ) ٢(
 ١٦٠املطلع ) ٣(
 ".تزكَّى اِإلبِلُ املَوقوف منافعها :" ١/١٦٣يف اجلامع ) ٤(
 ٢٠٧الفروق ) ٥(
 ".قَفا املُعتاد ، فإن مسح بعضه مل يجزئه املُعتاد على املنصوصِ آخر منبت ال: قيلَ :" ١/٤٩يف اجلامع ) ٦(
 )ن ب ت ( الصحاح ) ٧(
 ". خبالف دخولِ البيت ، ويف منبرِ النيب  -ملْ يكْره مالك الطَّواف بالنعلَينِ :" ١/١٩٥يف اجلامع ) ٨(
 ٨٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هتفَع١("إذا ر(. 
 يبالن ربنم فاعتوار  جتانروالد ، دباملَقْع رجاتعاً ، وهو ثَالثُ دبإص رشةَ ععبراعان ، وأَرذ ةياددون الز
 .)٢(عد ذراعان يف مثْلهماشبر يف شبرٍ ، واملَقْ

  
مج٣(املَن(    

  مجاملَن : ريهقال اجلَو ": مجوالن : مجي املُنموبه س ، روباملَض قْت٤("الو(. 
 

 )٥(مندوحةُ
إنَّ يف املَعاريضِ :" ، ويقال  سعةٌ: ولي عن هذا اَألمر مندوحةٌ ، ومنتدح ، أي:" قال اجلَوهري : مندوحةٌ 

 .)٨("إذا وسعته : ندحت الشيَء :" ، وتقول)٧("ممدوحةً : ، وال يقال)٦("ملَندوحةً عن الكَذبِ 
 

صوص٩(املَن(           
 صوصفْعولٍ من :" املَنم ميَء : اسالش تصصإىل اإلمامِ : ن فوعركأنه م ، هتفَع١٠("ر( ريهقال اجلَو ، 

                                                                                                                                                         
 )ن ب ر ( الصحاح ) ١(
 ١/٢٦٥ينظر اإلصابة يف متيز الصحابة ) ٢(
 ".ال يلْتفَت إىل حسابِ املُنجمنيِ اتفاقاً :" ١/١٧٠يف اجلامع ) ٣(
 )ن ج م ( الصحاح ) ٤(
 ".يأثَم املار وله مندوحةٌ ، واملُصلِّي إن تعرض :"  ١/١١٥يف اجلامع ) ٥(
 ١/١٩٩، وسنن البيهقي الكربى ٥/٢٢٩٣صحيح البخاري) ٦(
 )ن د ح ( الصحاح ) ٧(
 ٢/٤٨٨غريب احلديث البن قَتيبة ) ٨(
 ".فإنْ نوت احلَيض فيهما فاملَنصوص يجزِئ ؛ لتأكُّده :"  ١/٤٧يف اجلامع ) ٩(
 ٦٢املطلع ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الظُهور ، ومنه سمي كُرسي العروسِ : ويف اللُّغة "  )١("رفَعته إليه : نصصت احلَديثَ إىل فُالن ، أي" 
 .)٢("منصةٌ ؛ لظُهورِه عليه 

 
           )٣(املنطَقَةُ
 واملنطَق واملنطَقَةُ:" املَناطقِ ، قال اخلَليلُ يف كتابِ العينِ واحدةُ : بكَسرِ امليمِ ، وفَتحِ الطاِء  -املنطَقَةُ 

  طَكسبه و تدد٤("ما ش(. 
 

 يعاملَن   
 . ، قاله القاضي عياض )٦(بفَتحِ امليمِ وكَسرِ العني وتشديد الياء ، وهذا هو الصواب  )٥(املَنعي هلا زوجها 

  
فَرد٧(املُن( 

 .قاله أبو هاللٍ يف فُروقه  )٨("منفَرد : هو املُتخلِّي املُنقَطعِ من القُرناِء ؛ وهلذا ال يقال هللا سبحانه :" نفَرد املُ
 

 )٩(املُنقِّلةُ
 الشجةُ اليت تنقِّلُ وهي " وحكي فيها الفَتح  -بضم امليمِ ، وفَتحِ النون ، وبكَسرِ القاف املُشددة  -املُنقِّلةُ 

                                                 
 )ن ص ص ( الصحاح ) ١(
 ٣٩٩املطلع) ٢(
 ".قوالن  -واملنطَقَة . ن قَصرت عن السترِ زيد ، ويف الدرعِ فإ:" ١/١٣٩يف اجلامع ) ٣(
 ٥/١٠٤العني ) ٤(
 ".وأما املَنعي هلا زوجها تتزوج ويقْدم ، فليست كاملَفْقود :"  ١/٣٢٧يف اجلامع ) ٥(
 أ ٧١/ينظر التنبيهات ل ) ٦(
 ".كاجلَماعة : نفَرد أولُ الوقْت ، وقيلماكان أوىل ، وهو للم:"  ١/٨١يف اجلامع ) ٧(
 ١٤٧الفروق ) ٨(
 ".املُنقِّلَة ، وهي ما أطار فراش العظْمِ :"  ٢/٤٩٣يف اجلامع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .)١("تكِْسره حتى يخرج منها فَراش العظامِ : العظْم ، أي

 
وإليك ٢(منك( 

 وإليك أي" منك : واكيٍء سب به ، ال إىل شقريت ، وإليك التيل وقووال من ح ، كتمونِع كلمن فَض 
 .)٣("وال رياًء وال سمعةً 

 
املَنب٤(ك(       

 بكاملَن " هعمج ، رِ الكافحِ امليمِ ، وكَسبفَت : بناك٥("م( ريهقال اجلَو ، : دضأسِ العر عمجوهو م
ف٦(والكَت( وقال غريه ، : ةقورالت فوطَر ، فوالكَت دضأسِ العر عمجم)٧(. 

 
 )٨(املَنهلُ

رِد ، وهو عين ماٍء ترِده اِإلبِلُ يف املَراعي ، وتسمى املَنازِل اليت يف املَفاوِزِ على طُرقِ السفّارِ املَو:" املَنهلُ 
 .)٩("مناهلَ ؛ ألن فيها ماًء 

 

                                                 
 )ن ق ل ( الصحاح ) ١(
 ".منك وإليك  اللَّهم: وأنكَر ... اللهم تقَبل مني : وإن شاَء يف الضحية :" ١/٢٢٦يف اجلامع ) ٢(
 ٢٠٦املطلع ) ٣(
 ".يستحب رفْع اليدينِ إىل املَنكبينِ :"  ١/٩٣يف اجلامع ) ٤(
 ٦١حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 )ن ك ب ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ٢٠٣ينظر ذيب األلفاظ ) ٧(
 ".مجتمع صدرِها من املَنهلِ :"  ١/٨٤يف اجلامع ) ٨(
 ) هـ ل  ن( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١(املَن( 
 .)٢(إطْالقُه بغري شيٍء : املَن على اَألسريِ 

 
٣(املَنِي(          
 حِ امل -املَنِيبفَتةلِ اللُّغمن أَه دالياِء عن غريِ واح ديدشوت ، ونرِ الن٤(يمِ ، وكَس(ُا جاَء القُرآن و ،)٥(  

 رايبلَبٍ عن ابن اَألعزِ عن ثَعاملُطَر رمكى أبو عى: قال يقال: وحمى مثل العواملَن ، يقمثل الش  ٦(املَنِي(. 
يف الز ريهاَألز كَررِ وأنلَد :" اهالذي يكون عنه الو قافوهو املاُء الد ، جوزأنه ال ي وذَكَر ، فيفخالت 

 .)٧("يراق : يراق ويدفَق ، ومنه سمي منى ؛ ملا يمىن به من الدماِء ، أي: سمي منِيا ؛ ألنه يمىن ، أي
 .)٨(وباألوىل ورد القُرآنُ  -بالتشديد  -ومنى  -بتخفيف النون  -أمىن ، ومىن : ويقال 

*  *  * 

 فصل اهلاء
 )٩(املُهاجِرونَ
 جمع مهاجِرٍ ، اسم فاعلٍ من هاجر مبعىن هجر ، ضد وصلَ ، مث غَلَب على اخلُروجِ من أَرضٍ : املُهاجِرونَ 

 

                                                 
 ".أو املَن ... القَتلِ : فاإلمام مخير يف خمسة :"  ١/٢٤٥يف اجلامع ) ١(
 ١/٤٧٤ينظر املفردات يف غريب القرآن أليب القاسم احلسني بن حممد ) ٢(
 ".املَذْهب أنَّ املَنِي نجِس :"  ١/٣٣يف اجلامع ) ٣(
 )م ن ى ( ينظر الصحاح ) ٤(
 ٣٧القيامة  يمنى  منِي من نطْفَةً يك أَلَم قوله تعاىل ) ٥(

 )م ن ى ( ، و اللسان  ٢٧٧ينظر الفصيح ) ٦(
 ٣٨الزاهر ) ٧(
 ٣٨، وينظر حترير ألفاظ التنبيه  ٥٨الواقعة   تمنونَ  ما أَفَرأَيتم : قال اهللا تعاىل ) ٨(

 ".البقيع خلَيلِ املُهاجِرين ...  حمى رسول اِهللا:"  ٢/٤٤٥يف اجلامع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 األوىل للثانية كرضٍ ، وت١("إىل أَر(. 
 

 )٢(املَهانأةُ 
وبالياِء باثْنتنيِ من تحت ؛ ألنّ كُلَّ واحد هيأَ . بالنون ؛ ألنّ كُلَّ واحد هنأَ صاحبه ما أَراده : يقال: املَهانأةُ 

 .)٣(لآلخِرِ ما طَلَب منه 
 

   )٤(مهما
، كما تدخلُ على أن ومىت وأين ، فكَرِهوا  أصلُها عند اخلَليلِ ما قد دخلَت عليها ما الزائدة: مهما 

 .)٥(ما ما فأبدلوا اهلاَء من اَأللف: التكْرار ، وأن يقولوا 
 هيوإليها ما :" وقال سيب مكإذْ ض ، هأن يكون م جوز٦("وقد ي( جاجالز بوإليه ذَه ،)٧(. 

   : اعرِ وندر مجيُء مهما اسم استفهامٍ كقولِ الش
 )٨(مهما يل اللَّيلَة مهما ليه     

 .أَراد مايل اللَّيلَة استفهاماً على طَريقِ التعجبِ 
 
 
 

                                                 
 ٢١٩املطلع ) ١(
 .. ".قسمةُ مهايأَة : القسمةُ ثَالثَةُ :"  ٢/٤٢٠يف اجلامع ) ٢(
  ٦/١٨٤ينظر شرح خمتصر خليل ) ٣(
 ".كلَّما ، ومهما : عليه مثلُ  ال يتكَرر احلنثُ بتكَررِ الفعلِ ما ملْ يكن لفظٌ يدلُّ:"  ١/٢٣٦يف اجلامع ) ٤(
 ٣/٣٥٨ينظر العني ) ٥(
 ٣/٦٨الكتاب ) ٦(
 ٢/٣٦٩ينظر معاين القرآن وإعرابه ) ٧(
 مهما يل اللَّيلَة مهما ليه                                                 ) ٨(

هيالب رسو لَيعى بِندأو 
 .، وهو لعمرو بن ملْقط الطائي  ٩/٢١، وخزانة األدب ١/٧٠٨األعاريب ينظر مغىن اللَّبيب عن كُتب  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

مازه١(امل( 
 زمهوامل مازهضِ :" املائالر فرِ خخؤةٌ تكون يف مديد٢("ح( ريهقاله اجلَو ،. 

 
  )٣(املَهنةُ 
وأَنكَره  -بالكَسرِ  -املهنةُ : اخلدمةُ ، وحكى أبو زيد والكسائي :" امليمِ ، وسكون اهلاِء  بفَتحِ -املَهنةُ 

 نواملاه ، معيةً ، أي: اَألصنهم مهنهمي مالقَو نهوقد م ، ماخلاد : مهمد٤("خ(. 
 

 )٥(املَهواةُ 
 .)٦("إذا سقَطَ بعضهم يف إثرِ بعضٍ: اجلَبلَنيِ وحنو ذلك، وتهاوى القَوم يف املَهواة ما بني : املَهواةُ واملَهوى " 

*  *  * 

 فصل الواو
٧(املَوات(    

 حِ امليمِ ال غري" املَواتتانُ )٨(بفَتةُ  -، واملَوتواملَي ، تواملَي ، حفْتوت كَّنست حِ ال غري ، والواوبالفَت :اَألر ض
 .)٩("اليت مل تعمر قَطّ ، ويطْلَق املَيت واملَيتةُ على اَألرضِ اليت مل تمطَر ومل يصبها ماًء 

                                                 
 ".ويمسح على املَهاميزِ .. ال يمسح املُحرِم العاصي بلُبِسه :"  ١/٧٢يف اجلامع ) ١(
 )هـ م ز ( الصحاح ) ٢(
 ".يه العبد يشملُ ثياب املَهنةُ اليت عل:"  ٢/٣٦٦يف اجلامع ) ٣(
 )م هـ ن ( الصحاح ) ٤(
 ".أَلْزم اللَّخمي ابن حبيبٍ مما وقَع يف مهواة :"  ١/٢٢١يف اجلامع ) ٥(
 )هـ و ى ( الصحاح ) ٦(
 ".فإن كان يف موات ، فلواجِده ... قوالن : ويف غريِ العينِ من اللُّؤلؤِ والنحاسِ وحنوه :" ١/١٥٣يف اجلامع ) ٧(
 ".بضم امليم والفتح لغة ) :" م و ت ( املصباح يف ) ٨(
 ٢٣١حترير ألفاظ التنبيه ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هريفيه ، يقال له : قال اَألز ضِ ال روحتاعِ اَألريٍء من موانٌ: وكُلُّ شيوما فيه روحٍ ح ، تانو١(م(. 
 

      )٢(املواضعةُ
أن توضع اجلاريةُ على يدي : ومعىن املواضعةُ :" ، قال اَألزهري )٣("مصدر واضعه مواضعةٌ :" املواضعةُ 

 ةضيرِئَها حببتسطأَها حىت يريها ، وعليه أال يتشةُ إىل ماجلاري لَّمسرِئَها ، ولكن تبتسلٍ ؛ ليدقال هذا بعد . ع
 افعيةٌ وإ: قول الشعمنهما مواض دلٍ مل يكن لواحجةً من ررى جاريتةُ . " )٥(")٤(ذا اشعكَةُ : واملُواضاملُشار

 .)٦("مواضعةٌ ؛ ألنه أَخذٌ بدونَ رأسِ املالِ : يف البيعِ ، فهو مفاعلَةٌ ، من وضع يضع ، وسمي البيع 
 

٧(املَواقيت(   
 مي:" املَواقيت عمج ٨("قات(. 

 
 )٩(املَوالي
 مولوي ، وذَكَر صاحب الوجوه والنظائرِ له عشرةُ معان : واحدهم مولَى ، والنسبةُ إليه : املَوالي 

                                                                                                                                                         
 ١٦٩الزاهر ) ١(
 ".يتأخر قَبضه كالدارِ الغائبة واملواضعة :"  ٢/٣٤٨يف اجلامع ) ٢(
 ٢٣٨املطلع ) ٣(
)٤ ( ) ريهةٌ ... قال اَألزعمنهما مواض دمن س و ت سقطمن ص ، و) لواح 
 ١٤٠الزاهر ) ٥(
 ٢٣٨املطلع ) ٦(
 ".يحضره املَواقيت ، وال يركَع عنه على األشهرِ:" ١/١٨٤يف اجلامع ) ٧(
 ١٦٤املطلع ) ٨(
 ". أما املَوايل واملُحالف فليس منها ، ويف املَوايل األسفلني قوالن:"  ٢/٥٠٥يف اجلامع) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

، واجلار ، ريكوالش ، واحلَليف ، مالع وابن ، قتواملُع ، قتاملُع ديوالس ، ابِعالت  باملُح   يلوالو ، دميوالن
 .)١(وزاد غريه إِطْالقَه على الناصرِ ، وعلى العبد ، وعلى الربِ ، وعلى املالك ، وغري ذلك

 
٢(املَوانِع( 

 يَء " املَوانِعالش عنلٍ ، من مفاع ممانِعٍ ، وهو اس عمه: جالش وانِعفم ، هقْصودإذا حالَ بينه وبني م ةاد
 .)٣("تحولُ بني الشهادة وبني مقْصودها ، فإن املَقْصود من الشهادة قُبولُها واحلُكْم ا 

 
 ٤(املَوت( 
 املَوت : ماتوي ، موتسانُ ياإلن وقد مات ، دوحِ اجلَسقَةُ الرفارامليمِ  -م فيفخفهو  -بفتحِ الياِء ، وت

 تيوم تيم- شكانِها بتالياِء ، وإس ديد- ت٥(ومائ(. 
إنه مائت عن قليلٍ ، وميت ، وقَوم موتى ، وأموات : يقال ملن مل يمت : وحكى اجلَوهري عن الفراء قال 

 .)٦(وميتونَ ، وميتونَ ، ويستوي يف ميت املُذَكّر واملُؤنثُ
 

بموج 
الذي :" بفَتحِ اجليمِ ، اسم مفْعولٍ ، أي  )٧(وموجبها حكْمِ املالك الواحد: الزكاة  موجب يف قوله يف بابِ

 ةمقَدبابِ املُتاخلُلْطَةُ باَألس ه٨("توجِب(. 

                                                 
الرب ، والناصر  : أن الويل :" ٢/٢٠٨كر ابن اجلَوزي يف نزهة اَألعني النواظرِ يف علم الوجوه والنظائر ذ، و ٢٨٩املطلع ) ١(

، وكشف السرائر يف معىن الوجوه ، واألشباه  ٧٩٥ـ  ٧٩١وينظر الوجوه والنظائر للدامغاين " املانِع والولد ، والوثَن ، و
  ٢٥١ـ  ٢٤٩والنظائر حملمد العماد 

 ".واملُسافر تزولُ موانِعهم فال يجِب اإلتمام .. احلائض:" ١/١٧١يف اجلامع ) ٢(
 ٤١٠املطلع ) ٣(
 ".طاهر .. ما أُبِني منه بعد املوت أو قبله من الشعرِ :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٤(
 ٩٤ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 )م و ت ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ".موجِبها حكْمِ املالك الواحد يف الواجبِ ، والسن ، والصنف من ضأن أو معزٍ :" ١/١٥٩مع يف اجلا) ٧(
 ٣/٩٢٢وليد احلمدان : التوضيح حتقيق) ٨(
 
 
 
 
 
 
 



 

هراحِ ، يف قولاجل وكذلك يف بابِ موجِبات :دمالع ب١(موج( :اجل باتوجحِ اجليمِ ، وكذلك مراحِ  هو بفَت
 .اَألمور اليت توجِبها اجلراح : أي )٢("اسم مفْعولٍ من أَوجب :" بضم امليمِ ، وفَتحِ اجليمِ 

 
 )٣(مؤخر الرأسِ

 هرِ ثالثوكَس ، ثانيه حِ ، وفيه سكونعلى األفْص الثالث ديدشحِ الثاين منه ، وتأسِ ، بفَتالر رخؤ٤(م(. 
 

راملَو٥( د(     
 درجِ :" املَوروهو دون املُض ، درالو نبِغَ على لَوص ب٦("ثَو(. 

 
             )٧(املُوضحةُ
 تبدي وضح  )٨(وهي الشجةُ اليت:" بضم امليمِ ، وضاد معجمة ، وحاٍء مهملَة ، وهاٍء  ٧٠/املُوضحةُ 

 . )٩("العظْمِ 
 
 

                                                                                                                                                         
 ".يتعين القَود والتخيري بينه وبني الديةَ ... روايتان : ويف موجبِ العمد :" ٢/٤٩٨يف اجلامع ) ١(
 ٣٣٥املطلع ) ٢(
 ".رد اليدين من مؤخرِ الرأسِ إىل مقَدمه :"  ١/٥٠يف اجلامع ) ٣(
 )أ خ ر ( الصحاح ) ٤(
 ".خبالف املُورد ... جميع األلوان واسع إالَّ املُعصفَر :"  ١/٢٠٤يف اجلامع ) ٥(
 " .هو الثوب املصبوغ باحلُمرة : الثوب املُضرج :" ) ض ر ج ( و يف املعجم الوسيط ) و ر د ( الصحاح ) ٦(
 ".بعد أن فُقئَت عينه ، ثُم ثان بعد موضحة .. رجِع واحد :"  ٢/٤٨٠يف اجلامع ) ٧(
 من ص ، وسقط من س و ت ) اليت ) ( ٨(
 )و ض ح ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  )١(وضعاملَ
 عضاملَو ": ريهاملَكانُ ، قال اجلَو : عضواملَو-  ادحِ الضاُء : بفَتها الفَرعمةٌ فيه س٢("لُغ(. 

 
      )٣(املَوقوذَةُ

أَشرف على املَوت  ضربه حتى استرخى و: وقَذَه يقذُه وقْذًا :" بالذّالِ املُعجمة ، قال اجلَوهري  -املَوقوذَةُ 
 .)٤("قُتلَت باخلَشبِ : وشاةٌ موقوذَةٌ 

 
          )٥(مؤكَّدةُ 
 ، وحكى ابن  القطّاعِ)٦("أَكَّدت ووكَّدته ، فهو مؤكَّد ، وموكَّد :" مهموز ، وغَري مهموزٍ ، يقال: مؤكَّدةُ 

 " هتووكَّد ، هتوآكَد ، هتأَكَّد هتكَد٧("، وأَو(. 
 

         )٨(املُؤلَّفَةُ
 .)٩("من التأليف ، وهو جمع القُلوبِ :" املُؤلَّفَةُ 

 

                                                 
 ".لى جميعِ املَوضعِ ، أو لكُلِّ جِهة واحد ويف إمرارِها ع:"  ١/٥٤يف اجلامع ) ١(
 )و ض ع ( الصحاح ) ٢(
 ".ال تنفَع  ذَكاته  على املشهورِ ... املَوقوذَةُ وما معها وغريها مما أُنفذَت مقاتلَة:" ١/٢٢٦يف اجلامع ) ٣(
 )و ق ذ ( الصحاح ) ٤(
 ".ةٌ مؤكَّدةٌ سن: صالةُ اجلَماعة :" ١/١٠٧يف اجلامع ) ٥(
 ٢٠٨املطلع ) ٦(
 ٥٧ - ١/٥٦األفعال ) ٧(
 ".كُفّار يعطونَ ترغيباً يف اإلسالمِ : املؤلَّفَةُ :" ١/١٦٤يف اجلامع ) ٨(
 ١١٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املَوىل
وأما موىل النعمـة املَـذْكورِ يف   . )٢("املُنعم عليه بالعتقِ : املُنعم بالعتقِ ، واملَوىل األسفَلِ :" )١(املَوىل األعلى

      .؛ ألما وليا اإلنعامِ باإلعتاقِ )٤(، وكذلك موالةُ النعمة فهما املُعتق ، واملُعتقَةُ )٣(فَرائضِال
هاداتيف أولِ بابِ الش عليه املَذْكور يلـرِ الـالمِ      "  )٥(وأما املَوالـواوِ وكَس ـكانحِ امليم ، وإسفهو بفَت

 .)٦("املُصلَّى عليه : أيضاً بضم امليمِ ، وفتحِ الواوِ ، وتشديد الالم املَفْتوحة مثل  :وتشديد الياِء ، ويقال
 

        )٧(املَؤونةُ
إذا قـيم  : وقد مني فُالنٌ يمـانُ مونـاً   " إذا قُمت بكفايته : فُالناً أَمونه  )٨(منت: مهموز ، يقال: املَؤونةُ 
هت٩(" بكَفاي(. 

 
 هو١٠(م(  
 هوما كان : م الفخ رأَظْه. 

 فصل الياء

                                                 
 ".املَوىل اَألعلى ال األسفَلَ على اَألصح :"  ١/٢٥٥يف اجلامع ) ١(
 ٢٣٩ألفاظ التنبيه حترير ) ٢(
 ".وموىل النعمة ... اإلبن : الوارِثُ من الرجالِ عشرةٌ :"  ٢/٥٤٩يف اجلامع ) ٣(
 ٢/٤٨٩ينظر حاشية العدوي ) ٤(
 ".غري مولي عليه لسوِء نظَرِه يف املالِ ال جبرحه خالف :"  ٢/٤٦٩يف اجلامع ) ٥(
 ٣/٣٦٩ذيب األمساء ) ٦(
 ".فإن ظفر به يف غريه ، وكانَ يف احلَملِ مؤونة مل يلزمه :"  ٢/٣٧٣اجلامع  يف) ٧(
 واملثبت من س و ت) مونت ( يف ص ) ٨(
 ١٠٨الزاهر ) ٩(
 ".فإن كان قد موه فله الرجوعِ ، والقولُ قولُ الغاصب تلَفه :" ٢/٤١١يف اجلامع ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١(املياه( 
 ةُ ب: املياهزمنها اهلَم لَتدة أُبليأَص واهلاُء يف اللَّفْظَة ، لّةيف الق واهعلى أَم عمجوي ، ةماٍء يف الكَثْر عمليلِ جد

 )٣(وماهت تموه وتميه ، وبئر ميهةٌ وماهةٌ" )٢(كَثريةُ املاِء: بئر ماهةٌ أي: قولوجودها يف تصريف الكَلَمة ، ت
باب املياة بالتاِء وقد يقَع يف ذلك بعض الطَّلَبة ، وضعفَة املُتأدبة حىت قال بعض : ومن هنا يلْحن من يقول 

  :مطْبوعهِم 
ها ، وسومجها بنماؤُافسها  ومياها ، وحبارها                                                ورياح٤(حاب( 

أَنواع املاِء ثَالثَةٌ ، فلم جمع جمع الكَثْرة ، وهو ملا فَوق العشرة ؟ وهال قال الشيخ أبوعمرو : فإن قلت
 واألمواه ؟ 

 . فاجلَواب من وجهينِ 
ُ
ه
ُ
د
َ
، نقَلَه عنهم العالّمةُ أبو عبد اهللا )٥(أن فعاالً جمع قلَّة عند الكوفيني :  ماَأح

 . حممد بن حممد 

 .)٦(أنه جمع جمع الكَثْرة ؛ لكَثْرة ما يف الدنيا منه ، ودخلَت اَأللف والالم ؛ لتدلَّ على العمومِ : الثانيو
 

تات٧(املَي(          
 تاتةٌ : املَيتيم هدواح ، عمحِ امليمِ  -جبفَت-  تأنيثُ املَيةُ تت٨(واملَي(. 

 
 
 

                                                 
 ".املُطْلَق طَهور ، وهو الباقي على خلْقَته : املياه أقْسام :"  ١/٣٠يف اجلامع ) ١(
 ١/٣٤٨وينظر املمتع البن عصفور ) م و هـ ( ينظر اللسان ) ٢(
 )م و هـ ( القاموس ) ٣(
  ٣٢٧من الكامل ، ومل أعرف قائله ، ومل أقف عليه يف كتب األدب ، وهو يف حلن العوام للزبيدي ) ٤(
 ٤/١١٤، وينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ٩١٨- ٩١٦احلافظ وعدة الالفظ  ينظر شرح عمدة) ٥(
 ٦ينظر املطلع ) ٦(
 ".املَيتات نجِس إال دواب البحرِ:"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٧(
 )م و ت ( ينظر تاج العروس ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        )١(املرياثُ
 .)٢("أَصلُه موراثٌ ، انقَلَبت الواو ياًء ؛ لكَسرة ما قَبلها :" املرياثُ 

 
 ئزاب٣(امل( 
 ئزابرِ امليمِ  -املز -بكَسمفتقولوبعدها ه ، رِهظائفيفُها بقَلْبِها ياًء كما يف نخت جوزة ، وي : ميزاب 

  )٤(مزراب: وال يقال: وهي لُغةٌ مشهورةٌ ، قالوا -براٍء مث زاي  -مرزاب : بياء ساكنة ، ويقال أيضاً 
 .)٥(مآزِيب : بتقْدميِ الزاي على الراِء ، وجمع مئْزابٍ 

 
 د٦(املَي(          
 داملَي : ردصداً ، أي" ميم ميديُء يالش ماد : كرح٧("ت(. 

 
رئْز٨(امل(           
 رئْزامل-  موزهرِ امليمِ ، مكقوهلم:" بكَس ، اإلزار : راموق ، مقْروم ، حافول ، فلْح٩("م(. 

                                                 
 " .، التجارة فاملَشهور انتقاهلا إذا نوى حبلي القنية أو املرياث :"  ١/١٤٤يف اجلامع ) ١(
 )و ر ث ( الصحاح ) ٢(
 ".ما يرتفَق به من مطْرحِ ترابٍ ، ومصب مئْزابٍ : حرمي الدار املَحفوفَةُ باملوات :"  ٢/٤٤٤يف اجلامع ) ٣(
   ١١٨ما تلحن فيه العامة للكسائي ) ٤(
 ٣٠١التنبيه  وحترير ألفاظ) أ ز ب ( ينظر الصحاح ) ٥(
 ".وإذا تعين البحر وجب إال أن يغلب العطْب ، أو يعلَم تعطيلُ الصالة مبيد أو ضيقٍ :" ١/١٨٤يف اجلامع ) ٦(
 )م ي د ( الصحاح ) ٧(
 ".مكْروه ، كالسراويلِ ، خبالف املئْزرِ .. ما يصف :"  ١/٨٩يف اجلامع ) ٨(
 )ز ر  أ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 )١(ابن ميسرٍ
هو بياٍء باثْنتنيِ من أَسفَلٍ ، وفتحِ السنيِ املُهملَة وتثْقيلها  : القاضي عياض يف املَدارِك  قال: )٢(ابن ميسرٍ

 رٍ، وقال يف أولِ املَداركسيد بن ممأَح ةمجريف ت رِ السنيِ  -كذا قالَهها -بكَسحبفَت هواب٣(وص( . هدكذا قَي
 .وغريه  )٤(عبد الغين

 
 )٥(مليقاتا

 ت: امليقاتبما قبلها قُل ركَسوان ، الواو تكِّنفلما س ، قْتفَعالٌ من الو؛ ألنه م قاتوم لُهياًء   )٦(أَص
 .)٧(ومثْلُه ميعاد ومرياثُ

 
          )٨(امليلُ

هو عند العربِ ما اتسع من اَألرضِ حىت :"  ، قال األزهري)٩("بكَسرِ امليمِ ، اسم لمسافَة معلومة " امليلُ 
 أقْصاه قلْحلِ يجالر رصب كاد١٠("الي(. 

                                                                                                                                                         
 ".بدنةٌ : ففي النعامة بدنةٌ ، وال نص يف الفيلِ ، فقال ابن ميسر :"  ١/٢١٥يف اجلامع ) ١(
هـ  ٣٣٩هو أمحد بن خالد بن ميسر اإلسكندري ت : حتريف واملثبت من س و ت ، وابن ميسر ) ابن املسيب ( يف ص ) ٢(

 ٩ترمجته يف امللحق رقم
 ٥/٥٢،  ١/١٥ينظر ترتيب املدارك  ) ٣(
 ٥٥هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٦٠٠عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور املَقْدسي ت ) ٤(
 ".حج عنه من امليقات :" ١/١٨٥يف اجلامع ) ٥(
 واملثبت من س وت) كسرت ( يف ص ) ٦(
 ٢/٤٣٦واملمتع ) و ق ت ( ينظر اللسان ) ٧(
 ".قال مالك من الناسِ من يشق عليه طَلَب نِصف امليلِ :" ١/٦٦يف اجلامع ) ٨(
 ٨١حترير ألفاظ التنبيه ) ٩(
 ٧٧الزاهر ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
رالب دبع ظُ ابن١(قال احلاف(  كينيما قيل فيه : من املال حراعٍ : أَصذ ِسمائَةمراعٍ  ، وخذ إنه ثَالثَةُ آالف. 

وأَحد امليلنيِ األخضرينِ يف حائط املَسجِد ، واآلخر متصلُ " فالعمود : )٢(احلَجوأما امليلُ املَذْكورِ يف بابِ 
 .)٣(" بدارِ العباسِ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 ١/٤٩، والنص يف االستذكار  ١٤٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٦٣يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عاصم النمري ت) ١(
 ".يف بطْن املَسيلِ ، وهو ما بني امليلنيِ اَألخضرينِ ... الرجالُ  ويسرع:"  ١/١٩٥يف اجلامع ) ٢(
 ٨/٣اموع شرح املهذب ) ٣(
 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب النون 

 )١(النائيةُ 
 أبعدته فبعد: وأنأَيته فانتأَى ، أي بعدت ،: نأيته ونأَيت عنه نأياً مبعًنى ، أي:" البعيدةُ ، يقال : النائيةُ 

 .)٢("تباعدوا : وتناَءوا 
 

 اب٣(الن(           
 ابثُ : النؤنم ، ةباعيالر لْفخ ن٤(الس(  " هعمأيضاً على غريِ قياسٍ : ج يوبون ، يابأن")٥(. 

 
ئانات٦(الن(            

 ئاناتزِ ، يقال با: النتوًءا :" هلَمأً ، ونتأَ نت٧("ن(. 
 

                )٨(الناجِز
 اجِزتقول:" الن ، راجِزٍ ، كقولك : احلاضناجِزاً بن هتأي: بِع ، دداً بيجيلٍ : يعجيالً بتع٩("ت(. 

                                                 
 ".يعتكف يف مسجِد من املَساجد النائية  :" ١/٢٤٠يف اجلامع ) ١(
 )ن أ ى ( الصحاح ) ٢(
 ". وكذلك ناب الفيلِ... السن نجِس :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٣(
إال اَألضراس واَألنياب ، فإا ذَكَران ... اَألسنانُ كُلُّها إناثٌ :" ١٩وقال الفراء يف املذكر واملؤنث ) ن ي ب ( القاموس ) ٤(

 ٩٣، والبن جين ٢٠١، والبن األنباري ٥٤، وللمفضل ٥٦وينظر املذكر واملؤنث البن فارس . فالناب مذَكّر 
 )ن ي ب ( الصحاح ) ٥(
 ".وهما الناتئان يف الساقَينِ .. غَسلُ الرجلَينِ مع الكَعبينِ :"  ١/٤٩يف اجلامع  )٦(
 )ن ت أ ( الصحاح ) ٧(
 ".تجِب ما مل يكُن الشك يف سببٍ ناجِزٍ ، كمن شك يف ريحٍ ، ومل يدرِك صوتاً ، وال رحياً :"  ١/٥٨يف اجلامع ) ٨(
 ) ن ج ز( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ار١(الن(              
 ارثَةٌ : النروفَةٌ ، مؤنع٢(م(عمها، وج :لُها الواوونريانٌ ، وأص ، وروأَن ، ورن)٣(. 

 
اس٤(الن(          
 اسالن ": فِّففخ أُناس لُهوأص ، نسِ ، ومن اجل٥("قد يكونُ من اِإلن(. 

 
            )٦(الناصيةُ

وقال اخلَطّايب . )٨("وهي مقَدم الرأْسِ "  )٧("ء الناصيةُ بلُغة طَيي: واحدةُ النواصي ، والناصاةُ :" الناصيةُ 
 .، ويقال ذلك على مقَدمِ الرأْسِ مجازاً )٩(الشعر يف مقَدمِ الرأْسِ: الناصيةُ 

  
اض١٠(الن( 

 اضالن-  ادالض ديدشبت : ، ةلُ اللُّغة ، كذا قال أَهخاص نانريوالد مراهالد ضوالن-  ونحِ النىن : بفَتعمب 
 

                                                                                                                                                         
 ".املَعدينّ ، واملُسخن بالنارِ واملُشمش كغيرِه :"  ١/٣١يف اجلامع ) ١(
 ٦٣، البلغة  ٤٦، والبن جين  ٤٠٧، والبن األنباري  ٥٩، وللمفضل  ٥٧، والبن فارس ٨٤املذكر واملؤنث للفراء ) ٢(
 )ن و ر ( ينظر الصحاح ) ٣(
 ".ح من أَمرِ الناسِ ، وهو طَهور والنض:"  ١/٣٩يف اجلامع) ٤(
 ٣/١٥٠اخلصائص البن جين. حذفت اهلمزة اليت هي فاء الكلمة   )ن و س ( الصحاح ) ٥(
 ".إن مل يعم رأسه أجزأَه : الناصيةُ ، وروي عن أشهبِ أيضاً اإلطْالق ، وقال: قال أَشهب :"  ١/٤٩يف اجلامع ) ٦(
 ١/٢٩٩ومعجم لغات القبائل )  ن ص ا( الصحاح ) ٧(
 ٢٥٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
 ٢/٥٧٩،  ١/١٥٣ينظر غريب احلديث ) ٩(
 ".يوزع على مالِ التجارة مما ال يطْرح عبيداً أو ناضاً :" ٢/٤٣٩يف اجلامع ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١(الناض ، حكاه اجلَوهري وغريه
 

 )٢(الناقَةُ 
  )٣("ناق ، ونوق ، وأَنوق ، وأنؤق ، وأَونق ، وأَينق ، ونياق ، وناقات ، أنواق : معروفَةٌ ، جمعها:" الناقَةُ 

 .)٤("ألا جمعت على نوقٍ ، مثل بدنة ، وبدن ، وخشبة ، وخشبٍ  -تحريك بال -وتقْديرها فَعلَةٌ " 
*  *  * 

 فصل الباء

 )٥(النبِيُء 
بـأُ  ألنه ينالنبِيُء ، مهموز ، وغَير مهموزٍ ، من جعلَه من النبأ همزه ؛ ألنه ينبئُ الناس عن اِهللا سبحانه ، أو 

يـل  هو بالوحي ، ومن مل يهمز سهلَه ، أو أَخذَه من النبوة ، وهو االرتفاعِ ؛ لرِفْعة منازِهلم على اخلَلْقِ ، وق
على  نبآُء ، ويجمع أيضاً: وجمع النيبِء "  )٦(هو مأخوذٌ من النبِيِء الذي هو الطَّريق ؛ ألم الطُّرق إىل اِهللا

 .)٧("أنبياَء 
 

     )٨(النبيذُ
 وهو نبيذُ التمرِ والزبيبِ وغريمها ، سمي به ؛ ألنه ينبذُ "  )٩("واحد اَألنبِذَة :" بالذالِ املُعجمة  -النبيذُ 

                                                 
 ١١٢وحترير ألفاظ التنبيه )  ن ض ض ( ينظر الصحاح ) ١(
 ".بيع اجلُزورِ إىل أن ينتج إنتاج الناقَة :"  ٢/٣٤٨امع يف اجل) ٢(
 )ن و ق ( القاموس ) ٣(
 )ن و ق ( الصحاح ) ٤(
 ".السالم عليك أيها النيبء :"  ١/٩٩يف اجلامع ) ٥(
 ٨٠، واملطلع  ٢/٣ينظر مشارق األنوار ) ٦(
 )ن ب أ ( الصحاح ) ٧(
 ".إذا حلف على العنبِ والزبيبِ والتمرِ ؛ ألنّ فيه جزءاً منه : يف النبِيذ أحنث :"  ١/٢٣٧يف اجلامع ) ٨(
 )ن ب ذ ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إذا : ت النبيذَ وأنبذْته نبذْ:" يقال  )١("يطْرح ، وهو فَعيلٌ مبعىن مفْعولٌ ، كقَتيلٌ وجريح : فيه ، أي
 هلْتم٢("ع( ريهةُ تقول:" ، قال اجلَووالعام : ذْتبأن")٣(. 

*  *  * 

 فصل التاء

 تاج٤(الن( 
  تنتج نتاجاً -بضم النون وكَسرِ التاِء  -نتجت الناقَةُ ، والشاةُ :" النتاج  بكَسرِ النون ليس إال ، يقال 

 .)٥("نتجاً  -بفَتحِ النون  -ولَدت ، وقد نـتجها أهلُها 
 

رت٦(الن(     
 ةالقوطي من فوقٍ ، قال ابن اةبالتاِء املُثَن رتراً :" النتيَء نالش رتن : ةرمب ذَهب٧("ج(. 

*  *  * 

 فصل اجليم

 )٨(النجاسةُ 
ةُ يف اللُّغجاسالن عِ : ةرويف الش ، قْذَرتنيِ  : املُسةُ العجاسفمعىن ن ، رميحوهي ت ، يٌّ قَدميعرش كْمح 

                                                 
 ٤٦حترير ألفاظ التنبيه ) ١(
 ٧٨، وينظر ثالثيات األفعال وزوائد ٣٨املطلع ) ٢(
 ١٧٨وتقومي اللسان البن اجلوزي ) ن ب ذ ( الصحاح ) ٣(
 ".فالربح يزكِّي حلَولِ اَألصلِ على املَعروف ، كالنتاجِ :" ١/١٤٥يف اجلامع ) ٤(
 ١٠٢وحترير ألفاظ التنبيه )  ن ت ج ( الصحاح ) ٥(
 ".يستبرِيَء بالسلْت والنترِ اخلَفيفينِ :"  ١/٥٣يف اجلامع ) ٦(
 ٣/٢٥١األفعال ) ٧(
 ".ة للتيممِ ، وعلى الكراهة للوقْت فحملَ على النجاس:"  ١/٣١يف اجلامع ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .، قاله القَرايفّ )١("تحرمي اِهللا تعاىل على عباده مالبستها يف صلَواتهِم وأَغْذيتهِم وحنوها 

 
حج٢(الن(       

 " جاحوالن حججِ  :النباحلَوائ ٣("الظِّفَر(. 
 

دج٤(ن(       
إىل سواد الكوفَة ، وحده مما يلي املَغرِبِ احلجاز   )٥(هو ما بين جرش:" نجد  بفَتحِ النون ، وسكون اجليمِ 

 .)٦("مة ونجد كلها من عملِ اليما: وعن يسارِ القبلَة اليمنِ ، قال صاحب املَطالعِ 
 ريهو قال اجلَو ": رورِ ، والغوالغ الفبِ ، وهو خرالع من بِالد دجةَ : ونهاممن ت فَعتةُ ، وكُلُّ ما ارهامت

 .انتهى  )٨("أخذْنا يف بِالد نجد : أَنجدنا ، أي: ، تقول)٧(إىل أرضِ العراقِ ، فهو نجد ، وهو مذَكَّر
 
النس٩(ج( 

 النجِس : ، قال صاحب القاموسِ  )١٠("املُتنجس : عين النجاسة ، وبكَسرِها :" النجس  بفتح اجليم 
 

                                                 
 ١/١٦٣الذخرية ) ١(
 ".يف قادحِ املاِء يعيد أَبداً ، وعلِّلَ بتردد النجحِ فيه :" ١/٩٦يف اجلامع ) ٢(
 )ن ج ح ( الصحاح ) ٣(
 ".لعراقِ ذات عرقٍِ يلَملَم ، ومن نجد قَرنُ ، ووقَّت عمر ل:" ١/١٨٨يف اجلامع ) ٤(
 ١٤٨ -٢/١٤٧معجم البلدان " مدينةٌ عظيمةٌ باليمن ، ووِاليةٌ واسعةٌ  ) " ٥(
 ٥/٢٦٢، وينظر معجم البلدان  ٢/٦١مشارق األنوار ) ٦(
 ٤٧٤املذكر واملؤنث البن األنباري ) ٧(
 )ن ج د ( الصحاح ) ٨(
 ".قوالن ... جسِ لغريِ اَألكْلِ كالوقود ويف استعمالِ الن:"  ١/٣٤يف اجلامع ) ٩(
 ١/٩٣شرح خمتصر خليل ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

فككَت ، جِس؛ والن ريكحبالت  سجرِ ؛ والنحِ والكَس٧١/بالفَت دضكع ، سجرِ: ؛ والنالطّاه ديقال )١(ض ، 
 " جِسيُء نرِ اجليمِ  -الشبكَس-  سجنها  -يحها   -بفَتحساً بفَتج٢(ن(  سجون  لَمعي ملأيضاً ، كع")٣( 

 سجنحِ اجليمِ  يها  -بفَتمبض- هورتانشم لُ لُغتانقْتلَ ييف املُطْلعِ )٤(كقَت بليقال احلَن ، ":  سجني سجون
رشي فركش ٥("ف(. 

 
 )٦(النجش
 شجالن " لُهكان اجليمِ ، أصحِ النون وإسبفَت : هشجأَن ديالص تشجةُ ، ومنه نثارتاالس-  مشاً  -بالضجن 

 ثَم رفَعةَ فيها ، ويغْبالر ثريناجِشاً ؛ ألنه ي ةلْعيف الس اجِشي النمس ، هتثَرتها إذا اس٧("ن(. 
 .)٨("ناجِش : اخلَتلُ ، يعين اخلداع ، ومنه قيل للصائد : أصلُ النجشِ :" قال ابن قُتيبةَ  

 كْرٍ : وقال اهلَرويشِ : قال أبو بجلُ النواِإلطْراُء: أص ح٩(املَد(. 
 

مجالن 
 السماِء ، وهو بالثُّريا أخص ، مث جعلَت العرب مطالع اسم لكُلِّ واحد من كَواكبِ:" النجم يف اَألصلِ 

مجنىن معمب ، قْتلَماً على الوع حىت صار لِ ديونِها ، مث غُلِّبواقيت ؛ حلَوطَها ، مساقرِ ، ومنازِلِ القَمم 
 

                                                 
 )ن ج س ( ينظر القاموس ) ١(
 من ص ، وسقط من س وت) جنسا بفتحها ) ( ٢(
 )ن ج س ( الصحاح ) ٣(
 )ن ج س ( ينظر املصباح ) ٤(
 ٧املطلع ) ٥(
 ".هو أن يزيد ليغر بيع النجشِ ، و: ومنه :"  ٢/٣٥٠يف اجلامع ) ٦(
 )ن ج ش ( ، وينظر الصحاح ١٨٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٧(
 ١/١٩٩غريب احلديث ) ٨(
 ٦/١٨١٢ينظر الغريبني) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)٣( هوى  إِذَا والنجمِ ةُ املَبدوَءة بـ السور: )٢( واملُراد به يف بابِ سجود التالوة. )١("مؤقَت : أي
*  *  * 

 فصل احلاء
حاس٤(الن(       

 .)٦("القطْر  )٥(النِحاس ، مثَلَّثَةً عن أيب العباسِ الكَواشي:" النحاس بضم النون ، وقال صاحب القاموسِ
 

تحَ٧(ن(            
حني هتحن  تحن هرِ -تتاً ، أي  -بالكَسحةُ : نحاتوالن ، راهب : تحنةُ ، واملرايري به : البب٨(ما ي(. 

 
 )٩(النحلُ 

 .)١٠("يعسوب : الدبر ، يقَع على الذَّكرِ واُألنثى حتى تقول: النحلُ والنحلَةُ  بفَتحِ النون وإسكان احلاِء " 

                                                 
 ٣١٦املطلع ) ١(
 ".آخرها : خمس عشرة ، ثانيةُ احلَج ، والنجم ، واالنشقاق :" ١/١٣٥يف اجلامع ) ٢(
 ١النجم ) ٣(
 ".قوالن : ويف غريِ العينِ من اللّؤلؤِ والنحاسِ وحنوه :" ١/١٥٣يف اجلامع  )٤(
 ٢٠هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٦٨٠أبو العباس موفق الدين أمحد بن يوسف الكَواشي الشافعي ت ) ٥(
 )ن ح س ( القاموس ) ٦(
 ".هو له فأما من نحت سرجاً أو برى سهماً ف:"  ٢/٢٥٢يف اجلامع ) ٧(
 )ن ح ت ( ينظر الصحاح ) ٨(
 ".ويف استعمالُ النجِسِ لغريِ اَألكْلِ ، كالوقود وعلَف النحلِ والدواب قوالن :"  ١/٣٤يف اجلامع ) ٩(
 نحلَةٌ ، وقال: يقال للذَّكَرِ واُألنثى من النحلِ :"  ١٢٠، وينظر املذكر واملؤنث ال بن األنباري ) ن ح ل ( الصحاح ) ١٠(
 ".يعسوب : لذَكَرِ النحلِ : الكَرنبائي ، يقال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 واملُرادةالوالت جود١( به يف بابِ س( : هلاورةُ اليت أَوالس ىأَت رأَم اللّه )مِ ؛ ملـا   "  )٢عةُ الـنى سورمسوت

 ددع هبادمِ على عع٣("اُهللا فيها من الن(. 
 

 لَهح٤(ن( 
نِحلٌ  بكَسـرِ  : طيبِ نفْسٍ وتطَوعٍ ا ، وجمعها العطية عن : أعطاه يعطيه ، والنحلَةُ : نحلَه ينحلُه ، أي
 .)٥(النون ، وفَتحِ احلاِء

 
 وحالن         

. شـارِحه   )٧(، قال الشيخ أبو يعقوبٍ)٦(تمكُثُ بعد ثَالثَة أَشهرٍ ونحوِها :  النحو يف قوله يف بابِ احلَيضِ 
لِ اللُّغأه ضعقال ب عليـه   : ة طوفاملَع ددبه ع لُ على أن يكون املُرادمحال ي لَةعلى اجلُم فطو إذا عحالن

  ـفاملؤل رادفيكون م ، هفعليه أو نِص طوفاملَع ددمثل ع ةياديادةُ عليه ما مل تكن تلك الزبه الز وإمنا املُراد
 .ربعها انتهى  ثُلُثُ الثّالثَة أَشهر أو: مثل 

 

 
 

                                                                                                                                                         
 ".والنحلُ . األعراف : إحدى عشرةَ سجدةً :" ١/١٣٥يف اجلامع ) ١(
 ١النحل ) ٢(
 ٣/٣٧٧احملرر الوجيز البن عطية ) ٣(
 ".نحلَه ، وما زاده يف صداقها طَوعاً بعد العقْد  ألن  للزوجة أَخذَه ممن:"  ١/٢٨١يف اجلامع ) ٤(
 )ن ح ل ( ينظر الصحاح ) ٥(
 ١/٧٦اجلامع ) ٦(
 هـ ، مل أقف على ترمجته ، و مل أجد شرحه ، وينظر تاج العروس ٢٥٠إسحاق بن املتوكل بن إسحاق موىل بين مخزوم ت ) ٧(

 )خ ب ر ( و ) ن ض ج ( 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل اخلاء
          )١(النخالَةُ

 .)٢(ما يخرج من الدقيقِ عند غَربلَته : بضم النون  -النخالَةُ 
 

عخ٣(ن(            
عرق اَألبيض املُمتد ، وهو ال)٤("جاوز منتهى الذَّبحِ إىل النخاعِ : ذَبحه فَنخعه نخعاً ، أي:" نخع ، يقال 

 .)٦(النَِخاع  بكَسرِ النون وفَتحها وضمها: ، ويقال له )٥(داخلَ فَقارِ الظَّهرِ والعنقِ
 

       )٧(النخلَةُ
 .)٨(واحدةُ النخلِ والنخيلِ: النخلَةُ 

*  *  * 

 فصل الدال
 )٩(النُداُء
 .)١٠(ون وضمها ، وباملَد ، وهو الصوتبكَسرِ الن: النُداُء 

                                                 
 ".قوالن : الطَّحانَ بالنخالة ملْ يجز ، ويف صاعِ دقيقٍ منه :"  ٢/٤٣٤ع يف اجلام) ١(
 )ن خ ل ( الصحاح ) ٢(
 ".لو ترامت يده فأبانَ الرأس ولو عمداً أُكلَت ؛ ألنه نخعها :"  ١/٢٢٦يف اجلامع ) ٣(
 )ن خ ع ( الصحاح ) ٤(
 )ش ل ل ( ينظر اللسان ) ٥(
 ٢/١٩٥السيد املثلث البن ) ٦(
 ".قوالن ، يخرص نخلَةً نخلَةً : يف تخريصِ ما ال يخرص للحاجة :" ١/١٦٢يف اجلامع ) ٧(
 )ن خ ل ( ينظر الصحاح ) ٨(
 ".يلْزمه الرجوع إذا أَدرك النُداَء قبل انقضاِء ثالثة أميالٍ :" ١/١٢٥يف اجلامع ) ٩(
 ٤٧، ولـأيب الطيب الوشاء ٨٢،  ٧مدود للفراء ينظر املقصور وامل) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

د١(ن( 
 دالِ  -نالد ديدشوت ، ونحِ النيقال : أي -بفَت ، دردوًدا :" شا ، ونِداًدا ، وندن نِدي عريالب دن :دفَر٢(ان( 

 .)٣("وذَهب على وجهِه شارداً 
 

       )٤(الندرةُ
 .)٥("وهي بفَتحِ النون ، وسكون الدالِ :" مأخوذٌ من الندورِ ، قال القاضي عياض يف تنبيهاته  :الندرةُ 

 ةنوها يف املُدروفَس ": ةضبِ والفمن الذَّه ردناليت ت ةطْعيٌء )٦("القش ردمن ن لُهيٍء : ، وأَصمن ش رإذا ظَه
 . آخر 

خيوقال الش  نِ القابِسيةُ :" أبو احلَسردليصٍ ، قال : النخإىل ت تاجحةُ اليت ال تصةُ اخلالطْعوأما : هي الق
 .     )٧("إذا كانت ممازِجةً للترابِ ، وتحتاج إىل تخليصٍ ، فهي املَعدن ، ويجِب فيها الزكاةُ 

را:" )٨(وقال أبو عمران القابسيهي الت فيةصلُ التهبِ السالذَّه الكَثري ب " 
 ريهقال اَألز ": راتدها نعمةٌ ، وجردبِ ، فهي نةً من الذَّهطْعق ندلُ يف املَعجالر انتهى  )٩("وإذا أصاب. 

                                                                                                                                                         
 ".ما ند من الوحشِ واستوحش أُكلَ :" ١/٢٢١يف اجلامع ) ١(
 واملثبت من ص) نفر ( يف س و ت ) ٢(
 )ن د د ( الصحاح ) ٣(
 ".اخلُمس : ويف الندرة ، املَشهور :" ١/١٥٣يف اجلامع ) ٤(
 ب ٢٥/التنبيهات ل ) ٥(
 ٢/٤٧املدونة ) ٦(
 ٣/٨٥٣وليد احلمدان : ، والتوضيح حتقيق  ٢/١٠٣املنتقي ) ٧(
وليد احلمدان : ، والنص يف التوضيح حتقيق١٣٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٣٠أبو عمران موسى بن عيسى القابسي ت ) ٨(
٣/٨٥١ 
 ١٠٧الزاهر ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الذال
 )١(النذْلُ
 .)٢("السفالَةُ : خسيس ، والنذالَةُ : ذْلٌ ، ونذيلٌ ، أيفهو ن -بالضم  -نذُلَ : بفَتحِ النون ، يقال" النذْلُ 

 
ذور٣(الن( 

 ذورذُرٍ : النعلى ن عمورمبا ج ، ذْرن عموالذالِ  -ج النون ميقال -بض : ذُروأَن رذأن ، تذَرحِ  –نبفَت
 .)٤(االلْتزام : ومعناه  - الذالِ يف املاضي ، وبكَسرِها وضمها يف املُستقَبلِ

 
*  *  * 

 فصل الراء

در٥(الن(              
 درالن : برعم جِ ، وهو فارسينطْرا ، كالش رقاماليت ي من اآلالت عو٦(ن(كبِن باب ريشدأر هعوض ،)٧( 

 .)٨(اب أيضاً الكع: النردشري ، ويقال له : وهلذا قال 
 
 

 
                                                                                                                                                         

 ".جلد ...نذْلٌ أو نغلٌ أنا : لو قال :"   ٢/٥١٨يف اجلامع ) ١(
 ) ن ذ ل ( الصحاح ) ٢(
 ".واجِب كرمضان والكَفّارات والنذورِ : الصيام :" ١/١٦٩يف اجلامع ) ٣(
 ١٧٢ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ".بالنرد أو مجانٌ يلْعبونَ ... لو ثَبت على الشهود أنهم شربةُ خمرٍ :" ٢/٤٦٩يف اجلامع ) ٥(
 ٣٣١املعرب ) ٦(
 ٢١أردشري بن بابك بن ساسان ، أول ملوك الفرس ، وترمجته يف امللحق رقم) ٧(
 )ك ع ب ( و ) ن ر د ( ينظر القاموس ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الزاي
عزن        

 .)٢("ذَهب : نزع إىل أَبيه يف الشبه ، أي:" قال اجلَوهري  )١(نزع ابن القاسمِ إىل قولِ بن عبد احلَكَمِ 
 

                            )٣(النزولُ
 .)٤("حلَّ : نزلَ عليهم ينزِلُ نزوالً ، ومنزِالً ، أينزلَهم ، ونزلَ م ، و:" احلُلولُ ، تقول: النزولُ 

*  *  * 

 فصل السني
          )٥(النساُء والنسوةُ 

بكَسرِ  -النُسوةُ :" ، وقال النووي يف تهذيبِه )٦(جمع امرأة من غريِ لَفْظها: النساُء والنسوةُ والنسوانُ 
، ذَكَرهما ابن السكّيت وغريه ، وهو جمع ال واحد له من لَفظه )٧(لُغتان مشهورتان -ا النون وضمه

 .وواحده امرأةٌ 
نِسآئكُم  إِلَى الرفَثُ الصيامِ لَيلَةَ لَكُم أُحلَّ : يف إعرابِ قوله تعاىل  )٨(وأما النساُء ، فقال أبو البقاِء

 )٩(. 

                                                 
 ١/٧٧اجلامع ) ١(
 )ن ز ع ( الصحاح ) ٢(
 ".رارِ جمع مكانه فإنْ زالَت ونيته النزولُ بعد اإلصف:" ١/١٢٠يف اجلامع ) ٣(
 )ن ز ل ( القاموس ) ٤(
 استقْرأَ اللَّخمي فيمن له :"  ١/٢٨٦ويف " تسأَلُ النساُء ، والنساُء مبتدئَةٌ ومعتادةٌ وحاملٌ :  وقيل:"  ١/٧٥يف اجلامع ) ٥(
 ".أَربع نِسوة ، فأقام عند إحداهن شهرين   
 ٣/٧١، واألصول يف النحو  ٢/٢٩٢ ينظر املقتضب) ٦(
 ١١٦ينظر إصالح املنطق ) ٧(
 ٥٠، وينظر التبيان يف إعراب القرآن  ٥٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٦١٦أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي ت) ٨(
 ١٨٧البقرة) ٩(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

قال وقيلج ، وةنِس عم :هله من لَفْظ د٢("  )١(ال واح(  ويوالن انتهى كَالم. 
التأخري : ومعناه  -فباملَد واهلَمزِ ، مع فَتحِ النون  -، وكذا النِسيئَةُ )٣(وأما النساُء املَذْكور يف بابِ البيعِ
هسأتسواً ، وأَنسيئَةً ونن أتسساًء ، ونسيئَةً  وقد نإن : هترساُء يف هذا الباب ، فهو )٤(أَخوحيث جاَء الن ،

 هرقَص جوزوال ي ، دودم٥(م(. 
 

بس٦(الن( 
 بسإىل أَبيه ، أي:" الن بستةُ مثله ، وانبسةُ ، والنبسسابِ ، والناألن دأي : واح ، بسنزى ، وتتاع
 .)٧("نه نسيب ادعى أ

 
قس٨(الن(         
 قسالن  ": ٩("ما جاَء من الكالمِ على نِظامٍ واحد(. 

 

                                                                                                                                                         
 من ص ، وسقط من س وت) من لفظه ) ( ١(
 ٣/٣٤٢ذيب األمساء ) ٢(
 ".يحرم الفَضلُ والنساُء فيما يتحد جِنسه من النقود :"  ٢/٣٤٠ اجلامع يف) ٣(
 ٢٣١ينظر املطلع ) ٤(
 ٢٤٩، والبن مالك  ٤٤، وأليب الطيب الوشاء٢٠املقصور واملمدود للفراء ) ٥(
 ".سبِ مث بالن... السلْطانُ : نقائصِ املَنعِ والكَراهة :"  ١/١١٠يف اجلامع ) ٦(
 )ن س ب ( الصحاح ) ٧(
 ".خاتم فضة يل نسقاً يقْبلُ ، لو أشهد يف ذكْرٍ مبائة :"  ٤٠٢-٢/٤٠١يف اجلامع ) ٨(
 )ن س ق ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

كسالن    
 كسوالسنيِ  -الن النون مةُ :" بضباد١("الع(يف بابِ احلَج ناهعوم ،)٢( : ها يف احلَجإيقاع طْلُبةٌ يبادع. 

 
        )٣(النسلُ
لُ النلوا ، أي:" سوتناس ، لَدمن بعضٍ : الو مهبعض لَدسالٌ ، تقول"  )٤("وأن هعملَ ، أي: جسن : لَدو

 .)٥("كأَنسلَ 
 

 )٦(النسيانُ
 . )٧("وهو خالف الذِّكْرِ ، واحلفْظ " بكَسرِ النون وسكون السنيِ ، مصدر نِسي الشيَء  : النسيانُ 

كريساللٍ العأبو ه خيوِ:" وقال الشهوالس يانسبني الن قو : الفَرها كان ، والسيانَ إمنا يكون عمسأن الن
أن الناسي إمنا : وفَرق آخر . سهوت عما عرفْته : نسيت ما عرفْته ، وال يقال: يكون عما مل يكن ، تقول

سى ما كان ذاكنكْرٍ يكْرٍ ، وعن غريِ ذو يكون عن ذهانتهى  )٨(" راً له ، والس. 
 .)٩("كَثري النسيان : أي -بفَتحِ النون  -ورجلٌ نسيانٌ " 
 
 

                                                 
 )ن س ك ( الصحاح ) ١(
 ."تأخري احلَلْقِ ، وهدي ال نسك خبالف احلَلْقِ :" ١/١٩٠يف اجلامع ) ٢(
 ".فال جيوز يف نسلِ احليوان بعينه وال حائط بعينه :"  ٢/٣٧٢يف اجلامع ) ٣(
 )ن س ل ( الصحاح ) ٤(
 )ن س ل ( القاموس ) ٥(
 ".دون النسيان والعجز َألمرِه ... واجِبةٌ مع الذِّكْرِ:" ١/٣٦يف اجلامع ) ٦(
 ٤٠٨، املطلع ) ن س ا ( الصحاح ) ٧(
 ٩٩الفروق) ٨(
 ) ن س ا ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الشني
 

        )١(النشاطُ
 .)٢(نََفْسه للعملِ وغريِه طابت: مصدر نشطَ ينشطُ نشاطاً ، فهو نشيطٌ وناشطٌ، أي: النشاطُ بفَتحِ النون 

 
شوز٣(الن(           

 شوصوالن شوزالن :تصشأةُ وناملَر تزشون ، فاعت٤(االر( صشلُ ونجالر زشون ، :  بهعلى صاح فَعتإذا ار
 ةرسِ املُعاشعن جِن جر٥(وخ( ريهعن اَألز كُلُّه ،. 

وهو املَكانُ املُرتفع من " ، ذَكَرمها ابن السكّيت )٦(خوذٌ من النشَزِ بفَتحِ الشني وإسكانِهاوهو مأ: قال
 .)٧("أنشاز ، ونِشاز  -بفَتحِ الشنيِ  -نشوز ، وجمع النشزِ  -باإلسكان  -األرضِ ، وجمع النشرِ 

*  *  * 

 فصل الصاد

صاب٨(الن( 
وهو  )٩("القَدر الذي تجِب فيه الزكاةُ إذا بلَغه ، حنو مائيت درهمٍ ، وخمسٍ من اإلبلِ :" ب من املالِ النصا

 .بِكسر النون 

                                                 
 ".بِناًء على أنه للنشاط ... قوالن : ويف وجوبِ الوضوِء قَبلَ النومِ ، واستحبابِه :" ١/٦٢يف اجلامع ) ١(
 )ن ش ط ( ينظر القاموس ) ٢(
 ".يجِب القَسم للزوجات : القَسم والنشوز :"  ١/٢٨٥يف اجلامع ) ٣(
 ٤٤، والكرت اللغوي ١٠٥اإلبدال البن السكيت  ينظر) ٤(
 ٢٠٩ينظر الزاهر ) ٥(
 ٩٥ينظر إصالح املنطق ) ٦(
 )ن ش ز ( الصحاح ) ٧(
 ".أنْ يكونَ نِصاباً مملوكاً ملْكاً كامالً ... فشرطُ العنيِ :"  ١/١٤٤يف اجلامع ) ٨(
 )ن ص ب ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

رانِيص١(الن( 
 رانِيصالن : حِ النونبفَت. 

 
فصِ٢(الن(            
 فصِةٌ ،" النها لُغمى ضكوح ، بكسرِ النون بن ثابِت ديأ زا قَر٣(و(  : فصا النفَلَه )ى )٤كوح ، 

 وهو أَحد شقَّي الشيِء ، وجمعه"  )٥("النصيف بفَتحِ النون ، وزيادة ياٍء : فتح النون أيضاً ، ويقال له 
 .)٦("أنصاف  
 

 )٧(النصلُ
 كلها  )٩(وهو حديدته  )٨("، والسيف ، والسكّنيِ ، والرمحِ  نصلُ السهمِ:" بفَتحِ النون  -النصلُ 

 " علٌ : واجلَمصصولٌ ، ونِصالٌ ، وأن١٠("ن(. 

                                                                                                                                                         
 ".وال دم ، كما لو أسلَم نصرانِي .. اوز العبد أو الصيب فأعتق أو بلغَ أحرم عن فَريضته إن تج:" ١/١٨٨يف اجلامع ) ١(
 ".قال مالك من الناسِ من يشق علَيه طَلَب نُِصف امليلِ :" ١/٦٦يف اجلامع ) ٢(
 ١/١٦٩كربي ينظر إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات للع) ٣(
 ١١النساء ) ٤(
 ٥٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 )ن ص ف ( الصحاح ) ٦(
 ".أما غري محلِّها باحلاجة ، كالكتابِ للنسخِ ، واجلَفْن يصاغُ على نصله :"  ٢/٤٤٠يف اجلامع ) ٧(
 )ن ص ل ( الصحاح ) ٨(
 ، والرمحِ ، وهو حديدة السيف ما مل يكن هلا مقبض ، فإذا كان هلا مقبض  حديدةُ السهمِ: النصلُ ) :"  ن ص ل ( يف اللسان ) ٩(
 ".هو حديدة من حدائد السهام : النصلُ : فهو سيف ، وقيل  
 ) ن ص ل ( القاموس ) ١٠(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الضاد
حض١(الن( 

 ريهقال اجلَو ، لَةمهوحاٍء م ، ةمجاملُع ادوسكون الض ، ونبفتح الن حضالن ": شوقد)٢("هو الر  طْلَقي
ومها سواٌء  :  ٧٢/قال أبو زيد" نضخ ونضح باملُعجمة وغريِ املُعجمة : على الغسلِ ، واَألولُ أَشهر ، يقال

 عيمحِ : وقال اَألصضمن الن وهو أَكْثَر ، ةمجمن كَذا ، يعين باملُع خضن ه٣("أَصاب(  لَةمباملُه. 
 

ض٤(ن(               
بفَتحٍ النون ينِض بكَسرِها   )٥(مرفوع على أنه فاعلُ نض ، وقد نض : نض شيٌء هو بفَتحِ النون ، وشيٌء 

 .)٦(إذا صار نقْداً 
 

    )٧(غَزوةُ بين النضريِ
 .)٨(ى رأسِ خمسة أَشهرٍ من وقْعة أُحد يف شهرِ ربيعِ اَألولِ عل: عند ابن إسحاق : غَزوةُ بين النضريِ 

                                                                                                                                                         
 ".النضح من أَمرِ الناسِ ، وهو طَهور :"  ١/٣٩يف اجلامع ) ١(
 )ن ض ح ( الصحاح ) ٢(
 )ن ض ح ( مل أجده يف كتب أيب زيد ، وال األصمعي ، وهو يف الصحاح  )٣(
 ".نض الربح ، فزكَّى عشرين يف املُحرمِ ، وعشرين يف رجبٍ :"  ١/١٤٦يف اجلامع ) ٤(
 من س و ت ، وسقط من ص) وقد نض ) ( ٥(
 ١١٥-١١٤، وحترير ألفاظ التنبيه ١٠٦ينظر الزاهر ) ٦(
 ".مثَّ بين النضريِ ... غَزوةَ بدرٍ ... جاهد رسولُ اهللا :" ١/٢٤٣امع يف اجل) ٧(
 ٣/٦٨٣ينظر سرية النيب ) ٨(
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 خاريةَ : وقال البورعن ع ريهقال الز : دأُح ةقْعراً من وهوثالثني ش تة١(كانت على رأْسِ س(. 

 
*  *  * 

 فصل الظاء

  )٢(النظافَةُ 
نقَّيته ، والتنظُّف  : فهو نظيف ، ونظَّفْته أنا تنظيفاً ، أي -بالضم  -النقاوةُ ، وقد نظُف الشيُء :" النظافَةُ 

 ظافَةالن كَلُّف٣("ت(. 
*  *  * 

 فصل العني
 )٤(النعامةُ 

ن الطَّريِ والنعامةُ م:" ، قال اجلَوهري )٥("اسم جِنسٍ ، كحمامة وحمامٍ : بفَتحِ النون ، والنعام  -النعامةُ " 
 .)٦("يذَكَّر ويؤنثُ 

 

                                                                                                                                                         
 ".على رأسِ ستة أَشهرٍ من وقْعة بدرٍ قبل أُحد :" ٤/١٤٧٨يف صحيح البخاري ) ١(
 ".قوالن : لهما يف اإلناِء ، ويف كَونِه للعبادة أو للنظافَة غَسلُ يديه قبل إدخا:"  ١/٥٠يف اجلامع ) ٢(
 )ن ظ ف ( الصحاح ) ٣(
 ".ففي النعامة بدنةٌ ، وال نص يف الفيلِ :"   ١/٢١٥يف اجلامع ) ٤(
 ١٦٨حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 )ن ع م ( الصحاح ) ٦(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            )١(النعلُ
 نعلْت وانتعلْت : وتصغريها نعيلَةٌ ، تقول"  )٢("ما وقَيت به القَدم من اَألرضِ ، واجلَمع نِعالٌ :" النعلُ 

 .، قاله اجلَوهري )٤("وهي مؤنثَة  )٣(إذا احتذَيت ، ورجلٌ ناعلٌ ذو نعلٍ 
 .)٦("احلذاُء بكَسرِ احلاِء واملَد : ويقال له "  )٥("النعلُ يذَكَّر ويؤنثُ :" وقال احلَنبلي يف املُطْلعِ 

 
مع٧(الن( 

 معالن : ديقَلَ الواحون ، عامأَن هعمسٍ ، وججِن موهو اس ، منوالغ قَرعلى  :اِإلبِلُ والب ةلِ اللُّغأَه ماعإج
 ٨(هذا كُلُّه( معالعنيِ  -، والن كانةٌ  -بإسلُغ)٩(  ٍلَبعن ثَع " رايبةً : وقال ابن اَألعاِإلبِلُ خاص معالن")١٠( .

 .قَاله ابن عصفورٍ يف شرحِ اإليضاحِ 
نعم وارِد ، ويجمع على نعمان ، واألنعام تذكَّر وتؤنثُ  هذا : يقولون )١١(هو ذَكَر ال يؤنثُ: قال الفراُء " 

 ريهةُ فقط : قال اجلَوبه الكَثْر رادوي ، عِ أَناعيماجلَم عم١٢("وج(. 

                                                 
 ".ف والنعلِ من أَرواث الدواب ، وأَبواهلا يدلُكُه وعن اخلُ:"  ١/٣٧يف اجلامع ) ١(
 )ن ع ل ( القاموس ) ٢(
 واملثبت من ص و س) ونعل ( يف ت ) ٣(
  ٤١٠، والبن األنباري  ٥٩، وللمفضل ٥٧، والبن فارس ٨٤وينظر املذكر واملؤنث للفراء ) ن ع ل ( الصحاح ) ٤(

 ٧٧، والبلغة  ٩٣والبن جين
 ٢٠٧طلع امل) ٥(
 )ن ع ل ( الصحاح ) ٦(
 ".خبالف النعمِ املَغصوبِة ترجِع  بأعياا على املعروف :"  ١/١٥١يف اجلامع ) ٧(
 ١/٣٠٦ينظر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز) ٨(
 )ن ع م ( وينظر اللسان " اإلبل ، واألنعام : النعم :"  ٢/٣٧٣عبارة االس ) ٩(
 ٢/١٩٨ب شرح اإليضاح ، والنص يف احملكم مل أجد كتا) ١٠(
  ٥٨، وللمفضل٦٢، وينظر املذكر واملؤنث البن فارس  ٣٤٩، واملذكر واملؤنث البن األنباري  ٨٨املذكر واملؤنث ) ١١(

 ٥٠والبن جين    
 ٣٤٦واملذكر واملؤنث البن األنباري ) ن ع م ( الصحاح ) ١٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 وعد ما دتموج فَهلْ :فجواب االستفهامِ بال جحد ، كقوله تعاىل :  )١(وأما نعم املَذْكور يف بابِ اإلقْرارِ

كُمبا رققَالُواْ ح  معن
نعم تصديق لـه  : أليس يل عندك وديعة ؟  فقولك: إذا قال" وربما ناقَض بلى  )٢(

 .)٣(" لُغةٌ فيه حكاها الكسائي ، ويجِئُ عدةٌ وتصديقاً أيضاً: وبلى تكذيب ، ونعم بكسرِ العنيِ 
 

           )٤(اُءالنعم
الفَرق :" ، قال الشيخ أبو هاللٍ يف الفُروقِ )٥(والنعمى بضم النون والقَصرِ -بفَتحِ النون واملَد  -النعماُء 

حوالِ الظّاهرة ، مثل النعمةُ الظّاهرةُ ، وذلك أا أُخرِجت مخرج اَأل: أن النعماُء هي : بني النعماُء والنعمةُ 
   .انتهى  )٦("احلَمراَء أو البيضاَء ، والنعمةُ قد تكون خافيةً فال تسمى نعماء 

 
 النعمةُ 

 هيف قول ةلْبيةُ يف التةُ املَذْكورمعالن :واملُلْك ةَ لكمعوالن ، د٧(إنَّ احلَم(عوالن بصن رهاَألش ، جوزةُ ، ويم
 هإنَّ يف قول ربداِء ، وختعلى االب فْعالر  : هلَّ عليه ما بعدد ذوفحم  د٨(إنّ احلَم(. 

 

                                                                                                                                                         
 ".نعم فأَنكَر فليس بإقْرارٍ : قد تزوجتك فأنكَرت ، مثَّ قالت: لولو قا:" ١/٢٧٥يف اجلامع ) ١(
 ٤٤األعراف) ٢(
 ١/٣٠١ومعجم لغات القبائل ) ن ع م ( الصحاح ) ٣(
 ".لبيك ذا النعماِء  وزاد عمِر :" ١/١٨٧يف اجلامع ) ٤(
 ٤١املقصور واملمدود للفراء ) ٥(
 ٢٠٨الفروق ) ٦(
 ١/١٨٧اجلامع  )٧(
 ١/٢٧٢األصول ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الغني
 النغلُ 
 .)١("فَساد : أي -بالتحريك  -برأَ اجلُرح وفيه شيٌء من نغلٍ :" بالتحريك ، تقول  -النغلُ 

غوأما النيف بابِ القَذْف ٢(لُ املَذْكور( : ريهرِ الغنيِ ، قال اجلَولٌ :" فبكَسغبِ  : وفُالنٌ نسالن دإذا كان فاس
 .)٤("هو ولَد الزنية : النغلُ :" ، قال الزبيدي )٣("نغلٌ : والعامةُ تقول

*  *  * 

 فصل الفاء
فاس٥(الن( 

نفست املَرأَةُ بفَتحِ النون ، وكَسرِ الفاِء ، ونفست :" وِالدةُ املَرأة إذا وضعت ، يقال : لنون النفاس بكَسرِ ا
 فوسنم لدوالو ، لُهفاع مسأَةُ غُالماً ، على ما مل يحِ الفـاِء ، وهـي   )٦("املَروفَت النون مفَساُء بضوهي ن ،

عـن اللِّحيـاينّ يف نـوادرِه      -بضم النون وإسكان الفـاِء   -ونفْساُء  -بفَتحهما  - الفُصحى ، ونفَساُء
 .)٧(والثّالثُ باملَد ، ونِسوةٌ نفاس

 ريهأيضاً :" قال اجلَو عمجشراُء ، ويفساَء ، وناقَةُ عن عالٍ غَريعلى ف عمجبِ فُعالُء يريف كَالمِ الع وليس
 . )٨("ى نفساوات ، وعشراوات ، وامرأتان نفساوان ، أبدلوا من همزة التأنيث واواً عل
 
 
 

                                                 
 )ن غ ل ( الصحاح ) ١(
 ".ولو قال أنا نذْلٌ أو نغلٌ أو ولَد زًِنى جلد :"  ٢/٥١٨يف اجلامع ) ٢(
 )ن غ ل ( الصحاح ) ٣(
 ١/٥٠٧خمتصر العني) ٤(
 ".انقطاعِ االستحاضة  انقطاع احلَيضِ والنفاسِ ، خبالف: الثاين :" ١/٦١يف اجلامع ) ٥(
 )ن ف س ( الصحاح ) ٦(
 ٤٢، واملطلع ٢/٥٤٦مل أجد نوادر اللحياين ، وينظر املنتخب لكراع) ٧(
 ) ن ف س ( الصحاح ) ٨(
  
 
 
 
 
 
 
 



 

  نفاقاً 
 أي  -بالفَتحِ أيضاً  -نفَاقاً  -بفَتحِ الفاِء  -نفَق البيع :" رواجاً ، يقال: بفَتحِ النون ، أي )١(نفاقاً ورغْبةً 

 ٢("راج(. 
 

 نفَثَ
 .)٥("نفْخ لَطيف بال ريقٍ :" النفْثُ : ، وقالوا)٤("شبه البصاقِ " نفْثاً  )٣(الرجلُ   نفَثَ

 
 فْخ٦(الن(     

 " فْخالن-  يحِ منه : بالفَمالر راج٧("إخ(. 
 

فَر٨(الن( 
 ريكحبالت فَرالن ":والن ، ةرشإىل ع ةُ رِجالٍ من ثَالثَةدةُ عفْروالن فْروكذلك الن ، ثْلهم قاله  )٩("فري

 ريهاجلَو. 
 

                                                 
 ".تجمع الدور املُتقارِبةُ املَكان املُستوية نِفاقاً ورغْبةً :"  ٢/٤٢١يف اجلامع ) ١(
 )ف ق ن ( الصحاح ) ٢(
 من ص و س ، وسقط من ت ) الرجل ) ( ٣(
 ٣/٢٤٩األفعال البن القطاع ) ٤(
 ٢/١٩٤اموع شرح املهذب ) ٥(
 ".إلْحاق النفْخِ بالكَالمِ ، والقَهقَهةُ تبطلُ :" ١٠٥ -١/١٠٤يف اجلامع ) ٦(
 )ن ف خ ( القاموس ) ٧(
 ".عةً بستمائة درهمٍ اشترى ستةُ نفَرٍ سلْ:"  ٢/٣٩٢يف اجلامع ) ٨(
 )ن ف ر ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

فْسالن  
 فْسيقال: الن ، وحالر : هفْسن تجرمِ: خعلى الد طلَقوقد ت ، لَةٌ ، أي :" ، تقول)١(إذا ماتسائ فْسن 

ديف الب هتفاسفْساً ؛ لنن مي الدملٌ ، وسسائ مد ٢("ن(. 
 .)٤("واحد اَألنفاسِ ، وقد تنفَّس الرجلُ : فبالتحريك "  )٣(وأما النفَس املَذْكور يف سننِ الوضوِء 

 
تسَُف٥(ن(                            
 تسفُةٌ فيهما " نكْسورها ، والفاُء مموض حِ النونهو بفَت : تلَد٦("إذا و(. 

 
        )٧(لنفْعا

 فْعيقال:" الن ، رالض دبه : ض فَعتبكذا فان هتفَع٨("ن( ريهقاله اجلَو ، . كريساللٍ العوقال أبو ه ": فْعالن
ضرراً  إذا أراد بك : نفَعنِي العدو مبا فَعلَه يب : يكون مع القَصد إليه ، وقد يكون من غريِ قَصد ، تقول

 قَع٩(فو( فْعاً ، وال يقالن : دسانَ ال يكونُ إال مع القَصإيلَّ يف ذلك ؛ ألن اإلح نسأَح")١٠(. 
 
 

                                                 
 )ن ف س ( ينظر الصحاح )  ١(
 ٣٩ - ٣٨املطلع ) ٢(
 ".االستنشاق ، وهو أن يجذب املاَء بأَنفه ، وينثُره بنفَِسه :"  ١/٥٠يف اجلامع ) ٣(
 )ن ف س ( الصحاح ) ٤(
 ".اجلُنب ، أو نُفست أُخرت إن حاضت :" ١/٦١يف اجلامع ) ٥(
 ٤٢، واملطلع  ٤٥حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ".فعليه أجرةَ العملِ ... كُلُّ من أَوصلَ نفْعاً من عملٍ ومالٍ بأمرِ املُنتفعِ :"  ٢/٤٤٠يف اجلامع ) ٧(
 )ن ف ع ( الصحاح ) ٨(
 واملثبت من ص) فيقع ( يف س و ت ) ٩(
 ٢٠٤فروق ال) ١٠(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

فَقات١(الن( 
 فَقاتفَقَةُ " النوالن ، فَقَةن عممارٍ : جوث ةرعلى نِفاقٍ ، كَثَم عمجوالِ ، وتوحنوها من اَألم ، مراه٢("الد(. 

 
فيس٣(الن(           
 فيستقول:" الن ، غَبرفيه وي تنافَسمايل ، أي: الذي ي فَسعندي: هذا أَن هموأكْر هب٤(" أح(. 

*  *  * 

 فصل القاف
قاب٥(الن(     
 قابالن-  رِ النونبكَس-  ديببِ : قال أبو عرعند الع قابدو منه: النبنيِ الذي يالع رجح٦(م(. 

 .)٧("انتقَبت املَرأةُ ، وإنها لَحسنةُ النقْبة بالكَسرِ :" يقال 
 

قْب٨(الن(          
 قْبقْباً :" النيَء نالش قَبن ردصم : قْبروقِ أيضاً ناملَخ املَكان مواس ، قَهر٩("خ(. 

 

                                                 
 ".لنِكاحٍ ، وقَرابة وملْك  -وهي : النفَقات :"  ١/٣٣١يف اجلامع ) ١(
 ٣٥٢املطلع ) ٢(
 ".وال يجوز بنجِسٍ ، وال بنفيسٍ ، وال ذي حرمة كطَعامٍ :"  ١/٥٣يف اجلامع ) ٣(
 )ن ف س ( الصحاح ) ٤(
 ".أة ستر وجهِها بنقابٍ وشبهِه وكَفَّيها يحرم على املَر:"  ١/٢٠٥يف اجلامع ) ٥(
 ٢/٤٤٠غريب احلديث ) ٦(
 )ن ق ب ( الصحاح ) ٧(
 ".كسرِقَة العبد أو إباقه فيوجد بنقْبٍ أو قد أبق من مصر إىل املَدينة :"  ٢/٣٥٩يف اجلامع ) ٨(
 ٣٧٥املطلع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
قْد١(الن(     
 قْدالن: " نانريوالد ، مراه٢("الد( . هعِ يف قولييف بابِ الب املّذْكور قْدوأما الن : طربغريِ ش قْدوالن 
 ز٣(جائ( طاُء ، قال اخلليلفالع)٤( : مراهله الد تقَدون ، مراهلِ الدجالر تقَدن : هتطَيإذا أَع)٥(. 

 
      )٦(النقْرةُ
 .)٨("الفضةُ  )٧(سبيكَةُ :" بضم النون وإسكان القاف  -النقْرةُ 

 
 قَص٩(ن( 

 نقَص : نقَص الشيُء نقْصاً ونقْصاناً ، ونقَصته أنا ، يتعدى وال يتعدى ، وانتقَص الشيُء ، أي" 
 .)١٠(" وانتقَصته أنا 

 
 
 
 

                                                 
 ".فالزكاةُ كُلَّ عامٍ ، كالنقْد .. إن اتخذَ للتجارة :" ١/١٤٤يف اجلامع ) ١(
 ١١٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ٢/٣٥٦اجلامع ) ٣(
 واملثبت من ص ) يقال ( يف س و ت ) ٤(
 )ن ق د ( وينظر الصحاح " النقْد تمييز الدراهمِ ، وإعطاؤكها إنساناً :" ٥/١١٨عبارة العني ) ٥(
 ".لو غَصب نقْرة فصاغَها ضمن مثْلَها :" ٢/٤١٢امع يف اجل) ٦(
 من ص ، وسقط من س و ت) سبيكة ) ( ٧(
 ٢٤٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
 ".نقَص النصاب قبل حوله بيوم مث أفاد مثله من يومه :" ١/١٥٨يف اجلامع ) ٩(
 )ن ق ص ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(النقْض
 .)٢(ينقُض بضمها -بفَتحِ القاف  -نقَض : معلوم ، يقال: ض النقْ

 
قود٣(الن( 
 قودنِ أو ال : النصوغَينِ أو مكوكَيسكانا م فَةةُ على أي صضوالف بالذَّه. 

 
يعق٤(الن( 
 يعقالن :مهم وبعدها ياٌء وعني ، رِ القافوكَس ، حِ النونكذا هو :" لَةٌ ، قال القاضي عياض يف املَشارِقِ بفَت

 فيسالن هدوكذا قَي ، ٦(، وأبو ذر)٥(بالنون(يفدوالص ، والقابسي ،)٧(واهلَروي ،)٨( ،  قال اخلَطايب ، واخلَطايب
 .)١٠(ع القُبورِ، هو موض)٩(البقْيع بالباِء ، والنقيع بابه: وقد صحفَه املُحدثونَ فيقولون 

 ديبأبو ع طَهبوض : قَدرالغ قيع١١(بالباِء مثل ب( . 
 
 

                                                 
 ".فإنْ وجدها فالنقْض باتفاقٍ ... مس املُلْتذُ بلَمِسها لَ:"  ١/٥٦يف اجلامع ) ١(
 )ن ق ض ( ينظر اللسان ) ٢(
 ".منفَعةٌ مع بقاِء العنيِ ، فاألطْعمةُ والنقود قَرض : املُستعار :"  ٢/٤٠٧يف اجلامع ) ٣(
 ".هاجِرين النقيع خليلِ املُ حمى رسولُ اهللا :"  ٢/٤٤٥يف اجلامع ) ٤(
 ٨٧هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٥٣٧أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد النسفي ت ) ٥(
 ٤٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٣٥عبد بن أمحد اهلروي األنصاري ت ) ٦(
 ٣٥أبو علي احلسني بن حممد الصديف ، ترمجته يف امللحق رقم) ٧(
 ٦/١٨٨١ينظر الغريبني ) ٨(
 واملثبت من ص) باء بال( يف س و ت ) ٩(
 ٦٨، وإصالح املنطق  ١/٤٠٢معامل السنن ) ١٠(
 ١/٢٦٥معجم ما استعجم ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

، وهو صدر وادي العقيـقِ علـى   )١(واخللفاُء بعده وهو املَوضع الذي حماه رسولُ اهللا : قال القاضي 
 ريدميلٌ يف ب هسافَتخاً ، مسفَر رينش٢("ع( طايبوحنوه للخ ، . 

 فيه املاُء : وقال اخلَطايب قَعنتسضِ يمن اَألر طْنالكََأل  )٣(وهو ب تبعنه أَن بضفإذا ن . 
، وغريه  )٤(فبالنون ، كذا قَيده احلازِمي : وأما نقيع اخلَضمات بقُربِ املَدينة على ميلٍ من منازِلِ بين سلَمةَ  

 طأَ من قال: وقال اخلَطّايب٥(ه بالباِء فقد أَخ(. 
 

يق٦(الن(           
 يقالن :ظيفيُء :" يقال ٧٣/النالش يقرِ  -نةً  -بالكَسقاوقَى ننحِ  -يبالفَت-  ظيفيٌّ ، أي نق٧("فهو ن(. 

*  *  * 

 فصل الكاف
كاح٨(الن(         
 كاحالن : ديقال الواح : ريهبِ :" قال األزركاحِ يف كَالمِ العلُ النطُْء ، وقيل: أَصويجِ : الوزللت :نِكاح 

 . )٩("نكَح املَطَر اَألرض ، ونكَح النعاس عينه : ألنه سبب الوطِْء ، يقال
 

                                                 
" محاه جلند املسلمني ، ومحاه صاحباه بعده ؛ ألنه طيب التربة ، يغيب الركب يف كَلْئه  وهو أفضل األمحاء ؛ ألن الرسول ) " ١(

 ٣/٥٦٨حاشية اجلمل 
 ٢/٦٠،  ١/١٧٨مشارق األنوار ) ٢(
 ١/١٠٨ينظر غريب احلديث ) ٣(
 ٣/٣٥٢، والنص يف ذيب األمساء ١٢٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم ٥٨٤أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان  احلازمي ت ) ٤(
 ٦٨ينظر إصالح غلط احملدثني) ٥(
 ".عرِ باَألولَ يف نقي اخلَد ، وبالثاين يف ذي الش: وقيل :"  ١/٤٨يف اجلامع ) ٦(
 )ن ق ا ( الصحاح ) ٧(
 ".واحدةٌ بعد واحدةٌ على األصح ، وترتيب الوِالية كالنكاحِ .. صلَّني أفذاذاً:" ١/١٤٢يف اجلامع ) ٨(
 ١٠٤ـ  ٤/١٠٣ينظر ذيب اللغة ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ديقال الواح : اجيجطْ: وقال أبو القاسم الزبِ مبعىن الوريف كَالمِ الع كاحميعاً النج قْدُء ، والع. 
وموضوع نكَح يف كَالمهِم على هذا الترتيبِ ؛ للزومِ الشيِء للشيِء ، راكباَ عليه ، هذا كَـالم العـربِ   

 . )١(تزوِجيها: نكَح فُالنٌ فُالنةً ينِكحها نكْاحاً ، ونِكْحاً أَرادوا : الصحيحِ ، فإذا قالوا
فَرقَت العرب فَرقاً لَطيفاً يعرف بـه  : نكَحها ، فقال: عن قوهلم  )٢(سأَلْت أبا علي الفارسي:  قال ابن جني

مل يريدوا إالَّ املُجامعةَ ؛ ألنَّ بـذكْرِ املَـرأة   : نكَح امرأته أو زوجته : موضع العقْد من الوطْء ، فإذا قالوا
تسي ةجووإذا قالوا والز ، قْدىن عن العغ :  قَـدها  وعجوزأَرادوا ت ، هتأو أُخ ، فُالن تةً ، أو بِنفُالن كَحن

 .عليها 
نكَحها  : بضعها ، وهو كنايةٌ عن الفَرجِ ، فإذا قالوا : بضم النون  -نكْح املَرأةَ : العرب تقول: قال الفراُء 

 ناهعها ، وقَلّّما ، يقال: فمجها ، وهو فَركْحن ها كما يقال: أصابها : ناكَحع٣(باض(    كـاههـذا مـا ح ،
 ديالواح. 

 ريهوقال ابن فارِسٍ واجلَو : كاحطُْء ، وقد يكون : النهـي ، أي    : الو ـتكَحهـا ، ونكَحون ، قْدالع
 هتكَحوأَن ، تجوزت : هتجوأيز ، حها: ، وهي ناككَحنتجٍ ، واسوز ٤(ذات( :هاكَحها ، وأنجوزت)٥( . 

 
          )٦(النكايةُ

 .)٧("إذا قَتلْت فيهم وجرحت : نكَيت يف العدو نِكايةً :" يقال  -بكَسرِ النون  -النكايةُ 
 
 
 

                                                 
 واملثبت من س و ت) تزوجها ( يف ص ) ١(
 ٣حاشية ٢٦٤و علي النحوي صسبق التعريف به عند ذكر أب) ٢(
  ٢٥٠- ٢٤٩مل أجده يف كتب الواحدي  و ال ابن جين اليت اطلعت عليها ، وهو يف حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ١٧٢ -٩/١٧١وشرح النووي على صحيح مسلم  
 حتريف ، واملثبت من س و ت) واستنحكها ( يف ص ) ٤(
 )ن ك ح ( ، و الصحاح  ٤/٨٨٤، وجممل اللغة  ٥/٤٧٥ينظر مقاييس اللغة ) ٥(
 ".وال منٌّ  على ذي النكاية ، واملُراهق املُقاتلُ كالبالغِ :"  ١/٢٤٦يف اجلامع ) ٦(
 )ن ك ى ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

تكَس١(ن(                 
 "تكََّسكْساً  نن هكُسيَء أَن٢(الش( أي ، ديدشوالت ، فيفخبالت : هتقَلَب")٣( هكَسوأَن ، ريههُ اجلَوذَكَر ، 

 .حكاها ابن مالك  )٤(لُغةٌ 
 

         )٥(نكَلَ
 )٧(اَألصمعي ، وحكامها ابن القَطّـاعِ  ، وأَنكَره)٦("كَسرها لُغةٌ فيه :" نَكَلَ بفَتحِ الكاف ، وقال أبو عبيدةَ 

 .)٨("وذلك بأن يرجِع عن شيٍء قاله ، أوشهادة أداها ، أو مينيٍ تعين عليه أن يحلفَها:" قال املُطَرز . وغريه 
*   *   * 

 فصل امليم
  )٩(النماُء

 .ينمو نموا : ، وغريه ينمى نماًء ، وربما قالوا  منا املالُ" مصدر : واهلَمزِ  )١٠(باملَد  -النماُء 
 .)١١("ينمو ، وينمي : وحكى أبو عبيدةَ 

 

                                                 
 ".لو نكَس ناسياً أعاد حبضرة املاِء :"  ١/٥٠يف اجلامع ) ١(
 من ص ، وسقط من ت و س ) نكسا ) ( ٢(
 )س ن ك ( الصحاح ) ٣(
 ٨١، وثالثيات األفعال ٥١مل أجده يف كتبه اليت اطلعت عليها ، وينظر املطلع) ٤(
 ".ال يلْزمه شيٌء : يلْزمه النكاح ، وقيل: فإنْ نكَلَ فقيل:" ١/٢٦١يف اجلامع ) ٥(
 ١/٣٠٤، وينظر معجم القبائل  ٢/٢٧٣جماز القرآن ) ٦(
 ٣/٢٦٧األفعال ) ٧(
 ٢٣٨املطلع ) ٨(
 ".رِبح ، وفائدةُ : نماُء النقْد :" ١/١٤٥يف اجلامع  )٩(
  ٨٦املقصور واملمدود للفراء ) ١٠(
 )ن م ا ( الصحاح ) ١١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

رِمِ١(الن(  
 رِمِالن ":رِهظائرِها كنوكَس ، كانُ امليمِ ، مع فَتحِ النونإس جوزرِها ، ويحِ النون وكَسوهو بفَت ، عب٢("س( . 

 "واجلَم ع :  مورون ، ونِمار ، رمون ، رمون ، ماروأن ، رمةٌ )٣("أَنرمواألنثى ن ،. 
 

 النملُ
جمعه نِمالٌ ، وأرض  -بفَتحِ النون ، وإسكان امليمِ ، وقد تضم امليم  -معروف ، الواحدةُ نملَةٌ : النملُ 
 .)٤(أصابه النملُ: عام منمولٌ ذات نملٍ ، وطَ: نملَةٌ 

ةالوالت جودباملذْكورِ يف بابِ س هلا : )٥(واملُرادةُ اليت أوورالس طس لْكت اتآي آنابٍ الْقُرتكبِنيٍ  وم
)٦( 

*  *  * 

 فصل اهلاء
هار٧(الن(  
 هارالن :عمجكما ال ي عمجلِ ، وال ياللَّي دض ذابه  )٨( العقلت يف قَليل هتعمفإن ج ، رابوالس : رهأن 

                                                 
 ".والنمر ... واستثْىن الفأرةُ ... صيد البر كُلُّه مأكوالً :" ٢٠٨ -١/٢٠٧يف اجلامع ) ١(
 ١٦٨حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 )ن م ر ( القاموس ) ٣(
 )ن م ل ( ينظر الصحاح ) ٤(
 ".والنملُ ... اَألعراف : إحدى عشرةَ سجدةً :" ١/١٣٥يف اجلامع ) ٥(
 ١النمل ) ٦(
 ".يجوز اإلسرار يف النوافلِ لَيالً ، ويف اجلَهرِ فيها نهاراً قوالن :"  ١/٩٥يف اجلامع ) ٧(
 )ع ذ ب ( الصحاح  "جيمع على أعذبة ) " ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)٣(، قاله ثَعلَب والنضر)٢(، وهو من طُلوعِ الشمسِ إىل غُروبِها)١(ويف الكَثريِ نهر ، مثل سحابٍ وسحبٍ
 اججسِ: وقال الزم٤(من درورِ الش( وقال ابن األنباري ، :لِ ما قبل طُلوعآثارِ اللَّي جود؛ لو كرتشها م 

 .)٥(وهو الظُّلْمةُ ، والنهار ، وهو الضياُء 
 حكاه  )٦(استتار ضوِء البصرِ وافْتراقه : انتشار ضوِء البصرِ وافْتراقه ، والَّليلُ : النهار : وقال بعضهم 
 .ابن عصفور

 
رَه٧(الن( 
رَهالن   هورتانشم تانها ، لُغحاهلاِء ، وفَت تنيِ: بإسكانمرٍ بضهأيضاً على ن عمجهارِ ، وياألن د٨(واح(. 

 
شه٩(ن(    

 هيشون شهن : قال القاضي عياض : هتسهون ، ماللَّح تشهن-  لَةمواملُه ةمجباملُع :هذْتإذا أخ 
 نانِكم  بأَسهظْمِ ، وقال بعضعن الع-  لَةمباملُه : ةمجوباملُع ، ناناَألس بأطْراف : ميعِ الفَم١٠(جب(. 

 
 

                                                                                                                                                         
 )ن هـ ر ( الصحاح ) ١(
 ٤/٣٠٣ليس يف الفصيح ، وينظر احملكم ) ٢(
 ١٤١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٠٤النضر بن مشيل بن خرشة التميمي ت ) ٣(
 ٣١/١٧٣مل أجده يف كتبه اليت اطلعت عليها ، وينظر التفسري الكبري للشافعي) ٤(
 ٦/٢٧٦يت اطلعت عليها ، وينظر ذيب اللغة مل أجده يف كتبه ال) ٥(
 ٤/٣٠٣ليس يف كتبه اليت اطلعت عليها ، وينظر احملكم ) ٦(
 ".ال بأس بالنهرِ الصغريِ ، وبالطَّريقِ بينهم ، وقال يف سطوحِ املسجد جاز :" ١/١١٣يف اجلامع ) ٧(
 ٢١٧وحترير ألفاظ التنبيه)  ن هـ ر ( ينظر الصحاح ) ٨(
 ".ألنه نهش .. ما خال السن ... يجوز بِكُلِّ جارِحٍ :"  ١/٢٢٥ اجلامع يف) ٩(
 ٢/٥٤ينظر مشارق األنوار ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الواو
          )١(النوافلُ
 .)٢("جمع نافلَةٌ ، وهي الزيادةُ ، سميت بذلك ؛ ألا زيادةٌ على الواجِبِ :" النوافلُ 

  
 )٣(النواقض

جمع ناقضٍ ، كخارِجٍ وخوارِجٍ ، وطالقٍ وطَوالقٍ ، وكذا ما كان على وزن فاعلٍ ، ومل يكن : النواقض 
 هيوعليه سيب صلٍ ، نعلى فَواع هعمج جوزلٍ ، يذَكَّرٍ عاقمفاً لص٤(و(. 

 ةيحِ الكافريف ش كمال وقد غَلَطَ فيه كَث: قال ابنككَذَل موعاً ، وليسسم وهدفَع ، نرِيمن املُتأَخ ٥(ري( 
 .انتهى 

 
           )٦(النورةُ 
 . )٨("بالنورة ، وبعضهم يقول انتار  )٧(تطَلّى: تنور الرجلُ :" اهلناُء ، قال اجلَوهري : بالضم  -النورةُ 

 .)٩("ور أيضاً وانت:" قال يف القاموسِ 
 النورةُ من األجسامِ احلَجرية : وقال ابن جزلَةَ يف منهاجِ البيان فيما يستعملُه اإلنسانُ يف علْمِ الطِّبِ 

 

                                                 
 ".يف النوافلِ إال يف السفَرِ ... االستقْبالُ ، وهو شرطٌٌ :"  ١/٩٠يف اجلامع ) ١(
 ٤٤ -٤٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ".نواقض الوضوِء أحداثٌ وأسباب :"  ١/٥٥يف اجلامع ) ٣(
 ٣/٦٣٢ينظر الكتاب ) ٤(
 ٤/١٨٦٥ينظر شرح الكافية ) ٥(
 ".والنورةُ ... التراب : وجه اَألرضِ :"  ١/٦٨يف اجلامع ) ٦(
 حتريف ، واملثبت من س و ت) تلطَّى ( يف ص ) ٧(
 )ن و ر( الصحاح ) ٨(
 )ن و ر ( القاموس ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

لْد أَبرزت ما جداً ، وتضر بالنحيف إذا طَلى ا بدنه يف احلَمامِ ، وإذا طَلى ا اجل )١(وتنفَع من حرقِ النارِ
 .تحته ، وينبغي أن يدهن بعدها بدهنِ بنفْسجٍ ، وماِء ورد  انتهى 

 
مو٢(الن( 
 مويامِ :" النكالن ، قادأو الر عاسرِ  -النبالكَس-  هعموج ، موهو نائ : ةمالنائ عموج ، نيام : مون 
 ميِ٣("ون(. 

 
 )٤(النونُ

حرف هجاٍء ، وهو من حروف الزيادات ، وقد يكونُ للتأكيد يلْحق الفعلَ املَسـتقْبلَ بعـد المِ   : النونُ 
اضرِبن زيداً وال تضرِبن : واهللا َألضرِبن زيداً ، ويلْحق بعد ذلك األمر والنهي ، فتقول: القَسمِ ، كقولك 

 تضرِبن زيداً ؟  )٥(هل: ويلْحق يف اإلستفهامِ ، تقول  عمراً ،
وقد تكون نونُ التأكيد خفيفَةً كما تكون مشددةً ، إال أنَّ اخلَفيفَةَ إذا استقْبلَها سـاكن سـقَطَت ، وإذا   

 .لوصلِ وقَفْت عليها ، وقبلها فَتحةٌ أبدلْتها ألفاً ، وربما حذفَت يف ا
يا رجالن اضربانِّ زيداً ، ويف فعلِ جماعـة   )٦(واملُخفّفَةُ تصلُح يف مكان املُشددة ، إال يف فعلِ االثنني ، حنو

 اخلَفيفَةَ ها هنا  ، ويونس  يجيز)٨(يا نِسوةُ اضِربنانِّ زيداً ، فإنه ال يصلُح فيهما إال املُشددة  )٧(املؤنث  حنو
 
 

                                                 
 ٣/٥٤،  واآلداب الشرعية حملمد املقدسي  ٤/٣٤) ابن البيطار ( ينظر اجلامع ) ١(
 ".ويف النومِ ثَالثَةُ طُرقٍ :"  ١/٥٦يف اجلامع ) ٢(
 )ن و م ( القاموس ) ٣(
 ".من يمكنه التعلُّم كاجلاهلِ يف الباقني ، كالّالمِ والنون :" ١/١١٠يف اجلامع ) ٤(
 من ص و س ، وسقط من ت) تقول هل ) ( ٥(
 من ص ، وليس يف ت و س ) حنو ) ( ٦(
 من ص ، وليس يف ت و س) حنو ) ( ٧(
 ٣/٥٢٧ينظر الكتاب " ألنه ال يقع بعد األلف ساكن إال إذا أدغم ) "  ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دولُ أَج١(أيضاً ، واألو(. 
*  *  * 

 فصل الياء
 

        )٢(النيُء
ناَء اللَّحم ينِيُء نيأً ، فهو لَحم :" بكَسرِ النون ، وتخفيف الياِء ، واملَد ، واهلَمزِ ، قال اجلَوهري : النيُء 
 .)٤("مل ينضج : ، بين النيوِء ، والنيوَءة ، أي )٣(مثل نِيعٍ -بالكَسرِ  -نِيٌء 

  
                النيلُ

املُستخرج :"  )٦(، واملُراد به يف بابِ زكاة املَعدن  )٥(النولُ والنالُ: العطاُء ، ويقال: بفَتحِ النون  -النيلُ 
 ند٧("من املَع(   . 
 .)١٠("وهو فيض مصر " فبكَسرِ النون : )٩(، واحلَجرِ)٨(املَذْكور يف بابِ اِإلستسقاِءوأما النيلُ 

 
 

                                                 
 )ن و ن ( ، والصحاح  ٣/٥٢٧الكتاب )  ١(
 ".يطْعم نِيئاً ومطْبوخاً يأكُلُ املُضحي ، و:"  ١/٢٣٠يف اجلامع ) ٢(
 )ن ي ع ( تاج العروس " امليلُ : النيع ) " ٣(
 )ن و أ ( الصحاح ) ٤(
 ١/١٨٩ينظر غريب احلديث للخطايب ) ٥(
 ".لو انقَطَع نيلُه ، مثَّ عاد ، مل يضم اتفاقاً :" ١/١٥٣يف اجلامع ) ٦(
 ٢٣٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٧(
 ".استسقي مبصر للنيلِ خمسةً وعشرين يوماً :"  ١/١٣٢يف اجلامع ) ٨(
 ".وحاضر الزحف ، خبالف املُلَججِ يف البحرِ والنيلِ وقْت اهلَولِ :"   ٢/٣٨٧يف اجلامع) ٩(
 )ن ي ل ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

في١(الن( 
 فيمن الواوِ ، يقال:" الن لُهوأَص ، ددشوي فَّفخةُ ، ييادالز : وكُلُّ ما زاد ، فيومائَةٌ ون ، فيةٌ ونرشع 

 .)٢("و نيف حتى يبلُغَ العقْد الثّاين على العقْد ، فه
 

 )٣(النيةُ 
  )٤(نويت نِيةً ونواةً ، وأَنويت كنويت: مشددةٌ ، وحكي فيها التخفيف ، واجلَمع النيات ، ويقال: النيةُ 

 .ذلك ، حكاها اجلَوهري ك )٥("وانتويت " حكامها الزجاج يف فَعلَ وأَفْعلِ 
 ةيِء : وهي يف الُّلغالقَلْبِ على الش مزوهو ع ، دعِ "  )٦(القَصرإىل : ويف الش بقَريٍء يلِ شععلى ف مزالع

 .)٧("اهللا تعاىل 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 ".ثُلُثُ األولِ : ثالثٌ ، وقيل: يلله مخسونَ ونيف فتفْسريه ، وق:" ٢/٤٠١يف اجلامع ) ١(
 )ن ي ف ( الصحاح ) ٢(
 ".قوالن : ويف النية يف النضجِ :"  ١/٣٩يف اجلامع ) ٣(
 ٩٠فعلت وأفعلت ) ٤(
 )ن و ى ( الصحاح ) ٥(
 )ن و ي ( ينظر تاج العروس ) ٦(
  ٦٩املطلع ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب اهلاء

           )١(اهلاشمةُ 
 .)٢(الشجةُ اليت تهشم العظْم: بكَسرِ الشنيِ  -اهلاشمةُ 

 
 م٣(اهلائ(   
 ماهلائ : ريهماناً :" قال اجلَويماً ، وهيه هيمي هِهجعلى و هام :  هامتسم وقَلْب ، قِ أو غريِهشمن الع بذَه
 .)٤("هائم : أي

*  *  * 

 فصل الباء
  )٥(اهلبةُ 
وهبةً   -بإسكان اهلاِء وفَتحها  -وهبت له شيئاً وهباً ، ووهباً : يقال: ال أَهلُ اللُّغة مصدر ، ق: اهلبةُ 

سؤالُ اهلبة  : قَبولُ اهلبة ، واالستيهاب : بكَسرِ اهلاِء فيهما ، وااليهاب  -واالسم املَوهب ، واملَوهبةُ 
 مالقَو بواهوت :ةٌ ، أيإذا وابهوو ابهلٌ وجةٌ قَليلَةٌ ، وركذا لُغ هتبهضٍ ، ووعلب مهضعب به : ةباهل كَثري

 ةبالَغاهلاُء للم ، هوال٦(َألم(.      
 أنه : روٍ عن أيب عَم )٨(وحكى السريايفُّ. هذا قولُ سيبويه  )٧(وهبكَه : وال يقال :" قال صاحب املُحكَمِ 

 

                                                 
 ".شم العظْم وهي اليت ته: اهلاشمة :"  ٢/٤٩٣يف اجلامع) ١(
 ٢٣٦ينظر الزاهر ) ٢(
 ".التائه عنِ الطُّرقِ : اهلائم :" ١/١١٨يف اجلامع ) ٣(
 )هـ ي م ( الصحاح ) ٤(
 ".أما عرض املرياث واهلبة ، ودينهما فال زكاةَ فيهِما :" ١/١٤٨يف اجلامع ) ٥(
 ٢٩١واملطلع )  و هـ ب ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ١/٣٨١الكتاب ينظر ) ٧(
 ٣١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٣٦٨أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا املرزبان السريايف ت) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ا يقول آلخررابيأع عمالً : سبن كبعي ، أهم قطَل١("ان(. 
 وويعِ :" قال النطَوقَةُ التدةُ ، وصيةُ ، واهلَدباهل :ليكمها تعمجةٌٌ ، يتقارِبم من البِر واعنٍ بـال    ٧٤/أَنـيع

 .لتقَربِ إىل اهللا تعاىل بإعطاِء محتاجٍ ، فهي صدقَةٌ عوضٍ ، فإن تمحض فيها طَلَب ا
 .)٢("وإن حملَت إىل مكان املُهدى إليه ؛ إعظاماً له ، وإكْراماً ، وتودداً ، فهي هديةٌ ، وإال فَهِبةٌ 

*  *  * 

 فصل التاء
ف٣(اهلَت(          
 فيقال:" اهلَت ، تواحلَ: الص فَتتتافاً ، أيهبه ه فتفاً ، وهته فتهةُ تبه : مام ٤("صاح(. 

*  *  * 

 فصل اجليم
ر٥(اهلَج(       
 راهلَج ": راضواإلع كر٦("الت(. 

 
 )٧(اهلجرةُ
إىل املَدينة ، فقَدمها   وهاجر رسولُ اهللا )٨("هجرةٌ إىل احلَبشة ، وهجرةٌ إىل املَدينة : هجرتان " اهلجرةُ 

 ر يوم اإلثْننيِ ، لثْنيت عشرةَ لَيلَة خلَت من شهرِ ربيعِ اَألولِ ، وله ثَالثٌ وخمسونَ سنة ، وذلك فيما ذَكَ

                                                 
 ٤/٤٣٩احملكم ) ١(
 ٢٤٠ - ٢٣٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ".واهلَتف باجلَنائزِ ... يكْره فيه البيع :"  ٢/٤٤٦يف اجلامع ) ٣(
 )هـ ت ف ( الصحاح ) ٤(
 ".إذا نشزت وعظَها مثَّ هجرها :"  ١/٢٨٧اجلامع  يف) ٥(
 ٢٥٩حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ".يف الثّانية من اهلجرة غَزوةَ بدرٍ .. جاهد رسولُ اهللا :"  ١/٢٤٣يف اجلامع ) ٧(
 )هـ ج ر ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .)١(احلُساب يف أيلول 

 
٢(اهلَجني(     
 ة :" اهلَجنييمجع هوأُم ، بِيرع ٣("أَبوه(. 

*  *  * 

 فصل الدال
ب٤(اهلُد(           
 باهلاِء  -اهلُد مبض-  هعمقُفْلٌ ، ج نزنِ: بويفارِِ العيف أش ابِتالن رعوهو الش ، داب٥(أه(. 

  
رْ٦(اهلَد(             

 دم فُالن هدراً ، وهدراً  بالتحريك ، أي  )٧(ذَهب: تقول " اهلَدْر  بفَتحِ اهلاء ، وبفَتحِ الدال وإسكانِها 
  دقْلٌ وال قََوفيه ع الً ليس٨("باط(. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 ٤/٢٢٩روضِ اَألنف للسهيلي ، وال ١/٦٩ينظر زاد املعاد البن القيم اجلوزية ) ١(
 ".اهلَجني والصغري يقْدر ا على الكر والفَر :" ١/٢٥١يف اجلامع ) ٢(
 ٢٢٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ".يف اللِّحية وغريها حتى اهلُدبِ .. تخليلُ خفيف الشعرِ:" ١/٤٨يف اجلامع ) ٤(
 ٣٦٦طلع وامل)  هـ د ب ( ينظر املصباح ) ٥(
 ".فهدَر ... إنْ كان من التدليسِ ، كقَطْعِ يده بالسرِقَة :"  ٣٦١ - ٢/٣٦٠يف اجلامع ) ٦(
 واملثبت من س و ت) هدر ( يف ص ) ٧(
 ) هـ د ر ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

م١(اهلَد( 
 مالِ  -اهلَدكنيِ الدسدميِ ، تقول:" بتهالبِناِء ، كالت قْضن : مدحِ  -هبالفَت-  بر٢("كض(.   

 
 ياهلَد             
 يما: اهلَد وغريِه وانيمِ من حدى إىل احلَره٣(ي(به يف بابِ احلَج واملُراد ،)من :" )٤ حيةيف األض زِئجماي

بإسكان الدالِ ، وتخفيف الياِء ، وبكَسرِ الدالِ ، وتشديد  -هدي وهدي : ، يقال)٥("اإلبلِ والبقَرِ والغنمِ 
هما اَألزهالياِء ، ذَكَر هوغري ري. 

 ريهةُ : قال اَألزدوالواح ، ديدشالت ةٌ ، يقال: أصلُهيدةٌ ، وهيده : هتيدوه ياهلَد تيد٦(أَه(. 
 .)٧(أَهديت اهلَديةُ ، وهديتها ، نقَلَهما الزجاج وغريه: ففَعيلَةٌ مبعىن مفْعولَةٌ ، تقول: وأما اهلَديةُ 

 
*  *  * 

 فصل الراء
ر٨(اهل( 
 رثى :" اهلواُألن ، ةدروق درةٌ ، مثل قرره عواجلَم ، رونبٍ : السروق ةبرمثل ق ، ررها هعمةٌ ، وجر٩("ه(. 

 
 

                                                 
 ".ومن تحت اهلَدمِ ال يستطيع الصالةَ يقْضي:"  ١/٧٠يف اجلامع ) ١(
 )هـ د م ( القاموس ) ٢(
 ١٥٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ".وعن ما لَزِمه من هدي أو فدية غري متعمد حج  أو صد أو أُحصر :" ١٨٥ -١/١٨٤يف اجلامع ) ٤(
  ١٥٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 ١٢٥، والزاهر  ٦/٣٨٢ينظر ذيب اللغة ) ٦(
 ٧٥، وللجواليقي  ١٠١، وفعلت وأفعلت للسجِستاينّ  ٩٩ -٩٨ينظر فعلت وأفعلت ) ٧(
 ".إن مل تر وعسر االحتراز ، كاهلر والفأْرة  فمغتفَر :"  ١/٣٤يف اجلامع) ٨(
 )هـ ر ر ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

م١(اهلَر( 
 ماهلَر-  ريكحلُ :" بالتجالر رِموقد ه ، نالس ربرِ ب -كى -الكَسمره موقَو ، رِماهللا ، فهو ه همر٢(وأَه(  

 " رِماتى ، وهمرةٌ ، ونِساٌء هرِمرأَةٌ ه٣("وام(. 
  
وِي٤(اهلَر( 

 وِيالياِء  -اهلَر ددشم ، حِ اهلاِء والراِء ، وبعدها واوبفَت : ندى مدراةَ إح ُلمعي فَرأَص براسانَثَو٥(خ( 
 .)٦(إذا صبغته بالصفْرة ، وكانت السادةُ يف العربِ يتعممونَ بالعمائمِ املُهراة : هريت الثَّوب : يقال
    

           )٧(اهلَرِيسةُ 
 .)٨("تدق ، فعيلَةٌ مبعىن مفْعولَةٌ عربِيةٌ : ألا تهرِس ، أي" اهلَرِيسةُ  

*  *  * 

 فصل الزاي
 )٩(اهلَزلُ
 أصابها هزال ، وهو  -فبضم اهلاِء ، وكَسرِ الزاي  -ضد اجلد ، وقد هزلَ يهزِلُ ، وأما هزِلَت : اهلَزلُ 

 

                                                 
 ."ذو اهلَرمِ ، وذات احلَملِ فكغيرِهم ، وإن كانوا شهداَء :" ١/١٣٩يف اجلامع ) ١(
 )هـ ر م ( الصحاح ) ٢(
 )هـ ر م ( املصباح ) ٣(
 ".إنْ أعطَيتنِي هذا الثَّوب املَروي ، فإذا هو هروي لَزِم :"  ١/٢٩١يف اجلامع ) ٤(
 ٣/٣٥٥، وذيب األمساء  ٢٦١، وحترير ألفاظ التنبيه  ٥/٤٥٦ينظر معجم البلدان ) ٥(
 ٦/٤٠١ينظر ذيب اللغة ) ٦(
قوالن ، وكذلك ال آكُلُ خبزاً فأَكَلَ ، حنو .. ففي حنثه مبثلِ حلمِ احليتان ... لو حلف ال آكُلَ لَحماً:" ١/٢٣٧امعيف اجل) ٧(

 ةواهلَرِيس ، ةاألطْرِي." 
 ٢٣٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
 " .إن قام عليه وكيلٌ مل يلْزم  : ثالثها  -يف الطَّالقِ ، والنكاحِ ، والعتقِِ : ويف اهلَزلِ :"  ١/٢٩٥يف اجلامع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بفَتحِ اهلاِء ، وكَسرِ  - هزِلَت: ، ويقال)٢("وأَهزلْتها "  )١(فهي مهزولَةٌ -بضم اهلاِء  -ضد السمنِ ، هزاالً 
 .)٣("وهزلْتها هزالً ، كضربتها ضرباً :" حكاها ابن القَطّاعِ ، قال اجلَوهري  -الزاي 

 
      )٤(اهلَزميةُ

 ريهةُ ، قال اجلَوموا :" اهلَزميزهةً ، فانزميماً ، وهزه شاجلَي تمز٥("ه(. 
*  *  * 

 فصل الطاء
  )٦(اهلَطْلُ

هطَلَت السماُء تهطلُ هطْالً ، وهطْالناً : تتابع املَطرِ والدمعِ وسيالنه ، يقال:" بسكون الطّاِء  -اهلَطْلُ 
 .)٧("وتهطاالً 

*  *  * 

 فصل الالم
        )٨(اهلاللُ

الً يف اللَّيلَة األوىل ، والثّانية ، والثّالثَة ، ثُم هو إمنا يكون هال: معروف ، قال اجلَوهري وغريه : اهلاللُ 
ر٩(قَم(. 

                                                 
 )هـ ز ل ( ينظر اللسان ) ١(
 ٣/٣٤٥األفعال ) ٢(
 ٢١١و حترير ألفاظ التنبيه ) هـ ز ل ( الصحاح ) ٣(
 ".كُلِّ قتالٍ جائزٍ ، كقتالِ املالِ ، واهلَزمية املُباحة :" ١/١٢٦يف اجلامع ) ٤(
 )هـ ز م ( الصحاح ) ٥(
 ".إذا كان بالدارِ وشبهِها ما يضر ، كاهلَطْلِ وشبهه ملْ يجبرِ املالك :" ٢/٤٣٧يف اجلامع ) ٦(
 )هـ ط ل ( الصحاح ) ٧(
 ".ال يفْطر يف هاللِ شوالِ ظاهراً وال خفْيةً :" ١/١٧٠يف اجلامع ) ٨(
 ١٢٤وحترير ألفاظ التنبيه )  هـ ل ل ( ينظر الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

لَك١(ه(          
 لَكلْكاً " هه بركض-  ملوكاً  -بالضلوكاً ، وهههما  -وتمي الالمِ -بضثَلَّثَتلَُِكَةً مهلَُِكَةً ، وتهأي   )٢(وم

 .)٣("كَه ، وهلَّكَه ، وهلَكَه يهلكُه الزِم ومتعد مات ، وأهلَكَه ، واستهلَ
 

*  *  * 

 فصل النون
دن٤(ه( 

 دنه : ةالمالس عمج هعمفتقول يف ج ، فرصوال ي فرصي ، امرأة مكْسريِ : اسعِ التمويف ج ، داتنه
نود٦( )٥(ه(. 

 
 )٧(اهلندبا
 وهو البقْلُ   -بفَتحِ الدال -، قاله أبو زيد ، واهلندباةُ واهلندب )٨(باملَد والقَصرِ مع كَسرِ الدالِ -اهلندبا 

 تانِيسوب رِيومنه ب. 
 

 
 

                                                 
 ".لو هلَك أو قُتلَ أو سرِق قبل نحرِه ، وجب بدلُه :"  ١/٢١٥يف اجلامع ) ١(
 ١/١٨ينظر إكمال اإلعالم ) ٢(
 )هـ ل ك ( القاموس ) ٣(
 ".فإنْ شك أهند هي أم غريها طُلِّقْن كلُّهن :"  ١/٣٠١يف اجلامع ) ٤(
 ، وسقط من ص من س و ت ) ود ويف جمعِ التكْسريِ هن) ( ٥(
 )هـ ن د ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ".ما مل يوجد فيه أحدها فغري رِبوي ، كاخلس واهلندبا :"  ٢/٣٤٥يف اجلامع ) ٧(
 )هـ د ب ( ينظر الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الواو
        )١(اهلَواُء

وِيةٌ ، كغطاٍء وأغْطية ، قال أَهلُ اللُّغة  هو ما بني السماِء واألرضِ ، وجمعه أه: واهلَمزِ  )٢(باملَد  -اهلَواُء 
 .)٤(وهواٍء فوق هواٍء: ، ومنه قوله يف بابِ البيعِ يف اهلَواِء )٣(وكُلُّ خالٍ هواٌء 

 
  )٥(اجلاري هو عليهما

من هي له ، فَمذْهب  هو ؛ لكَون الصفَة إذا جرت على غريِ: أَبرز الضمري يف قوله :" اجلاري هو عليهما 
 نيريصني : البطْلَقاً ، وعند الكوفيم رازِهإب وجوب : سثُ اللَّبيمن ح جِب٦("إمنا ي(. 

 
 )٧(هودنَ
 .أي صولح : هودنَ 

 
           )٨(اهلَولُ
 .)١٠("أفْزعه : يُء يهولُه هوالً ، أيهالَه الش:" ، يقال )٩("أهوالٌ ، وهؤولٌ :" الفَزع ، جمعه : اهلَولُ 

                                                 
 ".قْبِل بِناٌء على أن األمر ببِنائها ، أو وائها املُست:"  ١/٩١يف اجلامع ) ١(
 ٤٢، وأليب الطيب الوشاء ١٦املقصور واملمدود للفراء ) ٢(
 ٢٠٣وحترير ألفاظ التنبيه )  هـ و ى ( الصحاح ) ٣(
 ".بيع هواٍء فوق هواٍء ، ويبِين البائع األسفَلَ :"  ٢/٣٣٨اجلامع ) ٤(
 ".نيخ اجلاري هو عليهما ال ينفَك عنه غالباً ، كالترابِ والزر:"  ١/٣٠يف اجلامع ) ٥(
  ٥٨ـ  ١/٥٧، وينظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ١٢٨عبد العزيز اهلوميل : التوضيح خلليل حتقيق ) ٦(
 ".يسقُطُ املالَ الذي هودنَ عليه :"  ١/٢٤٨يف اجلامع ) ٧(
 ."خبالف املُلَججِ يف البحرِ والنيلِ وقْت اهلَولِ :"  ٢/٣٨٧يف اجلامع ) ٨(
 )هـ و ل ( القاموس ) ٩(
 ) هـ و ل ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ي١(اهلَو(      

 يحِ اهلاء  -اهلَوبفَت-  ريهقال اجلَو ": يعموى : قال اَألصحِ  -ها ، أي -بالفَتوِيوِي ههقَطَ إىل : يس
 .)٢("أَسفَلَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 ".فإنْ قَصد ا ، الركوع  أو اهلَوي مجرداً :" ١/١١٢يف اجلامع ) ١(
 ٣/٩٤٨وينظر الغريب املصنف ) هـ و ى ( الصحاح ) ٢(
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب الواو

د١(الواح(           
دالواح  ": عواجلَم ، ددلُ العاُء ، يقال : أوقال الفر ، عيانوراعٍ ور ، انبدانٌ ، مثل شابٍ وشدانٌ وأُححو

ثَناه : وحده وأَحده ، كما يقال: شرذمةٌ قَليلونَ ، ويقال: أَنتم حيٌّ واحد ، وحيٌّ واحدون ، كما يقال
لٌ وجور ، أيوثَلَّثَه ، حيدوو ، دحوو ، دح : فَرِدن٢("م(. 

 
 )٣(الوادي
 .)٥("واجلَمع األوديةُ على غريِقياسٍ )٤(الواد: معروف ، وربما اكْتفوا بالكَسرةِِِِِ عن الياِء ، فقالوا:" الوادي 

 
٦(الواو(         
 فَةً ملُطْلَقِ: الواوعاط رِدجاٍء ، وته فرةً  حدزائ قَعتيبِ ، وقد ترعِ ، وللتومنه قوله تعاىل  )٧(اجلَم تحوفُت 

 ، وقد تحذَف مع معطوفها ودونه )٩(قال هلم خزنتها: أي: ، قال احلَسن  )٨( خزنتها لَهم وقَالَ أَبوابها
 
 

                                                 
 ".من اَألربعة  االثْنان أوىل من الواحد ، والثَّالثَةُ أوىل:"  ١/١٤٠يف اجلامع ) ١(
 ) و ح د ( والنص يف الصحاح ، مل أجد نص الفراء يف كتبه اليت اطلعت عليها ) ٢(
 ".وبطْنِ الوادي ... نهي عن الصالة يف املَجزِرِة :"  ١/٨٤يف اجلامع ) ٣(
 واملثبت من ص و س) الوادي ( يف ت ) ٤(
 )و د ى ( الصحاح ) ٥(
 ".رد عليهم إذا بدؤوا به من غريِ واوٍ ي:"  ٢/٥٦٧يف اجلامع ) ٦(
 وباب األلف اللينة ) واو ( ينظر القاموس ) ٧(
 ٧٣الزمر ) ٨(
 ٧/٢٠١ينظر زاد املسري) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ومن الثاين قوله  )٢(تقيكُم احلَر والبرد: أي )١( يكُم الْحرتق سرابِيلَ لَكُم وجعلَ فمن األول ، قوله تعاىل 
  ":رِهممن صاعِ ت هرمن صاعِ ب ، همهرد نم ، ينارِهد نلٌ مجر قدصإن كـان ذا   : أي )٣("ت ينارِهمن د

إن كان ذا برٍ ، ومن صاعِ تمرِه إن كـان ذا  ، ومن صاعِ بره )٥(ومن درهمه إن كان ذا  دراهم )٤(دنانري
 .تمرٍ 

*  *  * 

 فصل الباء
     )٦(الوبأُ

. أوباٌء : الطّاعونُ أو كُلُّ مرضٍ عام ، وجمع املَمدود أَوبِئَةٌ ، وجمع املَقْصورِ :"  )٧(يمد ويقْصر -الوبأُ 
 .)٨("إذا كَثُر مرضها : فهي موبوَءةٌ  وقد وبِئَت األرض توبأُ وبأً ،

 
رب٩(الو(  

 ربالو-  عريالب بِرةٌ ، وقد وربو هتدغري ، واح الباِء ، ليس ريكحرِ  -بتبالكَس-  ربوأَو ، بِرإذا : فهو و
 هربو ١٠(كَثُر(. 

                                                 
 ٨١النحل ) ١(
 ٢/١٣٠ينظر تفسري السمعاين ) ٢(
 ٥/٧٦، وسنن النسائي  ٢/٧٠٥أخرجه مسلم ) ٣(
 واملثبت من ص) دينار ( يف ت و س ) ٤(
 واملثبت من ص) درهم ( يف ت و س ) ٥(
 ".إن كان وباًء فهي طولٌ ، وال يسمون من سمعوا منه :"  ٢/٤٧٦يف اجلامع ) ٦(
 ٥٣املقصور واملمدود للفراء ) ٧(
 )و ب أ ( الصحاح ) ٨(
 ".الصوف والوبرِ طاهر :"  ١/٣٢يف اجلامع ) ٩(
 )و ب ر ( ينظر الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١("رانِبِ ونحوها صوف اِإلبِلِ ، واَأل: الوبر :" قال ابن سيده 
بكَسرِ  -فبفتحِ الواوِ ، وسكون الباِء ، وآخره راء ، وجمعه وِبار :"  )٢(وأما الوبر املَذْكور يف بابِ الذَّبائحِ

 . )٤("وهي دويبةٌ حنو اهلر "  )٣("الواوِ 
 ريهةُ :" وقال اجلَوربكنيِ  -الوسةٌ أ: بِالتبيويف د نجرهلا ، ت بال ذَن نالُء اللَّورِ ، كَحونمن الس رغص

 يوت٥("الب(  " هاعموج : ووِبار ، وربو")٦(. 
 ريهوقال اَألز ": رايباَألع قال ابن : ربالو ] ثى )٧(]الذَّكَرلُ : واُألنبا أَنإال أ ذظَمِ اجلُرةٌ ، وهي يف عربو 

الضخم من الفَأْرِ  : واجلُرذُ : ، مجعها وِبار ، وهي من جِنسِ بنات عرسٍ ، قال)٨(]أطْباء [ وهي كَحالُء هلا 
 البيوت ألَفوال ي ، انتهى  )٩("يكون يف الفَلَوات. 

 
 
 
 
 

                                                 
 ١٠/٣٣٢احملكم ) ١(
 مل أجده يف هذا الباب ) ٢(
 ١٦٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ١/٥٦٤أسىن املطالب يف شرح روض الطالب حملمد الشافعي ) ٤(
 )و ب ر ( ينظر الصحاح ) ٥(
 )و ب ر ( القاموس ) ٦(
 ١٢٧من الزاهر ) ٧(
 ) ط ب ي ( اللسان " بي ، وهو حلمات الضرع واحدة طُّ:" واألطباء . ، ويف النسخ أطباق حتريف  ١٢٧من الزاهر ) ٨(
 ١٢٧الزاهر ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل التاء
رتِ١(الو(         
 رتِرِها  -الوحِ الواوِ وكَسبفَت ":الفَراججما الزقَلَهن ، هورتانشم تانلُغ ، ٢(د(  دادوهو من األع ، هوغري 

 .)٣("ما ليس بزوجٍ ، ويقَع الوِتر على الواحد والثَّالث واخلَمسِ والسبعِ 
*  *  * 

 فصل الثاء
 ثاق٤(الو(        
 ثاقرِها " الوحِ الواو وكَسبه ا: بفَت ما يوثَقلٍ وحنوِهبيِء من حقال اهللا تعاىل )٥(" لش : وادثَاق فَشالْو 

)٦(
  

 
     )٧(الوثيقَةَ

 " َثيقَةَ  باحلَقثيق به : الوو٨("الت( ِالقطّاع يِء :" ، قال ابنبالش قْتثعليه : و تدمتاع")٩(. 
 

 
 

                                                 
 ".يركَع الوِتر ، وإنْ فاتت ركْعةٌ من الصبحِ :"  ١/٨٢يف اجلامع ) ١(
  ٥/٣٢١معاين القرآن وإعرابه ) ٢(
 ٧٣الزاهر ) ٣(
 ".أَردت من وِثاقٍ طَلَقَت  :أَنت طالق ، وقال : لو قال:"  ١/٢٩٦يف اجلامع ) ٤(
 ٣٣٥املطلع ) ٥(
 ٤حممد ) ٦(
 ".أو بإمساك وثيقَة ... حملَ عليه فُروع ، كترك تخليصٍ :" ١/٢٢٢يف اجلامع ) ٧(
 ١/٢٤٧املطلع ) ٨(
 ٣/٣٠٤األفعال ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل اجليم
 

               )١(وِجاه
 .، قاله القاضي عياض )٢("املُقابلَةُ :" الواوِ وكَسرِها وآخره هاء ، ومعناه  بضم -وِجاه 

 
بج٣(و(         

 .)٤("لَزِم وأوجبه ووجبه : وجب يجِب وجوباً وجِبةً " 
 

هدان٥(وِج(     
 هدانرِ الواوِ  -وِجه : بكَسسيد قال ابن ، دجو ردصم ":جو هدجوي ، هجِديَء يالش د-  مةٌ  -بالضلُغ
 .)٧(" ووجوداً ، ووِجداناً ، وإجداناً  ٧٥/وجداً  )٦(عامريةٌ 

  
  )٨(الوجلُ

 ريكحلُ  بالتجتقول منه:" الو ، فالً : اخلَوجوالً ومجو جِلَ ، كفَرِححِ  -وبالكَ -بالفَت جِلُهورِ وهذا مس
لُغات عبلِ منه أَرقْبتويف املُس ، عضمِ واملَولُ : لالسلُ ، ويِيججيلُ ، ويلُ ، وياججورِ الياِء  -يوهذه  -بكَس 

 
                                                 

 ".و فينصرِفونَ قبل اإلكْمالِ وِجاه العد:" ١/١٢٧يف اجلامع ) ١(
 ٢/٤٧٨مشارق األنوار) ٢(
 ".إن تساويا فَقَوالن ، وإال وجب على املَشهورِ :"  ١/٥٥يف اجلامع ) ٣(
 )و ج ب ( القاموس ) ٤(
 ".له منه ما زاد على األلف بتقْوميه بعد وِجدانِه :"  ١/٢٨٩يف اجلامع ) ٥(
 ١/٣٢٣معجم لغات القبائل) ٦(
 ٧/٥٣٣احملكم ) ٧(
 ".يخرجونَ إىل املَصلِّى يف ثيابِ بذْلَة أَذلَّةً وجِلني :" ١/١٣٢يف اجلامع  )٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١("أنا إِيِجلُ ، وحنن نِيجلُ ، وأنت تيجلُ ، كلها بالكَسرِ : األخريةُ لُغةُ بين أَسد ، فإم يقولون 
 

 هج٢(الو( 
 هجالو ": عواجلَم ، روفعاُء : مكى الفروح ، هجواألو ، جوهالو : وهاُألج يوح ، وهجالو يقال )٣("ح ،

 كّيتالس ابن ": تمضلونَ ذلك كَثرياً يف الواوِ إذا ان٤("ويفع(. 
 

جور٥(الو( 
وجرت الصيب  : ما صب يف احلَلْقِ ، تقول: وسط الفَمِ ، وقيلالدواُء يوجر يف :" الوجور بفَتحِ الواوِ 

 .)٦("وأوجرته مبعىن 
 

جيه٧(الو(           
 جيهرِ ، تقول:" الووالقَد لُ : ذو اجلاهجالر هجو-  ماُهللا ، أي -بالض ههججيهاً : وأوو هري٨("ص(. 

 
 
 
 

 
                                                 

 ) و ج ل ( الصحاح ) ١(
 ".غَسلُ جميعِ الوجه بإيصالِ املاِء إليه :" ١/٤٨يف اجلامع ) ٢(
 ١٠وينظر اإلبدال واملعاقبة والنظائر) و ج هـ ( الصحاح ) ٣(
 ١٦٠ إصالح املنطق) ٤(
 ".الرضاع ، والوجور قَليلهما وكَثريمها ولو مصةً :"  ١/٣٢٩يف اجلامع ) ٥(
  ١/٧٣وينظر ما جاء على فعلت وأفعلت مبعىن واحد ) و ج ر ( الصحاح ) ٦(
 ".يبيع الوجيه مالَ اخلاملِ :"  ٢/٣٩٥يف اجلامع ) ٧(
 )و ج هـ ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل احلاء
ح١(دانٌو( 

 راعٍ ورعيان ، وباغٍ وبغيان ، ويجوز أن يكون : جمع ، مفْرده واحد ، كما يقال: بضم الواوِ  -وحدانٌ 
 .)٢(جريب وجربانٌ ، قاله اَألزهري: ذلك جمع وحيد ، كما يقال

 
شح٣(الو(              
 شحم:" الو رالب اوبمن د سأنتس٤("ا ال ي(  " عوانٌ: واجلَميوهي ح ، حوشالو)٥( ديٌّ : ، الواحشحو 

 .)٦("ذات وحوشٍ ، عن الفراء : حمار وحشٍ باإلضافَة ، وحمار وحشيٌّ ، وأرض موحوشةٌ : يقال 
 

 )٧(الوحلُ
 لُغةٌ رديئَةٌ ، حكاها اجلَوهري ، وغريه: بالتسكنيِ  -وحلُ الطّني الرقيق ، وال:" بفَتحِ احلاِء  -الوحلُ 

 .)٨("املَكانُ : املَصدر ، بالكَسرِ : بالفَتحِ  -واملَوحلُ 
 
 
 
 
 

                                                 
 ".فإن أتموا وحدانا ، فإنْ كانت جمعةً بطَلَت :" ١/١١٤يف اجلامع ) ١(
 ٥/١٩٣ينظر ذيب  اللغة ) ٢(
 ".وجبت : إن كانت من النعمِ : ومن الوحشِ ، ثالثها :" ١/١٥٤يف اجلامع ) ٣(
 ١٧٤املطلع ) ٤(
 من ص ، وسقط من س و ت ) وهي حيوان ) ( ٥(
 )و ح ش ( لعت عليها ، وهو يف الصحاح مل أجده يف كتب الفراء اليت اط) ٦(
 ".السفَر ، واملَطَر واجتماع الطّنيِ والوحلِ  -أسبابه :" ١/١٢٠يف اجلامع ) ٧(
 )و ح ل ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل اخلاء
شخ١(الو( 
 شخذْلُ ، يقال:" الواسِ ، أي: الرشِ النلٌ من وخجا: رالن خاشوأَو ، هِمذالوقد : سِ من ر ، مقاطُهاس 
 شخو-  مةً ، أي -بالضخاشةً ، ووخوشديئاً : ور ٢("صار(. 

*  *  * 

 فصل الدال
داعِ٣(الو(     
 داعِالو :يدالس  ٤(قال ابن( :رِهاحِ الواوِ وكَسهو بفَت)٥(. 

 
 )٦(الودِجانُ

 جدمها ودجانُ ، واحِدحِ الدالِ -الورِها  بفَترِ :" وكَسحالن ةرمنيِ ثُغعن ي ريضانع غَليظان قانرع
اقْطَع ودجها ، وهو هلا  : دج دابتك ، أي: والوِداج لُغةٌ يف الودجِ ، يقال: ، قال اجلَوهري )٧("ويسارِها 

سانلإلن دانتهى  )٨(كالفَص. 
أبو عمرو يف مواض خيداجِوقد قال الشرٍ: )٩(عِ اَألوبظاه عِ ، وليسفَقَط ، وقد " باجلَم جاندهما وألن

 ويجاب عنه  )١٠("يجاب عنه بأن إطْالقِ صيغة اجلَمعِ على االثْننيِ حقيقةً عند طائفة ، مجازاً عند األكثرين 

                                                 
 ".كالوخشِ والبكرِ : والرابعةُ : وهو مراتب :"  ١/٣٢٢يف اجلامع ) ١(
 )و خ ش ( الصحاح ) ٢(
 ".فإن تركَه إىل طَواف الوداعِ ففي اإلجزاِء ، فيجِب الدم :"  ١/١٩٦امع يف اجل) ٣(
 واملثبت من س و ت) السكيت ( يف ص ) ٤(
 ٢٠٥ينظر االقتضاب) ٥(
 ".إذا فَرى احلُلْقوم والودجني واملَرئ فاتفاق :"  ١/٢٢٦يف اجلامع ) ٦(
 ١٤٩الزاهر ) ٧(
 )و د ج ( ينظر الصحاح ) ٨(
 ".فإنْ ترك اَألوداج جملَةً ملْ توكَلْ :"  ١/٢٢٦يف اجلامع ) ٩(
 ١٦٤حترير ألفاظ التنبيه ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ذيبِههقال يف ت ويولْقومِ واملَرِ:" أيضاً بأن النيقال للح داجنِ أَويجد١("ئ مع الو(. 
 

يد٢(الو(     
 يدالو : ريهكى اجلَوالدالِ ، وح كانالياِء :" بإس ديدشها وترعِ )٣("كَساملَطال ببالـذالِ  : ، وقال صاح

 ومها شاذان ، ةمجاملُع . 
لودي مثل اَألرضِ ، والودى مثل العمى ، ويقـال  ا: يقال: وحكى املُطَرز عن ثَعلَب عن ابن اَألعرايب قال

وهو ماٌء أبيض ، ثَخني كَدر ، ال رائحةَ له ، يخرج بإثْرِ البولِ   -بتشديد الدالِ  -ودى ، وأَودى ، وودى 
 .)٤(بال شهوة إذا كانت الطَّبيعةُ مستمِسكَةً ، أو عند حملِ شيٍء ثَقيلٍ

  
 )٥(الوديعةُ

إذا سكَن واستقَر ، كأا مستقرة ساكنةٌ عند : واحدةُ الودائعِ ، مأخوذَةٌ من ودع الشيُء يدع : الوديعةُ 
 ريهعِ ، قال اَألزاملود : ديبيقال: قال أبو ع ، سائيةً: قال الكديعإليه و تفَعماالً د هتعدأو هتعد٦(، وأَو(  

 ريهقال اَألز ، هتديعو قَبِلْت :روفعم والثاين غري ، روفع٧(األولُ م(. 
 
 

 
 

                                                                                                                                                         
 ٣/٦٥ذيب األمساء ) ١(
 ".املَذْي والودي نجِس :"  ١/٣٣يف اجلامع) ٢(
 )و د ى ( الصحاح ) ٣(
 )و د ى ( ، واللسان  ٣٩ - ٣٨ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ".الوديعةُ واملُستأجر إنْ كان مصوغاً فكاملَغصوبِ :"  ٢/٣٤١يف اجلامع ) ٥(
 ١٥٤، وينظر رسالة األضداد حملمد الرومي ٢/٦٢٧ينظر الغريب املصنف ) ٦(
 ١٨٢ـ  ١٨١ينظر الزاهر ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الراء
در١(الو(         
 درحِ  -الوةٌ :" بالفَتدرةُ ودالواح ، مش٢("الذي ي(. 

 
سر٣(الو(          

 سرالو- حِ الواو وإسالراِء بفَت نِ :" كانميكون بالي ، فَرأص تبذُ منه  )٤("نختةً ينس رينشقَى عبفَي عرزي
 هجةُ للورمثُ ، أي: ، تقول منه )٥("الغمالر سراملَكانُ ، وأَو سرفهو : أو ، راكبعد اإلد ورقُه فَراص

 .)٧("صبغته بالورسِ : وورست الثَّوب تورِيساً "  )٦(نوادرِوارِس ، وال تقل مورِس ، وهو من ال
 

رِع٨(الو(   
 رِعرِ  -الوبالكَس ": يقلُ التجلِ " )٩("الريف اَألص عرعن : والو لَ يف الكَفمعتعن املَحارِمِ ، مث اس الكَف 
 .)١١("ورِع يرِع :" ، يقال)١٠("املُباحِ 

 

                                                 
 ".يكْره شم الرحيان والورد :"  ١/٢٠٥يف اجلامع ) ١(
 )و ر د  (الصحاح ) ٢(
 ".قوالن ويجوز بالورسِ : ويف املُعصفَرِ :" ١/١٤٠يف اجلامع ) ٣(
 )و ر س ( الصحاح ) ٤(
 )و ر س ( ينظر تاج العروس ) ٥(
  ٧٤ - ٧٣، وما جاء على فعلت وأفعلت مبعىن  ٩٥فعلت وأفعلت للزجاج ) و ر س ( ينظر اللسان ) ٦(
 )و ر س ( الصحاح ) ٧(
 ".أن يكون ورِعاً غَنياً :" ٢/٤٦٢يف اجلامع ) ٨(
 ) و ر ع ( الصحاح ) ٩(
 ٥/١٧٣النهاية ) ١٠(
 )و ر ع ( الصحاح ) ١١(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ُِرِْق١(الو(   
 ُِرِْقرِها: الوها وكَسمحِ الواوِ وضالراِء مع فَت كانوبإس ، فرِ الراِء ، ككَتحِ الواوِ وكَسحِ )٢(بفَتوبفَت ،

 .أَوراق ، ووِراق : الواوِ والراِء ، كجبلٍ ، جمعها 
يطلَق على كُلِّ الفضة  : وقال جماعةٌ . بالدراهمِ املَضروبة  هو مختصٌّ: من أَهلُ اللُّغة : قال اَألكْثرونَ  

 .)٣(كَثري الدراهم: رجلٌ وراق ، أي: وإن مل تكن مضروبةً ، يقال
 

رِك٤(الو(     
 رِكثَةٌ :" الونؤوهي م ، ذالفَخ كْسورةُ الراِء ، و )٥(ما فوقةُ الواوِ ، مفْتوحم جاز نزما كان على هذا الو

 رِهوكَس هلحِ أومع فَت ثانيه ر٦("كَس( القاضي عياض الراِء : ، زاد الواوِ مع سكون رةٌ ثالثَةً ، وهي كَسلُغ
 .)٧(أوراك : على وزن وِزر ، جمعها

 
 مر٨(الو(          
 مررامِ ، يقال منه :" الواَألو دواح : رِمي هجِلْد رِمرِ فيهما  -ومثله  -بالكَس مرو٩("وهو شاذٌّ ، وت(. 

 

                                                 
 ".الوُِرِْقِ مئتا درهمٍ بالوزن األولُ :" ١/١٤٤يف اجلامع ) ١(
 ٢/٧٥٣إكمال اإلعالم ) ٢(
  ١١٣وحترير ألفاظ التنبيه )  و ر ق ( ينظر الصحاح ) ٣(
 ".يستحب يف مجيعِ اجللوسِ جعلُ الورِك اَأليسرِ على اَألرضِ :"  ١/٩٨يف اجلامع  )٤(
   ٩٥، والبن جين ٢٨٩، والبن األنباري ٦٣، ولنفطوية  ٥٥، وللمفضل  ٥٥، والبن فارس  ٧٥املذكر واملؤنث للفراء ) ٥(

 ٧١والبلغة 
 ٦٩ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ٢/٤٨٣األنوار ينظر مشارق ) ٧(
 .مل أجده يف اجلامع ) ٨(
 )و ر م ( الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل السني

       )١(الوِسادةُ
ةُ والوِساد٢(الوِساد(  ِرِ الواوبكَس ": عةُ ، واجلَمدخةٌ فيها : املةُ لُغواإلساد ، دسائو")٣(  ريهكاها اجلَوح

 ه٤(وغري(  "واإلساد ")٥(  هشارِقيف م كاها القاضي عياضح. 
 

خس٦(الو(             
 خسأنا :" الو هتخسمبعًنى ، وأَو كُلُّه ، خسوات ، خسووت ، خسوي بالثَّو خسنُ ، وقد ور٧("الد(. 

 
   )٨(الوسطُ

، فقال املُبرد )٩(الشيِء ، فأما اللَّفْظُ به ومبا أشبهه يف لَفْظههو اسم ملا بني طَريف : قال الواحدي : الوسطُ 
 زيدطٌ : حممد بن يسماً ، فهو والسنيِ  -ما كان اس ريكحوما كان : كقولك -بت ، لْبص هطُ رأسسو

 .)١٠(دهن  يف وسط رأسه: وسطَ رأسه دهن ، أي: ظَرفاً ، فهو مسكَّن ، كقولك 
 لَبطٌ : وقال ثَعسمن بعضٍ ، فهو و هضبع زيمتفلم ي ، زاؤهأَج تدحنيِ  -ما اتالس ريكحطُ  -بتسحنو و 

                                                 
 ".ووِطاٍء ، ووِسادة  -وإِزارٍ ، وشبهِه مما الغًىن عنه :"  ١/٣٣١يف اجلامع ) ١(
 واملثبت من ص و س) الوِسادةُ ( يف ت ) ٢(
 ١٣٨وينظر اإلبدال البن السكيت )  أ س د ( الصحاح ) ٣(
 من ص ، وسقط من س و ت ) وغريه .. سادةُ لُغةٌ فيها واإل ) (٤(
 ٢/٥٠٤مشارق األنوار ) ٥(
 ".ويف إزالَة الوسخِ الفديةُ :"  ١/٢٠٦يف اجلامع ) ٦(
 )و س خ ( الصحاح ) ٧(
 ".للوسط قوالن : لكُلِّ جِهة واحد ، والثّالثُ :"  ١/٥٤يف اجلامع ) ٨(
 ٤املطلع ، و١/١٧٦ينظر الوجيز ) ٩(
 ٣٤٢-٤/٣٤١ينظر املقتضب ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .)١(الدارِ ، وما الْتقَت أجزاؤه متجاوِرة ، فهو وسطٌ ، كالعقْد ، وحلْقَةُ الرأسِ

وسطُ رأسي ، ورمبا خفِّف ، وليس : املُحرك السنيِ ، اسم كقولك: طُ املُثَقَّلُ يعين الوس: وقال الفَراُء 
 .)٢(وسطَ ؛ ألنه يف معىن بين : بالوجه ، وجلَس وسطَ القَومِ ، وال تقل

 ريهلُ:" قال اجلَوصطٌ ، وما مل يسفهو و ، نيفيه ب لُحعٍ صضووكُلُّ م ريكحطٌ  بالتسفهو و ، نيب ح 
  هجبالو وليس ، كِّنما سب٣("ور( . 

 .)٤("سمعت وسطٌ ووسطٌ مبعىن : قال يونس : وقال الفَراُء " 
 

              )٥(الوسطى
 . )٧("سط أن تجعلَ الشيَء يف الو: والتوسيطُ "  )٦("مؤنثُ األوسط :" الوسطى 

 
عُِس٨(الو(        
 عُِسةُ : الوعثَلَّثُ الواوِ ، والسةُ والطّاقََةُ : مد٩(اجل(. 

 
 

                                                 
  ٣٠٣ينظر الفصيح ) ١(
 ٣/٢٨٥ينظر معاين القرآن ) ٢(
 )و س ط ( الصحاح ) ٣(
 ٤مل أجده يف كتبه اليت اطلعت عليها ، والنص املطلع ) ٤(
 ".ى والفَجر بالفَجرِ املُستطريِ ال املُستطيلِ ، وهي الوسط:"  ١/٨١يف اجلامع ) ٥(
 ٥٧املطلع ) ٦(
 )و س ط ( الصحاح ) ٧(
 ".فإذا بذَلَ وسعه و استفْرغَ طاقَته ، وقَع أن شاَء اُهللا تعاىل على ما تسكُن إليه نفْسه :"  ٢/٥٧٤يف اجلامع ) ٨(
 ٢/٧٥٤وإكمال اإلعالم )  و س ع ( ينظر الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

قسِ١(الو(        
 قسِرِها :" الوحِ الواوِ وكَسكَمِ  )٢("بفَتاملُح بةٌ ، منهم صاحماعكامها جعلى " ح عمجحِ يفعلى الفَت

 .)٣("سٍ وأَفْلُسٍ ، وعلى الكَسرِ أوساق ، كحملٍ وأحمالٍ ، واملَشهور فَتح الواوِ أوسق ، كفلْ
 بيهاتنالت بوقال صاح : قسحِ  -الوبالفَت : قلِ ، والوِسجلُ الرعرِ -فرِ: بالكَسيِء املُقَدالش م٤(اس( 

 .  انتهى 
 وقال اهلَروي :ميٍء حكُلُّ ش هوقال غري ، هقْتسفقد و هيَء : لْتالش قْتسضٍ: وعإىل ب هبعض تمم٥(ض(. 

 
مس٦(الو(           
 مسالو " هعمج ، اَألثَر : سوم٧("و(ةً :" ، يقالمسماً وسو همسو : وكَي ةفيه بِِسم تإذا أثر")٨(. 

 
 )٩(الوسمةُ
نبت من شجرٍ ، كالكُزبرة يدق ، ويخلَطُ مع احلناِء من الوسامةً ، وهي احلُسن ؛ ألا تحسن :  الوسمةُ
 رع١٠(الش(. 

 
 

                                                 
 ".ستونَ صاعاً :  الوسق:" ١/١٦١يف اجلامع ) ١(
 ٦/٥٢٨احملكم ) ٢(
 ١١٠حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ٢/٥٠٦مل أجده يف التنبيهات ، وينظر مشارق األنوار) ٤(
 ٦/١٩٩٩ينظر الغريبني ) ٥(
 ".ووسمِ وجهِه بالنارِ شين :"  ٢/٥٢٩يف اجلامع ) ٦(
 ٨/٦٢٧احملكم ) ٧(
 )و س م ( الصحاح ) ٨(
 ".ومن خضب حبناٍء أو وسمة افْتدى :"  ١/٢٠٥يف اجلامع ) ٩(
 ٢/٣٢٥منح اجلليل ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

واسس١(الو(      
 واسسالو-  ريهحِ الواوِ ، قال اجلَوةُ :" بفَتسوسفْسٍ ، تقول: الوديثُ النإلي: ح تسوسوهفْس٧٦/ه ن 

 .)٢("وسوسةً ، ووِسواساً بكَسرِ الواوِ 
*  *  * 

 فصل الصاد
      )٣(الوصايا
 وصيت إليه وِصايَِةٌ ووصيةٌ ، ووصيته ، وأَوصيته : يقال:" جمع وصيةٌ ، قال ابن القَطّاعِ : الوصايا 

 ت الوصيةُ وصيةً ؛ ألنَّ املَيت ملا أَوصى ا ، وصلَ ما كان فيه من سمي:" ، قال اَألزهري )٤("وإليه 
 .)٥("الوصيةُ والوصاةُ : مبعًنى ، واالسم : وصى وأَوصى : أيامِ حياته مبا بعده من أيامِ مماته ، يقال

 
صيف٦(الو( 
 صيفغُالماً كان أو جاريةً ، يق:" الو مالاخلاد : المالغ فصن : وبي صيفةَ ، فهو ومدلَغَ اخلإذا ب 

 عصافَةُ ، واجلَمفاُء : الوص٧("و( . 
 لَبوقال ثَع ": ةما قالوا للجاريصيفَةٌ : وربو : عواجلَم ، واإليصاف صافَةةُ الونيب : فصائ٨("الو(. 

 
 

                                                 
 ".الصرع والوسواس : فاجلُنونُ :"  ١/٢٧١يف اجلامع ) ١(
 )و س و س ( الصحاح ) ٢(
 ".فمجمع على إجازته ، وهو من وصايا املُسلمني :"  ١/٢٥٦يف اجلامع ) ٣(
 ٣/٣٣٣األفعال ) ٤(
 ١٧٧الزاهر ) ٥(
 ".إن كان مثل ألف ووصيف قُبِلَ تفْسريه :"  ٢/٤٠١يف اجلامع ) ٦(
 )و ص ف ( الصحاح ) ٧(
 ٢٨٢الفصيح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الضاد
   )١(الوضوُء

اسم للماِء ، وهو : بضم الواوِ ، اسم لفعلِ املُتوضئ ، وهو إمرار املاِء على اَألعضاِء ، وبفَتحها -الوضوُء 
كْسكى العوح ، هورما ، وقيل )٢(املَشهاملَطالعِ ، وغري بوصاح ، ريهـي   : اجلَوكحِ فيهمـا ، وحبالفَت

فُالنٌ وضيُء الوجه ، أي : ق من الوضاَءة ، وهي النظافَةُ واحلُسن ، يقال، وهو مشت)٣(ضمهما ، وهو شاذٌّ 
 هنسوح ظَيفُه٤(ن(. 

 
           )٥(الوضيعةُ
 .)٦("اخلَسارةُ : الوضيعةُ :" فَعيلَةٌ مبعىن مفْعولَةٌ ، قال أبو السعادات : الوضيعةُ 

 
*  *  * 

 فصل الطاء
          )٧(الوِطاُء
 .)٨("خالف الغطاِء :" بكَسرِ الواوِ واملَد  -الوِطاُء 

 
 
 

                                                 
 ".فرائضه ستٌّ : الوضوُء :"  ١/٤٤يف اجلامع ) ١(
  ١٩و املطلع ) و ض أ ( ينظر الصحاح ) ٢(
 ٣٤ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ١/١٥٣ينظر غريب احلديث البن قتيبة ) ٤(
 ".الوضيعةُ الزِمةٌ فيقَدر الدين واملَقْبوض :"  ٢/٣٨٨يف اجلامع ) ٥(
 ٥/١٩٨النهاية ) ٦(
 "إزارٍ ، وشبهِه مما ال غًىن عنه ، وغطاٍء ، ووِطاٍء :"  ١/٣٣١يف اجلامع ) ٧(
 )و ط أ ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          )١(الوطُْء
 .)٢("وطئْت الشيَء برِجلي وطْأً ، ووطئَ الرجلُ امرأَته ، يطَأُ فيهما :" مهموز ، يقال: الوطُْء 

 
طَن٣(الو(         
 طَنو -الو ، ريكحبالت كَّنسرؤبةُ : ي فَّفَهوقد خ ، سانلُّ اإلنحبقوله  )٤(م: 

                                                    أَوطَنت وطْناً مل يكن من وطَنِي                                                
 يكن عاملَها مل أَسكُنِ   لو مل                                            

 ا ومل أَرجن ا يف الرجنِ           
*  *  * 

 فصل العني
         )٥(الوعظُ

 الوعظُ :" وقال اجلَوهري  )٦("تذْكرتك اإلنسانَ مبا يلّين قَلْبه من ثَوابٍ ، وعقابِ :" الوعظُ والعظَةُ 
ذْكريوالت حصواقبِ ، تقولالنظَ ، أي:  بالععظَةً فاتظاً ، وععو هظْتظَةَ : وعع٧("قَبِلَ املَو(. 

 

                                                 
 ".يف الوطِْء قوالن بِناًء على أنه للعورة أو للخارِجِ :"  ١/٥٢امع يف اجل) ١(
 )و ط أ ( الصحاح ) ٢(
 ".ما فيه زوجةٌ مدخولٌ ا : الوطَن هنا :" ١/١١٨يف اجلامع ) ٣(
 :ي ، واألبيات اليت يف ديوان رؤبة ه ٣٨هـ ، ترمجته يف امللحق رقم١٤٥رؤبة بن العجاج البصري التميمي ت) ٤(

 أَوطَنت أَرًضا لَم تكُن من وطَنِي
 لَو لَم تكُن عاملَها لَم أَسكُنِ
 بِها ولَم أَرجن بِها في الرجنِ

 ١٦٣جمموع أشعار العرب  
 ".إذا نشزت وعظَها مثَّ هجرها :" ١/٢٨٧يف اجلامع ) ٥(
 ٢/٣٣٣احملكم ) ٦(
 )و ع ظ ( الصحاح ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

كع١(الو(           
 كع٢(الو(  ِالعني كانبإس ": عوكوكاً ، فهو معو كُهعى تاحلُم هكَتعى ، وقد وثُ احلُمغم")٣(. 

*  *  * 

 فصل الفاء
      )٤(الوفاُء

 ةفاُء يف اللُّغيقال : الو ، مامىف :" التوأو دهىف بالع٥("و(. 
 

فْق٦(الو(     
 فْقئنيِ :" الويبني الش ٧("من املوافَقَة(. 

*  *  * 

 فصل القاف
قْت٨(الو( 

 قْتري:" الوجوهو ي ، الفَلَك ركاتمن ح ةدالواح كَةباحلَر رمِ   هو املُقَدسِء من اجلى اجلُزرجم مانمن الز
 .قاله الشيخ أبو هاللٍ  )٩("وقْت طَويلٌ وقَصري : زمانٌ قَصري ، وزمانٌ طَويلٌ ، وال يقال: يقال

                                                 
 ".املُختلَف فيه لتحقيقها ، ففيها الوعك أو الرمد :"  ٢/٣٦٠يف اجلامع ) ١(
 زيادة يف ص ) لعلها وعكاً ) ( ٢(
 )و ع ك ( الصحاح ) ٣(
 ".يف التقوميِ يوم األخذ أو يوم الوفاِء :"  ١/١٥٩يف اجلامع ) ٤(
 ٩٣، وما جاء على فعلت وأفعلت مبعىن  ٩٣وفعلت وأفعلت للزجاج ) ى و ف ( ، والصحاح  ٢/٥٦٨الغريب املصنف ) ٥(
 ".اليمني مع الشاهد على وفَقِ الشهادة :"  ٢/٤٨٥يف اجلامع ) ٦(
 )و ف ق ( الصحاح ) ٧(
 ".فإنْ توضأَ به وصلّى أعاد يف الوقْت :"  ١/٣١يف اجلامع ) ٨(
 ٢٨٧ - ٢٨٦الفروق ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

قَْص١(الو(            
 قَْصكانِها ، ويقال:" الووإس حِ القافبفَت : قََسنيِ  -وبالس-  قنقا )٢("وش ويوله الن. 

 
قْف٣(الو(           
 قْفةُ :" الوهورةُ املَشةُ الفَصيحقْفاً ، هذه اللُّغفُها وها أقوغري ضاَألر قَفْتو ردص٤("م( ريهقال اجلَو ،
 هقال: ويقال: وغري ، ديئَةر ةها يف لُغقَفْتأو :رإال ح قَفْتيف الكَالمِ أَو وليس دواح رِ : فعن اَألم قَفْتأَو

 .)٥(الذي كنت عليه 
ما أَوقَفَك هنا ؟ أي : أَوقََفْت ، قال الكسائي ، يقال: وكُلُّ شيٍء أمسكْت عنه تقول فيه : قال أبو عمرو 

 .)٦(ما صيرك إىل الوقوف ، والوقْف مما اختص به املُسلمونَ
وإمنا حبس أَهلُ اإلسالمِ ، وسمي وقْفاً؛ ألن  )٧(مل يحبِس أَهلُ اجلاهلَية فيما علمته:" ه اهللا قال الشافعي رمح

 .)٨("العين موقوفَةٌ ، وحبساً ؛ ألن العين محبوسةٌ 
  

قود٩(الو(       
 قودالو-  الواوِ ، معناه مبض :قال اجلَو ، قاداإلي ريحِ :" هوبالفَت : ١٠("احلَطَب(. 

                                                                                                                                                         
 ".إن كان يف أقلِّهِما عدد الزكاة ، وهي غري وقْصٍ فمنهما :" ١/١٥٧يف اجلامع ) ١(
 )و ق ص ( املصباح " هو مابني الفريضتني مما الشيء فيه من نصب الزكاة : والوقَْص "  ١٠٥ -١٠٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ".ركان للوقْف أربعةُ أَ: الوقْف :"  ٢/٤٤٨يف اجلامع ) ٣(
 ٢٣٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ٧٣، وينظر ما جاء على فعلت وأفعلت مبعىن  ٩٤، وفعلت وأفعلت للزجاج  ٦/٥٧٧واحملكم )  و ق ف ( ينظر الصحاح ) ٥(
 ٩/٣٣٣ينظر ذيب اللغة ) ٦(
  ٤/٥٧ينظر األم ) ٧(
 ٢٨٥املطلع ) ٨(
 ".غريِ األكْلِ كالوقود يف استعمالِ النجِسِ ل:"  ١/٣٤يف اجلامع ) ٩(
 )و ق د ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الكاف

    )١(الوِكاُء
 .)٣("وهو اخلَيطُ الذي تشد به الصرةُ والكيس وحنومها" مقْصور : وقيل )٢(بكَسرِ الواوِ ، ممدود : الوِكاُء 

 
 )٤(الوِكالَةُ

فَوض إليه ، ووكَلْت : وكَّلَه بأَمرِ كَذا توكيالً ، أي: قالالتفْويض ، ي: بفَتحِ الواوِ وكَسرِها  -الوِكالَةُ " 
الذي : والوكيلُ "  )٥("فَوضته إليه ، واكْتفَيت به ، وتقَع الوكالَةُ أيضاً على احلفْظ : أمري إىل فُالن ، أي

 نِدمبا أُس القيام كِّلَهؤكِّلَ به ، فكَفى مكَفَّلَ مبا وت ه٦("إلي(. 
 

هكَز٧(و(           
  هكَزأي" و ، هكَزويقال: مثل ن ، هفَعود هبرأي: ض ، هكَزو : عِ الكَفمجب هبر٨("ض(. 

 

 
 
 
 

                                                 
 ".باإلخبارِ بصفَتها من حنوِ عفاصها ووِكائها :"  ٢/٤٥٩يف اجلامع ) ١(
 ١١٦، والبن والد  ٨٥املقصور واملمدود للفراء ) ٢(
 ٢٨٣، واملطلع  ٥/٢٢١النهاية ) ٣(
 ".فيما ال تتعين فيه املباشرةُ  نيابةٌ: الوكالَةُ :"  ٢/٣٩٧يف اجلامع ) ٤(
 ٢٠٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
  ١٥٧الزاهر ) ٦(
 ".فلو لَطَمه أو وكَزه أو رماه :"  ٢/٤٨٨يف اجلامع ) ٧(
 )و ك ز ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الالم
            )١(الوالُء
 .)٢("والُء املُعتقِ :" ممدوداً  -بفَتحِ الواو -الوالُء 

 
         )٣(الوِالدةُ

وقد ولَدت املَرأةُ :" ، قاله ابن العريب ، قال اجلَوهري )٤(خروج الولَد ، وهو بفَتحِ الواوِ وكَسرِها: الوِالدةُ 
 .)٥("وِالداً أو وِالدةً 

 
لَد٦(الو( 

 لَدالو ": لْدعاً ، وكذلك الومداً وجقد يكون واح-  مبالض- وقد يكون الو دمثل أَس ، لَدالو عمج لْد
 والوِلْد ، درِ -وأُسبالكَس : لْدةٌ يف الو٧("لُغ(. 

 
          )٨(ولَغَ
 .)٩(كَسرها يف املاضي: وحكى ابن اَألعرايب  -بفَتحها أيضا  -يلَغُ  -بفَتحِ الالمِ  -ولَغَ 

 
 

                                                 
 ".الوالُء للمسلمني بشرط اإلسالمِ :" ١/١٦٥يف اجلامع ) ١(
 ٢/١٠٣، والبن والّد  ٢٥واملقصور واملمدود للفراء )  ى  و ل( اللسان ) ٢(
 ".من غريِ وِالدة ... الدم اخلارِج : احلَيض :"  ١/٧٥يف اجلامع ) ٣(
 ١/١٩٤مل أجده يف كتب ابن العريب اليت اطلعت عليها ، وينظر كفاية الطالب أليب احلسن املالكي ) ٤(
 )و ل د ( الصحاح ) ٥(
 ".وأم الولَد آكَد منها .. تعيد اَألمةُ خاصةً :"  ١/٨٩يف اجلامع ) ٦(
 )و ل د ( الصحاح ) ٧(
 ".كان يستعظم أن يعمد إىل رِزقِ اِهللا فيراق ؛ ألنه ولَغَ فيه كَلْب :"  ١/٤١يف اجلامع ) ٨(
 ٤٧، وحترير ألفاظ التنبيه ٨/١٩٩ينظر ذيب اللغة ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(الولوغُ
ولَغَ لشيٍء من : ولَغه صاحبه ، وهو أن يدخلَ لسانه يف املائعِ فيحركَه ، وال يقالالولوغُ ، مصدر ولَغَ وأَ

 .للكَلْبِ وسائرِ السباعِ ، وال يقال لشيٍء من الطَّيرِ إال الذُّبابِ : جوارِحه غريِ اللِّسان  ، والولوغُ 
وهو " مبعًنى  )٣(، كُلُّه عن اجلَوهري)٢(فيهما  -باجليمِ  -ه ، ولَجذَه لَحس اإلناَء ، وقَنعه ، ولَجن: ويقال

ولَغَ ، والشرب أَعم من الولوغِ ، فكُلُّ ولوغٍ شربٍ ، وال يلَزم : إذا كان فارِغاً ، فإن كان فيه شيٌء قيل
 كْس٤("الع(. 

 ريهقال اجلَو ": ديكى أبو زلَ: وحرابِنا ورابِنا ، ومن شرابِنا ، ويف شبش ٥("غَ الكَلْب(. 
 

       )٦(الوليدةُ
 .)٧("الوالئد : الصبيةُ واَألمةُ ، واجلَمع :" الوليدةُ 

 
     )٨(الوليمةُ
 طَعام : الوليمةُ : احب العنيِ وقال ص )١٠(، واجلَوهري)٩(قاله الثَّعاليب" الطَّعام املُتخذُ للعرسِ :" الوليمةُ 

                                                 
 ".يغسلُ اإلناُء من ولوغِ الكَلْبِ :"  ١/٤٠اجلامع  يف) ١(
 ٤٧ليس يف الصحاح املطبوع ، وينظر حترير ألفاظ التنبيه) ٢(
 من ص ، وليس يف ت و س) عن اجلوهري ) ( ٣(
 ٤٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 )و ل غ ( الصحاح ) ٥(
 مل أجدها يف اجلامع) ٦(
 )و ل د ( الصحاح ) ٧(
 ".قوالن : ويف كَراهة عملها وليمةً : "  ١/٢٣١ يف اجلامع) ٨(
، والنص يف فقه اللغة وسر العربية  ٦٩هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٣٠عبد امللك بن حممد إمساعيل الثعاليب النيسابوري ت) ٩(

١٩٥ 
 )و ل م ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
طَعام العرسِ ، واإلمالك مشتقَّةٌ من الولْمِ ، وهـو اجلَمـع ؛ ألن   : طَعام اإلمالك ، وقيل: ، وقيل)١(النكاحِ

 عانمتجي نيجو٢(الز( هوغري ، ريهقاله اَألز ،. 
 " يافاتوالض ، لَملُ منها أوعواعٍ والفثَمانيةُ أن: 

بالعنيِ املُهملَة والذالِ  -للوِالدة ، واإلعذار : بضم اخلاِء وبالسنيِ وبالصاد  -للعرسِ ، واخلُرس : الوليمةُ 
 ةمجةُ : املُعكريوالو ، تانةُ : للخقيعقْعِ ، وهو: للبِناِء ، والنرِ ، مأخوذٌ من النمث قيل  لقُدومِ املُساف ، بارالغ

 .يصنعه غريه له : للمسافرِ يصنع الطَّعام ، وقيل 
. الطَّعام عنـد املُصـيبة   : بفَتحِ الواوِ وكَسرِ الضاد املُعجمة  -يوم سابِعِ الوِالدة ، والوضيمةُ : والعقيقَةُ 
طَعام الصيب عنـد حـذاقِ   : واحلذاق أيضاً " )٣("ضيافَةً بال سببٍ  املُتخذُ: بفَتحِ الدالِ وضمها  -واملأدَبةُ 
 ٤("القُرآن(هالقَرايفّ يف ذَخريت هذَكَر ،. 

 
*  *  * 

 فصل اهلاء

ابه٥(الو( 
 ابهماِء اِهللا تعاىل ، يقال : الوةٌ ، أي:" من أسابهوو ، ابهلٌ وجر :والَألم ةباهل واهلاُء كَثري ، ه 
 ةبالَغ٦("للم(. 

 

                                                                                                                                                         
 " .على عرسِ  الوليمةُ طَعام يتخذَ:"  ٨/٣٤٤عبارة العني ) ١(
 ٢٠٩ينظر الزاهر ) ٢(
 ٢٥٨حترير ألفاظ التنبيه ) ٣(
 ٤/٤٥١الذخرية ) ٤(
 ".وانفَرد عبد الوهابِ بأنَّ ما بينهما سنةٌ :"  ١/٤٨يف اجلامع ) ٥(
 )و هـ ب ( الصحاح ) ٦(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

هبه١(و( 
 هبهأن يقول" و قَّهح :فِْسهاجلَرِ ، وإىل الثاين بن فرلِ حبى إىل املَفْعولِ األودعتله ي بهقال اهللا تعاىل)٢(" و ، 

  بهي فَوي لبكًْما  رح
)٣(  انبهوو لَه  قحإِس

)٤(  هواونب وداودان  لملَيس )٧٧/ )٥ . 
 

مه٦(الو(       
 مهأيضاً : الو مهلَطُ ، والوالغ : ريهقال اجلَو ، سابِ : تقول:" الظَّنيف احل تمهرِ  -وبالكَس-  مهأو
إذا ذَهب وهمك إليه وأنت : م وهماً أَه -بالفَتحِ  -إذا غَلَطْت فيه وسهوت ، ووهمت يف الشيِء : وهماً 

 .)٨("ظَننت : وتوهمت ، أي )٧(تريد غريه
 

 
 
 
 
 

                                                 
 ".وكَرِهه فلو وهبه له حنثَ لو قَضاه عن العنيِ عرضاً مل يحنثْ ، :"  ١/٢٣٦يف اجلامع) ١(
 ٣٨٩املطلع ) ٢(
 ٢١الشعراء ) ٣(
 ٧٢األنبياء ) ٤(
 ٣٠ص ) ٥(
 ".فَحملَ على النوافلِ ، وإال فهو وهم ... فمن نكَّس تيممه :" ١/٦٩يف اجلامع ) ٦(
 من س و ت ، وليس يف ص ) غريه ) ( ٧(
 )و هـ م ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(]فصل الياء [ 
     )٢(ويلٌ

ويلَه وويلَك وويلي ، ويف : ، ومثْلَها ويح وويس وويب ، ويقال )٣(من املَصادرِ اليت ال أَفْعالَ هلا: ويلٌ 
 ةبدالن : الهقال اهللا تعاىل ! وي: اى  يلَتيو

فأَبدلَ من الكَسرة فَتحةً ، ومن الياِء ألفاً ، كياِء غُالماً يف  )٤(
دى اللُّغاتإح  تالس.  

ثَر النصب ، فالرفْع على ويستعملُ ويلٌ مفرداً ، ومضافاً فإذا أُفْرِد فاَألكْثَر الرفْع ، وإذا أُضيف فاَألكْ
  .اِإلبِتداِء ، والنصبِ إما على املَصدرِية ، أو بإِضمارِ فعلٍ كأنه قاله أَلْزمه اُهللا ويالً وحنو ذلك 

ء بن ، وعن أيب سعيد اخلُدرِي ، وعطا )٥(وهي كَلمةُ عذابٍ: ويلٌ له ، وويلٌ عليه ، وويلٌ منه : ويقال
هو صديد :" ، وقال ابن مسعود )٦("هو واد يف جهنم ، لو أُرسلَت فيه اجلبالُ لَماعت من حره :" يسار

 .)٧("أَهلِ النارِ 
  

 
 
 
 

 
 

                                                 
 .مل يذكر يف النسخ ، وأضفته حىت يسري الكتاب على نسق واحد ) ١(
 ".ويلٌ ملن ترك الصالةَ :" ١/١٨٤يف اجلامع) ٢(
 ٢/٩عمدة القاريء للعيين ) ٣(
 ٢٨، والفرقان ٧٢، وهود ٣١وردت يف سورة املائدة) ٤(
 )و ي ل ( ينظر الصحاح واللسان ) ٥(
 ١/١٥٣ن الرازيتفسري ابن أيب حامت لعبد الرمح) ٦(
 ١/٢٠٢الدر املنثور للسيوطي ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل األلف -باب الياء

 أس١(الي(             
 أسويقال  -الي ، موزهيِء :" ممن الش سئقَ: يمنه إذا ان لُهأَم ٢("طَع(. 

 
 منياس٣(الي(              
 منياسكْسورةٌ :" اليم هسين ، برعيٌّ م٤("فارِس( اجلَواليقي مونَ :" ، قال ابنوالياس منيالياس : ئْتإن ش

 تانلُغ ونيف الن راباِإلع لْتعج ئْتبالياِء والواوِ ، وإن ش هتبر٥("أَع(. 
 .)٦("الياسمونَ واحده ياسم ، كصاحبٍ ، وهو أَبيض وأَصفَر :" قال صاحب القاموسِ 

 
*  *  * 

 فصل الباء
رب٧(ي(   
 ربـْحِ الباِء ، أي" ي  .)٨("يصدق ، وماضيه بر بفَتحها أيضاً : بفَت

 

                                                 
 ".فإنما يلْزم عند اليأسِ أو العزمية :"  ١/٣٠٩يف اجلامع ) ١(
 ٣٤٥املطلع ) ٢(
 ".يكْره شم الريحان والورد والياسمنيِ :"  ١/٢٠٥يف اجلامع) ٣(
 ١٤١حترير ألفاظ التنبيه ) ٤(
 ٣٥٦املعرب ) ٥(
 )ي س م ( القاموس ) ٦(
 ".من حلَف ليضرِبن عبده عدداً مساه ، فجمع أسواطاً وضربه ا مل يبر على اَألصحِ :"  ١/٢٣٦يف اجلامع ) ٧(
 ٣٤٠املطلع ) ٨(
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

سب١(الي(     
  سبالي-  مبالض :ردصقولك "  م ] بِسرى  )٢(]يةٌ أُخوفيه لُغ ، سبييُء يالش :بِسيي بِسرِ -يبالكَس 
 .)٣("وهو شاذٌّ  -فيهما 
     
عضب٤(ي(        

 عضبُي " عضأب ضارعالياء ، م م٥("هو بض(  أي:" تقول ، هتعضبتيَء واسالش تعضأَب :لْتعةً جبِضاع ه")٦(. 
*  *  * 

 فصل التاء
       )٧(يتأَتى

 .)٨("تهيأَ : تأَتى له الشيُء يتأَتى ، أي:" يتأَتى ، يقال 
  
متحت٩(ي(     

 متحتي : ريهقال اجلَو ، متحت ضارِعم ": ماحلَت : مرِ ، واحلَتاَألم كامالقَضاُء: إح  احلَتوم عواجلَم ،
 .)١٠("أَوجبت : وحتمت عليه الشيَء 

                                                 
 الف فيما تجِب به من الطّيبِ أو اليبسِ أو       وأما غريمها فعلى اخل... وال زكاةَ على العبد وشبهِه:" ١/١٤٩يف اجلامع ) ١(

     اجلُداد." 
 )ي ب س ( من الصحاح ) ٢(
 املرجع السابق) ٣(
 ".أو يبضع أو يخلطَ .. تجارةٌ غري مضيقَة بالتعينيِ أو بالتأقيت ، فال يجوز على أن يخيطَ : العملُ :"  ٢/٤٢٣يف اجلامع ) ٤(
 ٢٦١املطلع ) ٥(
 )ب ض ع ( الصحاح ) ٦(
 ".ذو ذَكَرٍ ال يتأَتى به اجلماع : العنني :"  ١/٢٧١يف اجلامع ) ٧(
 )أ ت ا ( الصحاح ) ٨(
 ".يتحتم قَتلُه إنْ قَتلَ ولو غري كُفٍء :"   ٢/٥٢٣يف اجلامع ) ٩(
 )ح ت م ( الصحاح ) ١٠(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 قَّبعتوال ي    

، قال )٢(هو اختبارها ؛ لينظُر ما وافَق احلَق وما خالَفَه: تَعقُّب اَألحكامِ :  )١(وال يتعقَّب أَحكام العدلِ العالمِ
 ريهاجلَو ": تقَّبعلَ وقد تجبٍ كان منه : الربذَن هذْت٣("إذا أَخ(. 

 
  )٤(يتقَيأَ

 موزهأَ  مقَيت٥(ي(. 
 

زيمت٦(ي(   
عزلْته : مزت الشيَء أَميزه ميزاً : إذا عزِلَ وفُرِز ، تقول: تميز الشيُء :" )٧(يتميز ، مضارِع  تميز ، يقال

 .كُلُّه مبعىن ، كله عن اجلَوهري  )٨("رزته ، وكذلك ميزته تمييزاً ، فانماز ، وامتاز ، وتميز ، واستماز وفَ
 
 
 

                                                                                                                                                         
 ٤٦٥-٢/٤٦٤اجلامع) ١(
 واملثبت من ص) وما حال ( يف س و ت ) ٢(
 )ع ق ب ( الصحاح ) ٣(
 ".لو صارِ يتقَيأُ عادةً بصفَة املُعتاد ، فاللمتأَخرين قوالن :"  ١/٥٥يف اجلامع) ٤(
 ٤٢ينظر األلفاظ املهموزة ) ٥(
 ".إذا مل يتميز موضعها غَسلَ اجلَميع :"  ١/٣٨يف اجلامع) ٦(
 من س و ت ، وسقط من ص) متيز يقال ) ( ٧(
 )م ي ز ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  )١(يتوكَّأُ
علَيها  أُأَتوكَّ عصاي هي قَالَ  :يعتمد ، قال اهللا تعاىل حكايةٌ عن موسى: ، أي)٢( مهموز -يَتوكَّأُ 

)٣(. 
 

 )٤(اليتيمةُ
ييتم يتماً  -بالكَسرِ -أيتام ، ويتامى ، وقد يتم الصيب : من ال أَب هلا ، والذَّكَر يتيم ، وجمعه :" اليتيمةُ 
 .)٥("ن قبلِ اُألم واليتم يف الناسِ من قبلِ اَألبِ ، ويف البهائمِ م -بالتسكنيِ فيهما  -ويتماً 

 
*  *  * 

 فصل الثاء

رثْغ٦(مل ي( 
 رثْغالياِء ، وسكون الثاِء ، أي" مل ي مضهو ب : اةاِء املُثَنالت ديدشحِ الياِء وتعِ ، أو بفَتواضالر هنانقُطْ أسسمل ت

 .)٧("اضعِ مل تنبت أسنانه بعد سقوط الرو: أو املُثَلَّثَة ، أي
سقَطَت أسنانه الرواضعِ ، واثَّغر وأثْغر ، وادغَر  : ثَغراً  -بِضم الثاِء : أي -وثُغر الغالم :" قال يف املُحكَمِ 

 .)٨("نبت ثَغره : أثْغر : وقيل: على البدلِ ، نبتت أسنانه ، قال
 ريهوقال اجلَو ": ريقال: الثَّغ ، نانمن اَألس مقَدأي: ما ت ، هترثَغ :  ـعواضر قَطَتوإذا س ، هرثَغ تركَس

 ثُغر فهو مثْغور ، فإذا نبتت قيل اتغر ، وأصلُه اثْتغر ، فقُلبت الثاُء تاًء مث أُدغمت ، وإنْ شئَت : الصيب قيل

                                                 
 ".اإلمامُ  يخطُب ويتوكَّأُ على عصا :"  ١/١٢٤يف اجلامع) ١(
 ٤٢ينظر األلفاظ املهموزة ) ٢(
 ١٨طه ) ٣(
 ".إىل أنه ال تزوج اليتيمةُ .. رجع مالك :"  ١/٢٥٦يف اجلامع) ٤(
 )ي ت م ( الصحاح ) ٥(
 ".سن الصبِي لَم يثْغر ، يوقَف عقْلُها إىل اإلياسِ :"  ٢/٥٠٢يف اجلامع ) ٦(
 ٢/٢٥٢صاحله الصحفي : التوضيح ، حتقيق ) ٧(
 ٤٨٤-٥/٤٨٣احملكم ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 .)١("علُ احلَرف اَألصلي هو الظّاهر اثَّغر ، تج: قلت

فمقابِلُ قوله املُتقَدمِ مل :  )٢(فلو أَخذَ املَثْغور اَألرش: وأما قَولُ الشيخ أيب عمرو يف بابِ موجِبات اجلراحِ 
 رثْغباملَثْغورِ " ي هرادلكن إمنا : وم ، قَطَتبعد أن س هنانأس تتبأو : يقال فيه من ن رغدأو م رثَّغأو م رغتم

 .)٣("إذا سقَطَت أسنانه لتنبت : مثْغور للصيب : متثَغرٌِ على القَولِ اآلخر ، وإمنا يقال
فيصح على هذا أن "  )٤("إذا كَسر أَسنانه : ثَغره :" إال أن صاحب املُحكمِ ذَكَر عن ابن اَألعرايب أنه قال 

 الذي كُِسرت سنه ، لكن ال تبقَى مقابلَة على هذا بني هذا وبني قوله أوالً : فلو أَخذَه املَثْغور ، أي: يقال
 رثْغ٥("مل ي(. 

 
*  *  * 

 فصل اجليم
 يجايف 

هفَقَيرجايف مزٍ ، أي )٦(يمطاً ، وهو : بال هسنيحاً وجت حنجها يقيف ح فاملَطْلوب أةلِ ، وأما املَرجبالر خاص
 مامض٧(اإلن(  " ٍةُ : واملُجافاةُ بال مهزداملُباع")٨(. 

 

                                                 
 )ث غ ر ( الصحاح ) ١(
 ".أ ، فثَبتت فال يرد شيئاً فلو أخذَ املَثْغور األرش يف اخلط:"  ٥٠٣-٢/٥٠٢اجلامع ) ٢(
 ٢/٢٥٤صاحلة الصحفي : التوضيح ، حتقيق ) ٣(
 ٥/٤٨٣احملكم ) ٤(
 يف الصفحة السابقة  ٦، وينظر تعليق  ٢/٢٥٤صاحلة : التوضيح ، حتقيق ) ٥(
 ".يجايف مرفَقَيه ، وال ينكِّس رأسه إىل األرضِ :"  ١/٩٦يف اجلامع ) ٦(
 ١١٢،  ١/١٠٧ر الداين ينظر الثم) ٧(
 ٦٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جِب١(ي(           
 جِبَي :دعزِنُ ويوهو من باب ي ، فَتذفح ، ةربني ياٍء وكَس الواو تقَعلكن و ، جِبوي لُه٢(أَص(. 

 
تج٣(زِأُ ي(                   

 .)٤("إذا اكْتفَيت به : اجتزأت بالشيِء وجزأت به ، وتجزأت به ، باهلَمزِ :" يجتزِأُ ، يقال 
 

 زج٥(ي(            
 زجاجليمِ ، يقال : ي مرِ ا: هو بضاجلَِزازِ بكَس نماً ، وهذا ززج هزجي هزهاجح٦(جليمِ وفَت(. 

 
 نِبج٧(ي(  
 نِبجي-  رِ النونالياِء ، وكَس ملُ  -بضجالر بنأج ضارِعم : نِبجةٌ ، فهو منابج هتإذا أَصاب 

 حوهي أَفْص . 
 ازكَى القَزوح : ةلُ من اجلَنابجالر بنج-  النون محِ اجليمِ ، وضبفَت- نفهو ج٨(ب(. 

 
 
 

                                                 
 ".يجِب تخليلُ خفيف الشعرِ :"  ١/٤٨يف اجلامع ) ١(
 ٢/٤٢٦ينظر املمتع يف التصريف ) ٢(
 ".يجتزِأُ ببِعضِ الصفات املُغلِّبة على الظَّن :"  ٢/٤٥٩يف اجلامع ) ٣(
 )ج ز أ ( الصحاح ) ٤(
 ".ولو قَطَع من املرفَقِِِ مل يجز من الكوعِ ولو رضيا :"  ٢/٤٩٥يف اجلامع ) ٥(
 ١٦٢وحترير ألفاظ التنبيه )  ج ز ز ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ".فإن شك يف إصابتها نضحٍِ ، كما لو شك يف بعضِ الثَّوبِ يجنِب فيه :"  ١/٣٩يف اجلامع ) ٧(
 ٣١، واملطلع  ٣/٥٢ينظر ذيب األمساء ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

رهجَ١(ي( 
 رهجَها ، يقال" يمض جوزحِ الياِء ، ويا : بفَت رهوأج ، راَءةبالق رهها : جلَن٢("إذا أع(.    

*  *  * 

 فصل اخلاء
رُِزخ٣(ي(          
 رُِزخرِها ، يقال : يالراِء وكَس مبض ": هزرخي هوغري اخلُف زرخ ازرًزا ، فهو خرخ هرِزخ٤("وي(. 
  
لَقخ٥(ي(             

، وأَخلَق أَربع لُغات ، وأخلَقْته )٦(خلَُِق الثَّوب بضم الالمِ وفَتحها وكَسرِها: يبلى ، يقال: يَخلَق ، أي
 .)٧(خلْقانٌ الثَّوب البايل ، وجمعه: واخلَلَق بفَتحِ اخلاِء والالمِ 

*  *  * 

 فصل الدال
د٨(الي( 
 دعِ: اليواجلَم ةثْنِيإليها يف الت عودي ثفَنيِ ؛ لكون الثالرا على حمع كَو نبومل ت ، يدلُها يكقوله  )٩(أص ، 

 
 

                                                 
 ".يجهر يف اجلَهرِ : يؤمن ويِسر كاملَأمومِ واملُنفَرِد ، وقيل: روى املدنِيونَ :"  ١/٩٤يف اجلامع ) ١(
 ٧٣املطلع ) ٢(
 ".حتى يبلَغَ بلَد كذا ... فال يجوز على أنْ يخيطَ ، أو يخرِز :"  ٢/٤٢٣يف اجلامع ) ٣(
 )خ ر ز ( صحاح ال) ٤(
 ".كالفَرسِ يهرم ، والثَّوبِ يخلَق ... ما سوى العقارِ :"  ٢/٤٥٢يف اجلامع ) ٥(
 ١/١٩٧إكمال اإلعالم ) ٦(
 ٢٨٣وحترير ألفاظ التنبيه )  خ ل ق ( ينظر الصحاح ) ٧(
 ".وال تضر رائحةُ اليد إذا أنقى :"  ١/٥٤يف اجلامع ) ٨(
 ١/٥٥ر الذهب البن هشام األنصاري ينظر شرح شذو) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الْمرافقِ إِلَى يكُموأَيد )٢( أَيديهِم غُلَّت : ، وقال اهللا تعاىل )١("يديان بيضاوان " 
واليد حقيقَةٌ "  )٣(
   الْمرافق إِلَى   إىل املَنكَبِ ، مث تستعملُ يف غريِ ذَلك بقَرينة ، يف الوضوِء خرج ما فَوق املرفَقِ بقوله

  .)٤(" من الكُوعِ ويف السرِقَة إىل الكوعِ بقَرينة  قَطْعه  
 

نجد٥(ي(          
شاةٌ :" قال ابن السكّيت  )٦("أقام به ، وأدجن مثله : دجن باملَكان دجوناً :" يقيم ، يقال : يدجن ، أي

 وراجِن قال: داجِن ، تسأنتواس يوتالب فَتإذا أَل : اةقولُها باهلاِء وكذلك غَري الشبِ من ير٧("ومن الع(. 
 

رخد٨(ي(  
 رخدالدالِ : ي ديدشهو بت. 

 
 )٩(يدرؤها

 .يدفَعها : يدرؤها ، أي
 

                                                 
 يديان بيضاوان عند محرقٍ                        قد يمنعانِك أن تضام وتضهدا : كقول الشاعر ) ١(
 ".تتمة له ومع كثرة تداوله يف كتب اللغة والنحو مل ينسبه أحد إىل قائله وال ذكر :" يقول احملقق  ٧/٤٨٢يف خزانة األدب  
 ٦٤املائدة ) ٢(
 ٦املائدة ) ٣(
 ٧املطلع ) ٤(
 ".ويف حلِّ احلمارِ الوحشي ، يدجن ويعملُ عليه قوالن :"  ١/٢٢٥يف اجلامع ) ٥(
 )د ج ن ( الصحاح ) ٦(
 )د ج ن ( ليس يف إصالح املنطق ، وينظر الصحاح ) ٧(
 ".ويدخر ويتصدق ... يأكُلُ املُضحي :"  ١/٣٣٠يف اجلامع ) ٨(
 ".ال تكُف فَيدرأُها خبرقَة :" ١/٤٢يف اجلامع ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل الذال
ذَفَّف١(ي(  

 يجهز ، تقول  : وقَد جاَء بالدالِ املُهملَة ، أي -بضم الياِء ، وفَتحِ الذّالِ املُعجمة  -يذَفَّف على اجلَريحِ 
 .محركَةً  )٢("فَفاً ذَف ذفافاً وذَ" 

 
*  *  * 

 فصل الراء
راق٣(ي( 

أَراق يريق : صبه ، وأصلُه : هراقَةً ، أي -بفَتحِ اهلاِء  -هراق املاَء يهريقُه :" يصب ، يقال: يراق ، أي
 . ٧٨/ )٤("إراقَةً 

 
 وعبر٥(الي(          

 " وعبرالي- هلحِ أَوبفَت  هثالث وضم ، ثانيه كانوإس ،-  رابيعي هعمه )٦("جسيد ةٌ ، وقال ابندوالياُء زائ ،
 بوعرثى : اليةٌ ، واُألنةٌ  -باهلاِء  -دابعبرم ضوأر ، ديهلُ من يأَطْو الهمن الفَأرِ ، رِج روهو أَكْب : ذات

 رابيع٧(ي(. 
 

                                                 
 ".إذا ظُهِر عليهم فأمنوا فال يذََفَّف على جرحيهم :"  ٢/٥١٢يف اجلامع ) ١(
 )ذ ف ف ( القاموس ) ٢(
 ".قِِ اِهللا فيراقُ وكان يستعظم أن يعمد إىل رِز:"  ٢/٤١يف اجلامع ) ٣(
 ٨٨وينظر اإلبدال البن السكيت ) هـ ر ق ( الصحاح ) ٤(
 ".ويف حنوِ الضب واَألرنبِ واليربوعِ القيمةُ طَعاماً :"  ١/٢١٥يف اجلامع ) ٥(
 ١٤٦حترير ألفاظ التنبيه ) ٦(
 ٨/٩١ينظر املخصص ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     )١(يرقَى
رقَى ي " دعصموزٍ ، أي يهم غري ، حِ القاف٢("بفَت(. 

 
*  *  * 

 فصل الزاي
                )٣(يزري

الزاري على : )٤(إذا عتبت عليه ، وقال أبو عمرو: زِرايةً ، وتزريت  -بالفَتحِ  -من زريت عليه " يزري 
 اإلنسان :شيئاً ، وي هدعالذي ال ي لَهععليه ف رك٥("ن(. 

 
*  *  * 

 فصل السني
ِِسار٦(الي(               
 ِِسارالي :ديرابن د مهورِ ، وخالَفَهعند اجلَم حأَفْص حرِها ، والفَت٧(بفتح الياِء وكَس(. 

 
 

                                                 
 ".ة ، ويرقَى عليها يمشي إىل املَرو:" ١/١٩٥يف اجلامع ) ١(
 ١٥٣حترير ألفاظ التنبيه ) ٢(
 ".ال يلْزم من يزري ا حضور مجلسٍ احلاكمِ :"  ٢/٤٦٨يف اجلامع ) ٣(
 ٢٢هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٢٠٦إسحاق بن مرار الشيباين الكويف ت) ٤(
 )ز ر ى ( الصحاح ) ٥(
 ".سار ، وأن يبدأَ مبقَدمِ رأسه واليمني قَبلَ اليََِِ:"  ١/٥١يف اجلامع ) ٦(
 ". بفتح الياء " خذْ على يسارِك :" أن الكَسر أَفْصح ، ويقولون : وزعموا :" قال ٢/٣٤٠يف مجهرة اللغة ) ٧(
 د الكَسرِ ، وليس يف كالمهم الفَتح عن ابن السكّيت أَفْصح ، وعند ابن دري... اليسار :"  ٨/٥٧٦وقال ابن سيده يف احملكم   
 .اسم  يف أَوله ياء مكسورة إال قوهلم يف اليسار يِسار، وإمنا رفض ذلك استثْقاالً للكسرة يف الياء   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(يسأمونَ
 إذا مللْته  : وسأمةً وسآماً وسآمةً  )٢(بالقَصرِ سئمت من الشيِء أسأَم سأماً: قال أبو زيد " يسأمونَ 

 ئوملٌ سج٣("ور(. 
 

 )٤(يساوي
 ويوساوي  قال النةٌ قَليلَةٌ :" يةُ ، وفيه لُغهورةُ املَشحيحةُ الصها : هذه هي اللُّغكَروى ، وأنسي 

 كان  -رضي اهللا عنهما -أن ابن عمر )٦(حِ مسلمٍويف آخرِ كتابِ النذْرِ من صحي )٥("اَألكْثَرونَ 
هضربداً يف مع قتوى هذا : ، مث قال )٧(أعسرِ ما يمايل فيه من اَألج. 

 زوقيحِ الفصيحِ  )٨(قال املَررساوي ألْفاً ، أي : يف شيُء يرِ ، قال : هذا الشوى معه يف القَدتسي 
 .، وليس بشيٍء يسوى : والعامةُ تقول

 
أنِفتس٩(ي(  

 .يبتديُء : يستأنِف ، أي
 

                                                 
 ".  يسأَمونَ :وقيل .. اَألعراف ، والرعد ، والنحلُ : إحدى عشرةَ سجدةً :" ١/١٣٥يف اجلامع ) ١(
 )س أ م ( مل أجده يف النوادر ، وينظر الصحاح ) ٢(
 من ص و س ، وليس يف ت) بالقصر ) ( ٣(
 ".لو أَصدقَها عبداً يساوي ألْفَينِ على أن ترد له ألفاً ، فبعض العبد مبيع ، وبعضه صداق :"  ١/٢٧٧يف اجلامع ) ٤(
 ) س و ى ( ، واملصباح املنري ١٣/١٢٦ذيب اللغة ، وينظر ١٨٥ -١٨٤حترير ألفاظ التنبيه ) ٥(
 فأَخذَ من األرض عوًدا أو شيئا فقال ما فيه من   : أَتيت ابن عمر وقد أعتق مملُوكًا قال: عن زاذانَ أيب عمر قال: ٣/١٢٧٨) ٦(

 ".مملُوكَةُ أو ضربه فكَفّارته أنْ يعتقَه  من لَطَم: يقول اَألجرِ ما يسوى هذا إال أَني مسعت رسولَ اِهللا    
 ".أعتق عبداً كان ضربه :" ١٨٥يف حترير ألفاظ التنبيه ) ٧(
 ٣٢٧، وينظر الفصيح  ١٦هـ ، ترمجته يف امللحق رقم٤٢١أبو علي أمحد بن حممد بن احلسن املَرزوقي ت ) ٨(
 ".ينزِعها ويستأْنِف : الصالة ففيها فلو رأى نجاسةً يف :" ١/٤٢يف اجلامع ) ٩(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       )١(يستبرِيُء
 .)٢("استبرأت ما عندك :" مهموز ، تقول : يَستبرِيُء 

 
           )٣(يسوغُ 

 .)٤("جوزته : غْته له ، أيجاز له ذلك ، وأَنا سو: ساغَ له ما فَعلَ ، أي:" يجوز ، يقال : يسوغُ ، أي
 

*  *  * 

 فصل الشني
 )٥(يُشغِلُ 
شغِلْت : بفَتحِ الياء والغني ، من شغلَ ، وبضم الياء وكَسرِ الغني من أَشغلَ ، لُغةٌ رديئَةٌ ، يقال: يُشغِلُ 

ما أَشغلَه ، وهو شاذٌّ ، ويف الشغلُ أَربع  : وا عنك  بكذا ، على ما مل يسم فاعلُه ، واشتغلْت ، وقد قال
 غالٌ: لُغاتأَش علٌ ، واجلَمغلٌ ، وشغلٌ ، وشغلٌ ، وشغ٦(ش(. 

 
  )٧(يشمُلُ
 .هو بفَتحِ امليمِ وضمها : يشمُلُ 

 

                                                 
 ".أنْ يستبرِئ بالسلْت والنترِ اخلَفيفَينِ :"  ١/٥٣يف اجلامع ) ١(
 )ب ر أ ( الصحاح ) ٢(
 ".يسوغُ الفطر لسفَرِ القَصرِ :"  ١/١٧٦يف اجلامع ) ٣(
 )س و غ ( الصحاح ) ٤(
 ".مل يعده .. لو عرج بعده على شغلٍ خفيف من بيعٍ أو شراٍء  : " ١/٢٠٢يف اجلامع ) ٥(
 )ش غ ل ( ينظر الصحاح ) ٦(
 ".يشملُ اَألشجار والدار : لَفْظٌُ اَألرضِ :"  ٢/٣٦٦يف اجلامع ) ٧(

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

شني١(ي(         
 شنيحِ الياِء ، يقال  -يو:" بفَت ، هشيني هشان نينِ : الشيالز الف٢("خ(. 

*  *  * 

 فصل الضاد
رض٣(ي(         

 .)٥(بضم الياِء -أضر به يضر : هو بِضم الياِء ، وكَسرِ الضاد ، يقال: )٤(يضر ا 
*  *  * 

 فصل الطاء

رطْه٦(ي( 
 رطْهاهلاء : ي مبض. 

*  *  * 

 فصل العني

 )٧(يعبثونَ
 والعبثَةُ  -بفَتحها  -يعبثُ عبثاً  -بالكَسرِ  -اللَّعب ، وقد عبِثَ : والعبثُ " هو بالثاِء املُثَلَّثَة  -يعبثونَ 

 .)٨("املَرةُ الواحدةُ : بالتسكنيِ 
                                                 

 ".ما يمنع كَمالَ الكَسبِ ويشني :"  ١/٣١١يف اجلامع ) ١(
 )ش ي ن  (الصحاح ) ٢(
 ".ال يضر بلَلُها ؛ َألنه جزُء املُنفَصلِ :"  ١/٣٨يف اجلامع ) ٣(
 .يضر ا : لذلك قال املؤلف هنا " يضر بضم الياء إذا كان معه الباء :"  ١/٢٨قال ابن بري يف غلط الفقهاء) ٤(
 ٢٣٣، حترير ألفاظ التنبيه  ٤٨١ينظر أساس البالغة ) ٥(
 ".يصيبه رطْب النجاسة ال يطْهر .. ذَيلُ املَرأَة :"  ١/٣٨يف اجلامع ) ٦(
 ".َألنهم يعبثونَ .. ال يصلِّي على أَرفَعِ مما عليه أَصحابه :"  ١/١٠٩يف اجلامع) ٧(
 )ع ب ث ( الصحاح ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 رصتع١(ي( 
 يعتصر الوالد على ولَده يف :" ده ، ويف احلديث إذا استخرجته من ي: اعتصرت مالَه :" يعتصر  يقال 

 ه٢("مال(عنه : ، أي هبِسحاه ، ويإي هعنمي")٣(. 
  
قتعي          

 الصفَة  هو بضم الياِء ، وكَسرِ التاِء ، يف محلِ )٤(املُحرمةُ بنسبٍ ال يعتق : يعتق يف قوله يف بابِ الزنا 
 .لنسبٍ 

 
 )٥(يعين
أَردت ، ومعىن الكَالمِ ، ومعناته واحد ، تقول  : عنيت بالقَولِ كذا ، أي:" هو بفَتحِ الياِء ، تقول  -يعين

 هكَالم نِيعويف م ، هكَالم ناةعويف م ، هىن كَالمعذلك يف م فْتر٦("ع(. 
*  *  * 

 لفاءفصل ا

 كفْت٧(ي(         
 .)٨(خلَّصه وافْتكَّه : فَكَّه فَكّاً ، وفُكوكاً :" يخلِّصه ، تقول : يفْتك الرهن ، أي

                                                                                                                                                         
 ".يعتصر ما وهب لولَده وال ينزِع ماهلما ، وال :"  ٢/٣٨٢يف اجلامع ) ١(
 ٣/٢٤٧، والنهاية  ٢/١٥٦، والفائق  ٢/٤٣١يف غَريب احلديث للهروي ) ٢(
 )ع ص ر ( الصحاح ) ٣(
  ٢/٥١٥يف اجلامع ) ٤(
 ".ملْ يتحلَّلْ يعنِي و: قال آخرونَ ... وإن وقع اخلُشاش يف قدرٍ أكلَ منها ، واستشكلَ ألكله :"  ٣٥-١/٣٤يف اجلامع ) ٥(
 )ع ن ا ( الصحاح ) ٦(
 ".أَخذَه إنْ ملْ يفْتكَّه بقيمته :"  ٢/٣٨٠يف اجلامع ) ٧(
 )ف ك ك ( الصحاح ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فصل القاف
 )١(يقْتدي به

 ويقال أيضاً  -ا بضم القاف وكَسرِه -قُِدوةٌ : اإلسوةُ ، يقال : يتأَسى به ، والقُدوةُ : يقْتدي به ، أي
 .، كُلُّ ذلك حكاه كُراع وغريه )٢(قَِدةٌ بفَتحِ القاف وكَسرِها 

 
قني٣(الي( 
 قنيتقول منه :" الي ، كوالُ الشوز ، لْمالع : راَألم تنقرِ  -يبالكَس-  تقَنيتواس ، تقَنقْناً ، وأَيي 

 .)٤("نيٍ منه كَُلُّه مبعىن ، وأنا على يق
*  *  * 

 فصل الكاف
                )٥(يكْفي
 .)٦("هو بفَتحِ الياِء ال غَري ، ومن ال تحقيق عنده يضمها ، وليس لضمها وجه :" يكْفي 

*  *  * 

 فصل الالم
لَملَم٧(ي( 
 لَملَمامليمِ بينهما ، ويقال  -ي كانلُ ، والياُء : فيه بفتحِ الياِء والالمنيِ ، وإسزِ، وهو اَألصحِ اهلَمبفَت لَمألَم 

 
                                                 

 ".ووسع مالك ملن ال يقْتدي به فيه ، وكان يفْيت به سراً :"  ١/٢٠١يف اجلامع ) ١(
 )ق د ا ( ، والصحاح ٥٣٤ - ٢/٥٣٣املنتخب ) ٢(
 ".القُدوةُ على اليقنيِ تمنع من االجتهاد :"  ١/٩١يف اجلامع ) ٣(
 )ي ق ن ( الصحاح ) ٤(
 ".ال يكْفي مج الريقِ فينقَطع الدم :"  ١/٣٨يف اجلامع ) ٥(
 ٣٣املطلع ) ٦(
 ".نُ ومن اليمنِ يلَملَمُِ ، ومن نجد قََر:" ١٨٨ -١٨٧يف اجلامع ) ٧(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ةزلٌ من اهلَمد١(ب(  هديتأَو ردحنةَ ، تنانك لُهكَّةَ ، وأَهنِ من ميلَتةَ ، على لَيهامبارِ جِبالِ تلٌ من كبوهو ج ،
 .)٢(إىل البحرِ

 
*  *  * 

 فصل امليم
مام٣(الي(          
يقول : احلَمام الوحشي ، وهو ضرب من طَيرِ الصحراِء ، هذا قول اَألصمعي ، وكان الكسائي : يمام ال

 احلَمام : ماموالي ، يرهو الب : يوتالب ألَف٤(هو الذي ي(. 
 

 )٥(الركْن اليماين
ِ؛ َألنه منسوب إىل اليمنِ ، واَأللف بدلٌ من إحدى يائي  مخفَّف الياِء على املَشهور:" الركْن اليماين 

 .)٦("النسبِ ، فال تشدد ؛ لئَال يجتمع البدلُ واملُبدلُ منه 
 .بالتشديد ، وحكاها أيضاً صاحب املُحكَمِ وآخرون  )٧(يماينُّ: وحكى سيبويه لُغةً قَليلَةً 

 
 
 

                                                 
 ٥٤، والكرت اللغوي  ١٣٦ينظر اإلبدال البن السكيت ) ١(
 ٨/٥١٤، وينظر معجم البلدان  ٣/١٣٩٨ينظر معجم ما استعجم ) ٢(
 ".اليمام مثل احلَمامِ : وفيها ... القيمةُ : يف حمامِ احللِّ :" ١/٢١٥يف اجلامع ) ٣(
 )ح م م ( ليها ، وينظر الصحاح وتاج العروس مل أجد نص األصمعي يف كتبه اليت اطلعت ع) ٤(
 ".لَمس الركْنِ اليماين بيده ، ويضعها على فيه :" ١/١٩٤يف اجلامع ) ٥(
 ١٥١حترير ألفاظ التنبيه) ٦(
 ١٥١، و حترير ألفاظ التنبيه  ١٠/٥١٣، وينظر احملكم  ٣/٣٧٠الكتاب ) ٧(
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

هجم١( ي(         
 هجمامليمِ وباجليمِ ، أي -ي ممي به ، يقال : بضلُ :" يرجالر ج٢(م(  من فيه رابمى به : الشإذا ر")٣(. 

 
 هصم٤(ي( 
 هصمحِ امليمِ ، يقال -ييَء : هو بفَتالش تصصم-  لَةماملُه ادرِ الصبكَس- ا ، ومصم هصأَم  هصأم هتصص

 صصموالت ، هتصصتوكذلك ام ، هصأخ هتصصكخ : لَةهيف م ٥(املَص(  ريهاجلَو هذَكَر ،. 
 )٧(ورأَيت يف املُستغين أليب منصورِ حممد بن علي اجلَبان: )٦(قال ابن دقيقِ العيد يف شرحه على هذا املُختصرِ

يَء ومالش تصا: صصم كواحلَن بني اللِّسان ماَءه ترِب٨(إذا ش(واملَصوص ،)ي من ذلك  )٩مس. 
 

 )١٠(يمصلُ
 سالَ منه شيٌء يسري ، وأعطْاه : أي -بفَتحِ الصاد  -مصلَ " بضم الصاد املُهملَة ، واملاضي منه  -يمصلُ 

 .)١٢("قليالً  : أي ماصالً ، )١١(عطاًء 

                                                 
 ".في مج الريقِ فينقَطع الدم ، وال يمصه بفيه ويمجه وال يكْ:"  ١/٣٨يف اجلامع ) ١(
 ، وسقط من صمن س و ت ) مج الرجلُ : يرمي به ، يقال: أي( ) ٢(
 )م ج ج ( الصحاح ) ٣(
 ".جه وال يكْفي مج الريقِ فينقَطع الدم ، و ال يمصه بفيه ، ويم:"  ١/٣٨يف اجلامع ) ٤(
  )م ص ص ( ينظر الصحاح ) ٥(
 ٢/٢٩٧مل أجد الكتاب ، ونسبه له ابن فرحون يف الديباج ) ٦(
 ١٢٠ترمجته يف امللحق رقم ) ٧(
 ٣/١٩٩ينظر األفعال البن القطاع ) ٨(
)٩ " ( املَصوص : خطْبيف اخلَلِ وي قَعني ماللسان " لَح ) م ص ص( 
 ".عما يعسر كاجلُرحِ يمصلُ  عفي:"  ١/٣٦يف اجلامع ) ١٠(
 من ص ، وسقط من س و ت) عطاء ) ( ١١(
 )م ص ل ( الصحاح ) ١٢(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
نم١(الي(            

 ريكحبالت نمع :" الياملَطال برِ ، قاله صاحوالغ من بِالد ةبمنيِ الكَع٢("كُلُّ ما كان على ي(  ريهوقال اجلَو
 " نمفَّفَةً ، واَأل: اليخم ماننِيٌّ ويمةُ إليهم يبسبِ ، والنرللع بِالد   عـانمتجبِ فال يسمن ياِء الن ضوع فل

 .)٣("يمانِيٌّ بالتشديد : وبعضهم يقول
 

مني٤(الي(         
 منيالي : عواجلَم ، مالقَس : منيمانٌ ، واليوأَي ، نمسارِ: أَيالي د٥(ض( " نمانٌ ، وأَياموأَي ، نمأَي هعمج")٦(. 

  *  ** 

 فصل النون
      ثُرني 
فَِسهبن ثُرن٧(ي( ةبابن القوطي هورزيزِ املَشالع بنِ عبد رمع بن كْرٍ حممدأَبو ب قال اإلمام ، بالثّاِء املُثَلَّثَة)يف  )٨

 هثْراً :" أفعاليَء نالش ثَرثْراً : نن هفقاً ، واملاَء من أَنفَرتمى به مر:  هفَعوقالوا. د : هثَرفأن هنطَع : إذا أَلْقاه 
 . انتهى " على خيشومه : على نثْرته ، أي
 ريهوقال اجلَو ": فما يف اَألن ثْرمبعىن ، وهو ن ثارنتواالس ثارتواالن ، ثَرتثْراً ، فانن هثُريَء أَنالش تثَرن 

 
 

                                                                                                                                                         
 ".يلَملَم : اجلُحفَةُ ، ومن اليمنِ : ومن الشامِ ، ومصر :" ١٨٨ -١/١٨٧اجلامع ) ١(
 ١٦٥املطلع ) ٢(
 )ي م ن ( الصحاح ) ٣(
 ".مني قبلَ اليسارِ ، وأن يبدأَ مبقَدمِ رأسه والي:" ١/٥١يف اجلامع ) ٤(
 )ي م ن ( ينظر الصحاح ) ٥(
 )ي م ن ( القاموس ) ٦(
 ".االستنشاق ، وهو أن يجذب املاَء بأَنفه ، وينثُره بنفَِسه :"  ١/٥٠يف اجلامع ) ٧(
 ٢٤٢-٣/٢٤١ال ، والنص يف األفع١٢١هـ ، ترمجته يف امللحق رقم  ٣٦٧ت ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١("بالنفْسِ
 

 هزِعن٢(ي(         
 هزِعنلْقٍ: يح فررِ الزاي ، وإن كان فيه ح٣(بكَس( قال اهللا تعاىل ،: رتِعا يمهنا عمهاسبل )٤(. 

 
 قُدن٥(ي( 
 قُدنأي -ي ، القاف محِ الياِء ، وضطي : بفَتعي. 

 
 )٦(ينقي

 )٧("النظافَةُ ، ويعود الضمري على املُستجمر: أَنقَى ينقي ، والنقاُء : اف ، تقولبضم الياِء وكَسرِ الق" ينقي 
 .)٩(ينقَى بفَتحها -بكَسرِ القاف  -نقي  )٨(بفَتحِ الياِء والقاف من -ويجوز ينقَى 

 

                                                 
 )ن ث ر ( الصحاح ) ١(
 ".ينزِعها : فلو رأى نجاسةً يف الصالة ففيها :"   ١/٤٢يف اجلامع ) ٢(
 إال ينزِع     سوراً أَصلُ فَعلَ إذا كان عينه أو المه حرف حلْقٍ ، أن يكون مستقْبلُه كذلك مفْتوحاً ، ومل يأت يف املُستقْبلِ مك) " ٣(
 ٢/١٦، ومشارق األنوار  ١/١١ينظر األفعال للسعدي "  ويهنِئ   
 ٢٧األعراف ) ٤(
 ".وال ينقُد يف عهدة الثَّالث بشرط خبالف السنة ، وينتقلُ الضمانُ على املشتري :"  ٢/٣٦٢يف اجلامع ) ٥(
 ".ى ينقي يواصلُ الصب حت:"  ١/٥٤يف اجلامع ) ٦(
 ١٣املطلع ) ٧(
 واملثبت من س و ت) مثل ( يف ص ) ٨(
 )ن ق ي ( ينظر الصحاح ) ٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .)١(ويكون الضمري عائداً على املَحلِّ 
 

  )٢(ينكَأُ
 .)٤("إذا قَشرتها : )٣(نكَأت القَرحةَ أَنكَؤها نكْأً :" مهموز ، قال اجلَوهري : أُ ينكَ

 
ضهن٥(ي( 

قام ، وأنهضته أنا فانتهض واستنهضته : نهض ينهض نهضاً ، ونهوضاً ، أي:" يقوم ، تقول: ينهض ، أي
 .)٦("مرته بالنهوضِ له إذا أَ: َألمرِ كَذا 

 
*  *  * 

 فصل اهلاء
  )٧(يهِلُّ

 رفْع الصوت ، ومنه استهاللُ الولَد ، وسمي اإلحرام : اإلحرام ، وأَصلُه : واإلهاللُ " يحرِم : يهِلُّ ، أي
 ةلْبِيرِمِ بالتاملُح توفْعِ صالالً ؛ لر٨("إه(. 

 
 

                                                 
 ..   يغِسلُ اليسرى ، مث محلَّ البولِ :"  ٥٤-١/٥٣، ويقصد باحملل محلَّ البولِ ، قال ابن احلاجب يف اجلامع  ١٣املطلع ) ١(
  نحىت ي بلُ الصي ويواصق." 
 ".خبالف ما ينكَأُ فإنه يغسلُ :"  ١/٣٦يف اجلامع ) ٢(
 من س و ت ، وسقط من ص) نكأ ) ( ٣(
 )ن ك أ ( الصحاح ) ٤(
 ".إن سجد ال ينهض قائماً :"  ١/٩٦يف اجلامع ) ٥(
 )ن هـ ض ( الصحاح ) ٦(
 ". بعمرة يرجِع بنية اإلقامة فيهِلُّ:"  ١/١٩٠يف اجلامع ) ٧(
 ١٣٧حترير ألفاظ التنبيه ) ٨(
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 )١(ياليهود
 هوديبذلك أقْوالٌ : الي هِمتيمسويف ت ، هودالي دواح: 

ها"  
ُ
د
َ
إِلَيك ٧٩/إِنا هدنـا : قوهلم :  أح

  .تابوا : أنهم هادوا من عبادة العجلِ ، أي:  الثاني. )٢(

 عند قراءة القُرآن  )٣(هم يتهودونَ أَن:  الرابع. أنهم مالوا عن دينِ اإلسالمِ ، ودينِ موسى :  الثالث
 إن السماوات واَألرض تحركَت حىت آتى اُهللا موسى التوراةَ ، قاله أبو عمرو : يتحركونَ ويقولون : أي

مث عرب باملُهملة   -بالذالِ املُعجمة  -اليهوذُ : نِسبتهم إىل يهوذ بن يعقُوب ، فقيل:  اخلامس. بن العالِء 
 دواح غري قَلَه٤("ن(. 

*  *  * 

 فصل الياء
سئ٥(ي(        

 .)٦(قَنطَ ، ضد رجا ، وأَيِس لُغةٌ يف يئس ، ومصدرمها واحد : يئس منه ييئس يأساً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 " .قوالن : ويف اليهودي مع النصراينِّ .. الصغري كاملُسلمِ :"  ٢/٣٣٧يف اجلامع ) ١(
 ١٥٦األعراف  إِلَيك  إِنا هدنـا اآلخرة وفي حسنةً الدنيا هـذه في لَنا واكْتب : قال اهللا تعاىل ) ٢(

 واملثبت من ص و س) يهدون ( يف ت ) ٣(
 ٢٢٢املطلع) ٤(
 ".فال بِدعةً يف الصغريِ واليائسة واملُستحاضة غريِ املُميزة إال يف العدد :"   ٢/٢٩٢يف اجلامع ) ٥(
 )أ ي س ( ، وتاج العروس  ٢٣٢ينظر االقتضاب ) ٦(
 
 
 
 
 
 
 



 

علينا ، وأَجِرنا على عوائدك اجلَميلَة ، اللهم توفنا على اللهم يا واحد يا أحد ال تسلبنا نعمة أَنعمت ا 
اإلسالم والكتاب والسنة ، وأَنت راضٍ عنا يف عافية بال محنة ، واغفر لنا ولوالدينا وملشاخينا وملن فيك 

هللا رب أحبنا ، وللمسلمني أمجعني وصلى اهللا على سيدنا حممد آله وصحبه وسلم والتابعني ، واحلمد 
 .العاملني 

 : جمعت هذا الكتاب من كتب كثرية جداً منها : قال مؤلَّفَه حممد بن عبد السالمِ لَطَف اهللا به 
مقاييس اللغة لإلمام أمحد بن فارس ، وإصالح املنطق البن السكيت ، ومجهرة ابن دريد ، والصحاح 

نبيهاته ، وذيب األمساء واللغات لإلمام النووي  لإلمام اجلوهري ، ومشارق األنوار للقاضي عياض ، وت
وكذا من التحرير له على التنبيه ، ومن القاموس احمليط لإلمام الفريوزبادي ، ومن املطلع على ألفاظ املقنع 

 . ٨٠/للحنبلي ، ومن املغين يف األنباء عن غريب املهذب واألمساء لإلمام ابن باطيش
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 



 

 * اجم واألعالمملحق الرت

 .أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد اهللا احلريب  -١
دالئل النبوة ، تويف سنه مخس ومثانني  -غريب احلديث : من مؤلفاته ، ولد سنة مثان وتسعني ومائة  

 .ومائتني 
 ١/٨٦طبقات احلنابلة حملمد بن حسني ، ١٧٣-١/١٧٢طبقات الفقهاء للشريازي 

 .أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن حيىي املرادي التونسي  -٢
ألف شروحاً حسنة وتعاليق على كتاب ابن املواز ، مدرساً بالقريوان ، عاملاً إماماً ، كان جليالً فاضالً 

 .تويف بالقريوان ، واملدونة 
   ٢١٤-٢١٣التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األمهات حملمد بن عبد السالم األموي 

 .أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي البغدادي   -٣
 .أخذ عن ثعلب واملربد ، وكان أستاذاً أليب علي الفارسي ، من أهل العلم باألدب والدين 

فعلت وما فعلت ، تويف سنة إحدى عشرة ، خلق اإلنسان ، معاين القرآن ، اإلشتقاق : من مؤلفاته 
 .وثالمثائة 

-١/٤١١بغية الوعاة ،  ٩٥-١/٨٢معجم األدباء ،  ٢/٦٢لباب يف ذيب األنساب حملمد اجلزري ال
٤١٣ 
أبو عبد اهللا إبراهيم بن حممد بن عرفة بن سليمان بن املغرية بن املهلب العتكي األزدي الواسطي  -٤

 .امللقب بنفطويه 
 .نة ثالث وعشرين وثالمثائة ولد سنة أربع وأربعني ومائتني ، أخذ عن ثعلب واملربد ، تويف س

 ٤٧-١/٤٦البلغة للفريوزابادي ،  ١/٤٧وفيات األعيان 
 .أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن األسود النخعي الكويف  -٥

 .فقيه العراق ، ولد سنة مخسني ، وتويف سنة ست وتسعني 
 ٦/١٠٨الوايف بالوفيات ،  ١/١٠١مشاهري علماء األمصار حملمد البسيت 

أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبداهللا بن باديس بن القائد الوهراين احلَمزي املعروف  -٦
 .بابن قُرقُول 

فقيهاً وأديباً حافظاً حمدثاً ، له كتاب مطالع األنوار ، كان رحاالً يف طلب العلم ، ولد سنة مخس ومخسمائة 
 .تويف سنة تسع وستني ومخسمائة 

                                                 
 . الترتيب الكنية ال يعتد ا يف* 



 

  ٦/١٠٩الوايف بالوفيات ، ١/٦٢وفيات األعيان ، ١٣١-١٣٠/ ١ب الصلة البن اآلبار التكملة لكتا
 ٥٢١-٢٠/٥٢٠سري أعالم النبالء 

 بن عبد اهللا القرايف املصري نأبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمح -٧
 . لوم العقلية وكان إماماً بارعاً يف األصول والع، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك 

 . كتاب القواعد ، كتاب األحكام ، تويف سنة أربعة ومثانني وستمائة ، الذخرية يف الفقه : من مؤلفاته 
 ١/٦٢الديباج املذهب 

 .أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى بن عبد اهللا البيهقي احلافظ الفقيه الشافعي  -٨
السنن الكبري ، والسنن الصغري : من مؤلفاته . ومثانني وثالمثائة  ولد سنة أربع، كان عاملاً باحلديث والفقه 

 .والسنن واآلثار ، دالئل النبوة ، تويف سنة مثان ومخسني وأربعمائة 
 ١/٢٠٢اللباب يف ذيب األنساب 

 .أبو بكر أمحد بن خالد بن ميسر اإلسكندري  -٩
اإلقرار واإلنكار ، تويف : من مؤلفاته . بن املواز كتبه إليه انتهت الرئاسة مبصر بعد ابن املواز ، وروى عن ا

 .سنة تسع وثالثني وثالمثائة 
 ٨٠شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية حملمد خملوف

 .أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي  -١٠
 د ، الكفاية يف معرفة علم الرواية الفقيه واملتفقه تاريخ بغدا: ولد سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة ، من مؤلفاته

 .كتاب اخليل ، تويف سنة ثالث وستني وأربعمائة 
 ٢٤١-١/٢٤٠طبقات الشافعية ألمحد بن شهبة ،  ٤٩٨-١/٤٩٧معجم األدباء 

 .أبو العباس أمحد بن عمر بن أنس العذري األندلسي املري الدالئي  -١١
 .سالك واملمالك ، تويف سنة مثان وسبعني وأربعمائة دالئل النبوة ، امل: من مؤلفاته 

  ٥٦٨-١٨/٥٦٧سري أعالم النبالء 
 .أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حبيب اللغوي القزويين النحوي الكويف  -١٢

 .فتاوى فقيه العرب ، تويف سنة مخس وتسعني وثالمثائة ، فقه اللغة ، امل ، مقاييس اللغة : من مؤلفاته 
  ١/٣٥٢، بغية الوعاة  ١/٦١البلغة ، ١٧/١٠٣سري أعالم النبالء 

أبو مصعب أمحد بن القاسم بن احلارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين  -١٣
 .الفقيه قاضي املدينة 

 .تويف سنة إحدى وأربعني ومائتني ، وله خمتصر يف قول مالك ، ولد سنة مخسني ومائة 
  ٤٣٨-١١/٤٣٦أعالم النبالء  سري



 

 .أبو سليمان أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب اخلطايب  -١٤
 غريب احلديث ، معامل السنن ، شرح السنن  أليب داود : من مؤلفاته ، ولد سنة تسع عشرة وثالمثائة 

 .إصالح الغلط ، تويف سنة مثان ومثانني وثالمثائة 
  ٥٦٧-١/٥٤٦ية الوعاة بغ،  ٢٠٨-٧/٢٠٧الوايف بالوفيات 

 .أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املصري النحوي املعروف بابن النحاس  -١٥
 الكايف يف النحو ، تويف سنة مثان وثالثني، الناسخ واملنسوخ ، إعراب القرآن ، معاين القرآن : من مؤلفاته 

 .وثالمثائة 
  ١/٣٦٢بغية الوعاة ،  ١/٦٢البلغة 
 .علي أمحد بن حممد احلسن املرزوقي األصبهاين أبو  -١٦

شرح الفصيح ، تويف سنة إحدى وعشرين ، شرح احلماسة : أحد أئمة اللسان والنحو ، من مؤلفاته  
 .وأربعمائة 

 ١٧/٤٧٥سري أعالم النبالء 
 .أمحد بن حممد بن عبد الرمحن اهلروي اللغوي  -١٧

 .اة ، تويف سنة إحدى وأربعمائة كتاب والة هر، كتاب الغريبني : من مؤلفاته 
  ١/٣٧١بغية الوعاة ،  ١٤٧-١٧/١٤٦سري أعالم النبالء ،  ١/٦٤٠معجم األدباء 

 .أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي األسدي املالكي  -١٨
 يالواع، النامي يف شرح املوطأ : كان فقيهاً فاضالً مؤلفاً جميداً له حظ من اللسان واحلديث ، من مؤلفاته 

 .النصيحة يف شرح البخاري ، تويف سنة اثنتني وأربعمائة ، يف الفقه 
  ١/٣٥الديباج املذهب 

 .أمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين النحوي البغدادي  -١٩
 اختالف النحويني ، القراءات ، معاين القرآن ، تويف سنة إحدى وتسعني : ولد سنة مائتني ، من مؤلفاته 

 .ومائتني 
  ٨/١٥٨الوايف بالوفيات ،  ٦-١٤/٥لنبالء سري أعالم ا

أبو العباس موفق الدين أمحد بن يوسف بن احلسن بن رافع الشيباين املوصلي الكواشي املقرئ املفسر  -٢٠
 .الزاهد 

 .صنف التفسري الكبري، والتفسري الصغري ، تويف سنة مثانني وستمائة ، ولد سنة تسعني ومخسمائة 
  ٦٨٦-٢/٦٨٥د الذهيب معرفة القراء الكبار حملم

 



 

 .أردشري بن بابك بن ساسان األصغر بن بابك بن ساسان    -٢١
النردشري ، مجع ملك فارس من أيدي : ولد بقرية من قرى اصطَخر ، وقد وضع النرد ؛ ولذلك قيل له 

 .ملوك الطوائف ، وجدد الدولة الساسانية ، وملك بالد الفرس أربعة عشرة سنة 
 ٧/٧٧،  ٤/٣٥٧، وفيات األعيان  ٢/١٩٩تاريخ ابن خلدون .  ٢٩٦،  ١/٢٩٤مل يف التأريخ  الكا
 .أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباين الكويف ، كان يعرف بأيب عمرو األمحر  -٢٢

النوادر  ، كتاب اجليم : ثقة يف احلديث ، من مؤلفاته ، واسع العلم باللغة والشعر ، كان راوية أهل بغداد 
 .غريب احلديث ، تويف سنة مخس أو ست ومائتني ، يل اخل

 ٤٤٠-١/٤٣٩، بغية الوعاة  ١٦٧-٢/١٦٦معجم األدباء 
أبو القاسم إمساعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أمحد بن إدريس الوزير امللقب بالصاحب كايف  -٢٣

 .الكفاة 
 الكايف يف الرسائل ، تويف سنة ، الوزارة ، احمليط باللغة : ولد سنة أربع وعشرين وثالمثائة ، من مؤلفاته 

 .مخس ومثانني وثالمثائة 
  ٥١٣-١٦/٥١١سري أعالم النبالء 

 .أبو علي إمساعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن حممد البغدادي املعروف بالقايل  -٢٤
 قصور ، تويف سنة ست ومخسنياملمدود وامل، النوادر ، األمايل : ولد سنة مثانني ومائتني ، من مؤلفاته

 .وثالمثائة 
  ٢/٣٠٤معجم األدباء 

 .أبو عبد اهللا أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي األموي املصري الفقيه  -٢٥
 تفسري، كتاب األصول : كان أصبغ من أعلم خلق اهللا كلهم برأي مالك ، من مؤلفاته : قال ابن معني 
 .، تويف سنة مخس وعشرين ومائتني  كتاب آداب الصيام، غريب املوطأ 

 ١/٢٠٣طبقات احلفاظ للسيوطي ،  ١/٩٧الديباج املذهب 
 .أبو حممد ثابت بن أيب ثابت عبد العزيز اللغوي الكويف  -٢٦

 . خمتصر العربية ، الفرق ، خلق اإلنسان : من مؤلفاته 
 ٢/٣٦٤معجم األدباء ،  ١/١٠٣الفهرست البن الندمي 

 .الفيلسوف الطبيعي اليوناين  جالينوس احلكيم -٢٧
 كتاب الصناعة الصغرية  ، كتاب الفرق : وهو إمام األطباء يف عصره ، من مؤلفاته ، ظهر بعد بقراط  

 .وعاش مثانية ومثانني سنة ، العلل واألعراض ، مات يف مدينة سلطانية ، كتاب النبض الصغري 
 



 

 أجبد العلوم لصديق القنوجي ،  ١٣٦ -١/١٣٤لسعدي عيون األنباء يف طبقات األطباء ألمحد بن القاسم ا
٢/١١٤ 
 .أبوعلي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن حممد بن سليمان الفارسي  -٢٨

اإليضاح يف النحو ، التكملة يف التصريف ، احلجة يف التذكرة ، تويف سنة سبع وسبعني : من مؤلفاته 
 .وثالمثائة 

 ٤٩٧-١/٤٩٦، بغية الوعاة  ٢/٤١٤معجم األدباء 
 . احلسن بن أمحد بن حيىي أبو أمحد بن أيب سلمة الكاتب النيسابوري  -٢٩

 . تويف سنة عشر ومخسمائة ، أحد املعروفني بالفضل والشعر 
 ١١/٣٠٣الوايف بالوفيات ،  ٣٥/٢٤٢تاريخ اإلسالم للذهيب 

 .العسكري أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران اللغوي  -٣٠
كتاب الفرق بني املعاين ، الصناعتني  : كان الغالب عليه األدب والشعر ويعرف بالفقه أيضاً ، من مؤلفاته  

 .شرح احلماسة ، تويف بعد األربعمائة ، مجهرة األمثال 
  ٤٣/ ١طبقات املفسرين للسيوطي ،  ٥١-١٢/٥٠الوايف بالوفيات 

 .رزبان السريايف النحوي أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا بن امل -٣١
 شرح: إمام بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوايف والقرآن والفرائض واحلديث ، من مؤلفاته 

 .اإلقناع يف النحو ، تويف سنة مثان وستني وثالمثائة ، كتاب سيبويه 
 ٥٠٨-١/٥٠٧بغية الوعاة ،  ٢/٥٠٥معجم األدباء 

 . راهيم بن يزداد بن هرمز األهوازي املقرئ أبو علي احلسن بن علي بن إب -٣٢
 اإلجياز ، تويف سنة ست وأربعني وأربعمائة ، الوجيز ، املوجز : ولد سنة اثنني وستني وثالمثائة ، من مؤلفاته 

 ١٨-١٨/١٣ينظر سري أعالم النبالء 
 .أبو علي احلسن بن علي بن حممد الدقاق النيسابوري الزاهد   -٣٣

 .يخ أيب القاسم القشريي ، تويف سنة ست وأربعمائة شيخ الصوفية ، وش 
 ١/١٧٨، طبقات الشافعية للسبكي  ١٢/١٠٣الوايف بالوفيات 

 .أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه بن محدان اهلمذاين اللغوي النحوي  -٣٤
لعرب ، تويف سنة ليس يف كالم ا، االشتقاق ، إعراب ثالثني سورة : من مؤلفاته: إمام اللغة والعربية  

 .سبعني وثالمثائة 
 ٤٥٧-١/٤٥٥طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح ،  ١٠١-٣/٩٩معجم األدباء 

 



 

 .أبو علي احلسني بن حممد بن فيره الصديف املعروف بابن سكرة  -٣٥
مها ، استشهد والشاشي وغري، وإماماً يف الفقه ، أخذ عن أيب الوليد الباجي ، إمام عصره يف علم احلديث  

 .يف وقعة قتندة بثغر األندلس 
 ١/١٠٤الديباج املذهب ،  ٣٦٩-٣٥/٣٦٧تاريخ اإلسالم 

 .ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى املالكي املعروف باجلندي  -٣٦
 .وله خمتصر يف الفقه ، تويف سنة سبع وستني وسبعمائة ، شرح خمتصر ابن احلاجب : من مؤلفاته 

  ٢/٢٠٧ أعيان املائة الثامنة للعسقالين الدرر الكامنة يف
 .أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري الفقيه املقرئ  -٣٧

ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أيب العالية ، تويف سنة : قال أبو بكر بن أيب إدريس ، تابعي ثقة  
 .ثالث وتسعني 

  ١/٢٩، طبقات احلفاظ للسيوطي  ١٤/٩٣يات الوايف بالوف،  ٦٢-١/٦١تذكرة احلفاظ للذهيب 
 .أبو حممد رؤبةَ بن العجاج البصري التميمي السعدي  -٣٨

وكان بصرياً باللغة قيماً بغريبها ، تويف سنة مخس ، ومها جميدان يف رجزمها ، هو وأبوه راجزان مشهوران 
 .وأربعني ومائة 

 ٣٠٥-٢/٣٠٣وفيات األعيان 
 .بداهللا بن جدعان التيمي من رهط الصديق أبو مليكة زهري بن ع -٣٩

 .روى عن أيب بكر ، وعن ابن عبد اهللا بن عبيد اهللا ، وروى له البخاري  
 ٢١/٣٩٧، ذيب الكمال للمزين ٢/٥٧٥اإلصابة يف متييز الصحابة للعسقالين 

 .أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري املدين الفقيه  -٤٠
. عبد اهللا بن عمر ، وجابر بن عبد اهللا :  عمر ، وعن عدد من الصحابة منهم حدث عن والده أسلم موىل 

 .تويف سنة ست وثالثني ومائة 
  ٣١٧-٥/٣١٦سري أعالم النبالء ،  ١/١٩٦ذيب األمساء 

أبو اليمن تاج الدين زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن الكندي البغدادي املقرئ النحوي اللغوي  -٤١
 . احلنفي 
 وحواشي على خطب ابن نباتة ، تويف سنة، له حواشي على ديوان املتنيب ، نة عشرين ومخسمائة ولد س

 .ثالث عشرة وستمائة 
 ١/٥٧١، بغية الوعاة  ٤١، ٢٢/٣٤سري أعالم النبالء 



 

أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري بن قيس بن زيد بن النعمان األنصاري اخلزرجي البصري  -٤٢
 .النحوي اللغوي 

. النبات والشجر ، النوادر ، الفرق ، خلق اإلنسان : غلبت عليه اللغة والغريب والنوادر ، من مؤلفاته 
 .تويف سنة مخس عشرة ومائتني 

 ٣٧٨-٣/٣٧٦معجم األدباء 
 .أبو احلسن سعيد بن مسعده املعروف باألخفش األوسط  -٤٣

املقاييس يف النحو  ، معاين القرآن : فاته أحد أئمة النحاة من البصريني أخذ عن سيبويه ، من مؤل 
 .وقيل سنة إحدى وعشرين ومائتني ، االشتقاق ، تويف سنة مخس عشرة ومائتني 

  ٥٩١-١/٥٩٠، بغية الوعاة  ٣٨٥، ٣/٣٨٢معجم األدباء 
 . أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي األندلسي  -٤٤

املعاين يف شرح املوطأ ، االستيفاء ، تويف سنة ، املنتقى يف الفقه : ته ولد سنة ثالث وأربعمائة ، من مؤلفا
 .أربع وسبعني وأربعمائة 

 ٥٣٨-١٨/٥٣٦، سري أعالم النبالء  ١/٣٦١تكملة اإلكمال حملمد البغدادي 
 .أبو حامت سهل بن حممد بن عثمان القاسم النحوي السجستاين  -٤٥

. املقصور واملمدود ، القراءات ، حلن العامة : لشعر ، من مؤلفاتهإمام يف النحو واللغة وعلوم القرآن وا 
 .تويف سنة مخس ومخسني ومائتني 

  ١/٦٠٦، بغية الوعاة  ١١٠-١/١٠٩البلغة 
 .أبو القاسم صاعد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن صاعد القرطيب يعرف باجلياين  -٤٦

 .من العرب والعجم ، تويف سنة اثنتني وستني وأربعمائة أخبار األمم ، كتاب طبقات األمم : من مؤلفاته 
  ١٣٦-١٦/١٣٥الوايف بالوفيات 

 .أبو عمرو عامر بن شراحيل اهلمداين الشعيب الكويف  -٤٧
 وهو تابع جليل القدر وافر العلم ، تويف بالكوفة، كان إماما حافظاً فقيهاً متفنناً ، ولد يف أثناء خالفة عمر 

 .قيل مخس ومائة و، سنة أربع ومائة 
 ١/٧٩، تذكرة احلفاظ ١٢٣وفيات األعيان ،  ٣/٧٥صفة الصفوة 

 .أبو ذر عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي  -٤٨
لقي جلة من أئمة مذهب مالك منهم ابن القصار وأبو الوليد الباجي وغريمها ، تويف ستة مخس وثالثني 

 .وأربعمائة 
 ٧/٢٢٩ترتيب املدارك 



 

 .مد عبد احلق بن غالب بن عبد امللك بن غالب بن متام بن عطية الغرناطي القاضي أبو حم -٤٩
احملرر الوجيز تفسري الكتاب : كان فقيها عارفا باألحكام واحلديث والتفسري وعلوم اللسان ، من مؤلفاته 

 .، تويف سنة ست وأربعني ومخسمائة ١/١٦٧العزيز
        ١/١٦٧طبقات املفسرين للدوادوي  

 .أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي النحوي  -٥٠
 . اإليضاح ، الكايف يف النحو ، اجلمل : من مصنفاته ، لزم أبا إسحاق الزجاج حىت برع يف النحو  

 .تويف سنة أربعني وثالمثائة 
 ١/١٣١البلغة ،  ١٨/٦٧الوايف بالوفيات 

 .ن اجلزويل الشيخ الفقيه احلافظ أبو زيد عبد الرمحن بن عفا -٥١
 .له شروح الرسالة وهي من تقييدات الطلبة مبجلسه ، توىف بفارس سنة مخس أو ست وأربعني وسبعمائة 

 ١/٣٥١الوفيات البن اخلطيب 
أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن محاد اجلوزي القرشي  -٥٢

 .نبلي التميمي البكري البغدادي الفقيه احل
 .املنتظم يف التأريخ  تلقيح فهوم األثر ، زاد املسري يف علم التفسري : ولد سنة مثان ومخسني ، من مؤلفاته  

 .تويف سنة سبع وتسعني ومخسمائة 
 ٢٠٩-١/٢٠٨طبقات املفسرين للدوادي ،  ١/٦١طبقات املفسرين للسيوطي 

٥٣- ة العتقي بالوالء الفقيه املالكي أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جناد. 
 .مجع بني الزهد والعلم ، وتفقه باإلمام مالك عشرين سنة ، تويف سنة إحدى وتسعني ومائة  

 ١/١٥٢طبقات احلفاظ للسيوطي ،  ٣/٢١٩وفيات األعيان 
 .أبو سعيد عبد السالم بن سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي املالكي  -٥٤

 .، وعليها يعتمد أهل القريوان ، تويف سنة أربع ومائتني صنف املدونة  
  ١٦٥،  ١٦٢،  ١/١٦٠الديباج املذهب ،  ١٠/٣٢٣البداية والنهاية 

 .أبو حممد تقي الدين عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي الفقيه املفيت احملدث  -٥٥
 .ب الكمال يف أمساء الرجال ، تويف سنة ستمائة ذي: من مؤلفاته ، ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة 

 ١٩/٢١الوايف بالوفيات ،  ١/١٢٠معجم احملدثني للذهيب 
 .أبو علي قُطْب الدين عبد الكرمي بن عبد النور بن منري احلَلَيب املصري احملدث املقرئ  -٥٦

، تويف سنة مخس وثالثني وشرح سرية عبد الغين ، اختصر اإلملام فحرره ، ولد سنة أربع وستني وستمائة 
 .وسبعمائة 



 

 ٣٥٠-١/٣٤٩ذيل طبقات احلفاظ للسيوطي ،  ١/١٠٦معجم الذهيب 
 .أبو حممد عبد الكرمي بن عطاء اهللا اإلسكندري  -٥٧

 واختصر املفصل للزخمشري ، وألف البيان ، كان إماماً يف الفقه واألصول والعربية ، اختصر التهذيب 
 .والتقريب يف شرح التهذيب 

 ١/١٦٧الديباج املذهب 
 أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة بن حممد القشريي النيسابوري الصويف  -٥٨

والتفسري الكبري ، والرسالة يف رجال ، صنف كتباً يف علوم الصوفية ، ولد سنة ست وسبعني وثالمثائة 
 .الطريقة وغريها ، تويف سنة مخس وستني وأربعمائة 

 طبقات الشافعية ألمحد ،  ٥/١٥٣طبقات الشافعية الكربى للسبكي ،  ١/٣٦٦تقييد حملمد البغدادي ال
 ١/٢٥٤بن شهبة 

 .أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا بن احلسني العكربي النحوي الضرير  -٥٩
فسري القرآن املنهج يف ت، إعراب القرآن : قرأ النحو واللغة واألصول واحلساب والفرائض ، من مؤلفاته  

 .شرح اللمع ، تويف سنة ست عشرة وستمائة 
 ١/١٢٢البلغة ، ٩٣-٢٢/٩٢سري أعالم النبالء

 .أبو حممد بن عبد اهللا بن أيب زيد القريواين املالكي  -٦٠
كتاب الرسالة ، كتاب اإلقتداء ملذهب مالك ، كتاب النوادر والزيارات : عامل أهل املغرب ، من مؤلفاته  
 .تصار املدونة ، تويف سنة ست ومثانني وثالمثائة اخ
 ١٣-١٧/١٠سري أعالم النبالء  

 .أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز بن مصعب البكري األندلسي  -٦١
اشتقاق األمساء ، تويف سنة ، معجم ما استعجم ، شرح نوادر القايل : كان إماماً لغوياً إخبارياً ، من مؤلفاته 

 .بعمائة سبع ومثانني وأر
 ١/١٦٧كشف الظنون للقسطنطيين،  ٢/٤٩بغية الوعاة 

 .أبو حممد عبد اهللا بن حممد ابن السيد البطليوسي  -٦٢
احللل يف شرح ، املثلث ، االقتضاب شرح أدب الكاتب : كان عاملاً باآلداب واللغات ، من مؤلفاته  

 .أبيات اجلمل ، تويف سنة إحدى وعشرين ومخسمائة 
 ٩٨-٣/٩٦ان وفيات األعي 

 .أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي  -٦٣
 .كان رأساً يف العربية واللغة واألخبار وأيام الناس ، ولد سنة ثالثة عشر ومائتني  



 

 .غريب احلديث ، غريب القرآن ، معاين القرآن : من مؤلفاته 
 .تويف سنة ست وسبعني ومائتني 

 ٢/٦٣بغية الوعاة 
 .أبو حممد جالل الدين عبد اهللا بن جنم شاس بن نزار بن عشائر بن شاس السعدي املصري املالكي  -٦٤

 .مصنف اجلواهر الثمينة يف فقه أهل املدينة ، تويف سنة ست عشرة وستمائة 
  ٩٩-٢٢/٩٨سري أعالم النبالء 

 .عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطيب املالكي  -٦٥
. تفسري املوطأ ، إعراب القرآن ، غريب احلديث : إمام يف النحو واللغة والفقه واحلديث ، من مؤلفاته  

 .تسع وثالثني ومائتني : وقيل، مات سنة مثان 
 ٢/١٠٣بغية الوعاة  

 .أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون املدين الفقيه املالكي  -٦٦
 .سنة ثالث عشرة ومائتني أو أربع عشرة ومائتني  مات

 ٣/١٦٦وفيات األعيان 
 أبو املعايل ضياء الدين عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا اجلويين املعروف -٦٧ 

 .إمام احلرمني 
 طلب يف دراية كتاب اية امل: ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة ، من مؤلفاته ، كان فقيهاً مدققاً حنوياً مفسراً 

 .الربهان يف أصول الفقه ، اإلرشاد يف أصول الدين ، املذهب 
 .تويف سنة مثان وسبعني وأربعمائة 

 ١٩/١١٦الوايف بالوفيات ،  ١٧/٦١٧سري أعالم النبالء ،  ١/٢٣٨طبقات الفقهاء للشريازي
 .البصري  أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي أصمع الباهلي األصمعي -٦٨

خلق اإلنسـان ، املقصـور   ، غريب القرآن : أحد أئمة اللغة والغريب واألخبار والنوادر ، من مؤلفاته  
مخس عشرة : وقيل، االشتقاق ، الفرق وغريها ، تويف سنة ست عشرة ، خلق الفرس ، اإلبل ، واملمدود 

 .ومائتني 
 ٢/١١٢بغية الوعاة  

 .مساعيل الثعاليب النيسابوري األديب الشاعر أبو منصور عبد امللك بن حممد إ -٦٩
 .سحر البالغة ، فقه اللغة وسر العربية ، يتيمة الدهر: من مؤلفاته ، ولد سنة مخسني وثالمثائة 

 .تويف سنة ثالثني وأربعمائة 
 ١٣٢-١٩/١٣٠، الوايف بالوفيات  ١٧/٤٣٧، سري أعالم النبالء  ٦٣٧-١/٦٣٥معجم األدباء 



 

الدين عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى النصري الكردي الشهزوري  أبو عمرو تقي -٧٠
 .الشافعي املعروف بابن الصالح 

كان أحد فضالء عصره يف التفسري واحلديث والفقه ، له إشكاالت ، ولد سنة سبع وسبعني ومخسمائة 
 .ائة وله علوم احلديث ، تويف سنة ثالث وأربعني وستم، على كتاب الوسيط يف الفقه 

 ١٤١-٢٣/١٤٠سري أعالم النبالء ،  ٢٤٤-٣/٢٤٣وفيات األعيان 
 .أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك بن منصور اجليلي القاضي امللقب بشيذله  -٧١

بيان الربهان يف علم البالغة ، تويف سنة أربع ، أصول الدين ، الفقه : الفقيه الشافعي الواعظ ، من مؤلفاته 
 .وتسعني وأربعمائة 

 ٢٠/٧٢الوايف بالوفيات ،  ٢٦٠-٣/٢٥٩وفيات األعيان 
 .أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي النيسابوري  -٧٢

البسيط ، والوسيط ، والوجيز : التفاسري الثالثة : كان أستاذ عصره يف النحو والتفسري ، من مؤلفاته  
 .تويف سنة مثان وستني وأربعمائة . وأسباب الرتول 

  ١/٧٨طبقات املفسرين ،  ٣/٣٠٣يات األعيان وف 
 .أبو احلسن علي بن إمساعيل املعروف بابن سيده املرسي  -٧٣

كتاب احملكم ، املخصص ، األنيق ، تويف سنة مثان : من مؤلفاته ، كان إماماً يف اللغة والعربية حافظاً هلما   
 .ومخسني وأربعمائة 

 ١٨/١٤٤بالء سري أعالم الن،  ٣/٣٣٠وفيات األعيان  
 .أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي املعروف بابن القطاع اإلمام اللغوي  -٧٤

أبنية األمساء ، كتاب يف أخبار الشعراء ، تويف ، األفعال : من مؤلفاته ، ولد سنة ثالث وثالثني وأربعمائة  
 . سنة مخس عشرة ومخسمائة 

 ١٥٠-١/١٤٩ البلغة،  ١٩/٤٣٤سري أعالم النبالء 
 .أبو احلسن علي بن حازم اللحياين اللغوي  -٧٥

 .النوادر : من مؤلفاته . وأخذ عنه القاسم بن سالم ، أخذ عن الكسائي وأيب زيد  
 ٢/١٨٥بغية الوعاة ،  ١/١٥٠البلغة 
 .أبو احلسن علي بن احلسن اهلنائي املعروف بكراع النمل  -٧٦

املنتخب ، املنجد  : م متضلع حنوا ولغة وغريباً ، من مؤلفاته مسي بذلك ؛ لصغره ودمامته ، وهو إما 
 .املنضد ، تويف بعد التسع والثالمثائة 

 ٢/١٥٨بغية الوعاة ،  ٨١٧البلغة  



 

 .أبو احلسن علي بن محزة بن عبد اهللا األسدي الكويف املقرئ النحوي  -٧٧
عاين القرآن ، ويف تاريخ موته أقوال م: أحد األعالم ، ولد يف حدود سنة عشرين ومائة ، من مؤلفاته 

 .أصحها أنه ، تويف سنة تسع ومثانني ومائة 
 ١٣٤-٩/١٣١سري أعالم النبالء ،  ٧٤٨معرفة القراء الكبار للذهيب ،  ٨٨-٤/٨٧معجم األدباء  

 .عالء الدين علي بن العباس اوسي  -٧٨
. صنفه لعضد الدولة الديلمي ، ملكي يف الطب ا: كان طبيباً جميداً متميزاً يف صناعة الطب ، من مؤلفاته 

 .تويف سنة أربع ومثانني وثالمثائة 
  ٢١/١٢٤الوايف بالوفيات ،  ٣٢٠-١/٣١٩عيون األنباء يف طبقات األطباء ألمحد اخلزرجي 

 .أبو احلسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا النحوي الرماين  -٧٩
 . أخذ عن ابن السراج ، وابن دريد ، للغة والنحو إمام يف ا، ولد سنة ست وسبعني ومائتني  

 . احلدود ، تويف سنة أربع ومثانني وثالمثائة ، معاين احلروف ، شرح كتاب  سيبويه : من مؤلفاته 
 ١٨١-٢/١٨٠بغية الوعاة ، ١/١٥٤البلغة 
 .أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري  -٨٠

النكت يف تفسري القرآن ، تويف سنة مخسني ، دالئل النبوة ،  الفقه احلاوي واإلقناع يف: من مؤلفاته 
 .وأربعمائة 

، املعجم  ٢٣١-١/٢٣٠طبقات الشافعية ألمحد بن شهبة ،  ٥/٢٦٧طبقات الشافعية الكربى للسبكي  
  ١/٣٩٤الفهرس للعسقالين

 .أبو احلسن علي بن حممد بن خلف القابسي املعافري املالكي القروي  -٨١
املمهد يف : كان إماماً يف علم احلديث ومتونه وأسانيده ، من مؤلفاته ، سنة أربع وعشرين وثالمثائة  ولد 

 .اإلعتقادات ، تويف سنة ثالث وأربعمائة ، املناسك ، الفقه 
 ٣٠٢-٢١/٣٠١الوايف بالوفيات 

 .علي بن حممد بن يوسف الكتامي اإلشبيلي ، املعروف بابن الضائع  -٨٢
شرح اجلمل للزجاجي  : بية والكالم ، وله مشاركة يف املنطق والفقه واللغة ، من مؤلفاته إمام يف العر

 .شرح التنقيحات ، تويف سنة مثانني وستمائة 
 ١/١٥٩البلغة  

 .أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد علي بن عصفور النحوي احلضرمي اإلشبيلي  -٨٣
شرح اإليضاح ، تويف سنة ، املقرب ، ملمتع يف التصريف ا: ولد سنة سبع وتسعني ومخسمائة ، من مؤلفاته 

 . وستني وستمائه ، تسع : وقيل، ثالث 



 

 ١٦١-١/١٦٠، البلغة  ١٦٦-٢٢/١٦٥الوايف بالوفيات 
 .أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي اإلمام اللغوي احملدث  -٨٤

 .س عشرة ومخسمائة تثقيف اللسان ، تويف سنة مخ: ويل قضاء تونس وخطابتها ، من مؤلفاته 
 ١/٣٤٤، كشف الظنون ١٦٢-١/١٦١البلغة 
 .أبو حفص سراج الدين عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل البلقيين الكناين العسقالين  -٨٥

شرح : ولد سنة أربع وعشرين وسبعمائة ، كان إماماً بارعاً يف الفقه واحلديث واألصول ، من صنفاته 
 .الروضة ، تويف سنة مخس ومثامنائة  البخاري ، شرح الترمذي ، حواشي

 ٢٧التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األمهات
 .أبو حفص تاج الدين عمر بن علي سامل بن صدقة اللخمي املالكي اإلسكندري الفاكهاين  -٨٦

 شرح العمدة : كان فقيهاً فاضالً متفنناً يف احلديث والفقه واألصول والعربية واألدب ، من مؤلفاته  
 . تويف سنة أربع وثالثني وسبعمائة . شرح األربعني للنووي  

 ١٨٧-١/١٨٦الديباج املذهب 
 .أبو حفص جنم الدين عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن حممد النسفي  -٨٧

بة تفسري كتاب اهللا ، طل: كان إماماً فاضالً متكلماً مفسراً حمدثاً فقيهاً حافظاً حنوياً لغوياً ، من مؤلفاته 
 .الطلبة ، تويف سنة سبع وثالثني ومخسمائة 

 ١/١٧١طبقات املفسرين للداودي ،  ٣٩٥-١/٣٩٣طبقات احلنفية حملمد القرشي 
 .أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب امللقب بسيبويه  -٨٨

 . كتاب اخليل ، الكتاب : ه من مؤلفات. ومل يوضع فيه مثل كتابه ، أعلم املتقدمني واملتأخرين بالنحو  
 . تويف سنة مثانني ومائة 

 ٢٤٢-١/٢٤١أمساء الكتب لعبد اللطيف زاده ، ١٦٥-١/١٦٣البلغة
 .أبو عمرو بن العالء بن عمار بن عبد اهللا املازين النحوي املقرئ  -٨٩

ة أربع ومخسني أحد القراء السبعة املشهورين ، إمام أهل البصرة يف القراءات والنحو واللغة ، تويف سن
 . ومائة 

 ٢٣٢-٢/٢٣١بغية الوعاة ، ١٠٥-١/١٠٠معرفة القراء الكبار 
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصيب األندلسي السبيت  -٩٠

 .املالكي 
ملسالك  ترتيب املدارك تقريب ا، الشفا يف شرف املصطفى : ولد سنة ست وسبعني وأربعمائة ، من مؤلفاته 

 .العقيدة ، تويف سنة أربع وأربعني ومخسمائة ، مشارق األنوار 



 

 ١/٢٨٠، الوفيات  ٢١٥-٢٠/٢١٢سري أعالم النبالء
 .أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري  -٩١

 .ائة اإلكمال ، تويف سنة تسع وأربعني وم، اجلامع يف النحو : إمام يف النحو والعربية والقراءة ، من مؤلفاته
 ٢٣٨-٢/٢٣٧بغية الوعاة ،  ٤٨٨-٣/٤٨٦وفيات األعيان 

 . أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهللا  -٩٢
الغريب : اشتغل باحلديث واألدب والفقه واللغة والغريب ، من مؤلفاته ، ولد سنة سبع ومخسني ومائة  

 . غريب احلديث ، تويف سنة أربع وعشرين ومائتني ، املصنف 
 ٤٩٢-١٠/٤٩٠سري أعالم النبالء ، ١٣٢-٤/١٣١لعبد الرمحن بن أبو الفرج صفة الصفوة 

 .أبو حممد القاسم بن علي بن حممد عثمان احلريري البصري  -٩٣
. املقامات ملحة اإلعراب ، الغواص يف أوهام اخلواص : ولد سنة ست وأربعني وأربعمائة ، من مؤلفاته 

 . ئة مخس عشرة ومخسما: تويف سنة ست عشرة ، وقيل
 ٦٧-٤/٦٣وفيات األعيان 

 . أبو اخلطاب قَتادة بن دعامة بن قَتادة بن عزيز السدوسي البصري احلافظ املفسر  -٩٤
كان عامل بالتفسري وبالفقه ، رأساً يف ، وأنس بن مالك وغريمها ، تابعي ، حدث عن عبد اهللا بن سرجس 

 .مثانية عشر : ة عشر و مائة ، وقيلالعربية واللغة ، وأيام العرب والنسب ، تويف سنة سبع
، ذيب التهذيب للعسقالين ١٢٣-١/١٢٢، تذكرة احلفاظ للذهيب٢/٣٦٨ذيب األمساء للنووي 
٣١٨-٨/٣١٥ 
 .الليث بن املظفر بن نصر بن سيار  -٩٥

كان بارعاً يف األدب والشعر والغريب والنحو ، صحب اخلليل مدة يسرية ، وروى أن اخلليل عمل له  
 .وعاجلت اخلليل املنية فتممه الليث بن املظفر ، ب العني كتا

 ٢٤/٣١٣، ١٣/٢٤٤الوايف بالوفيات ،  ٥/٣١معجم األدباء  
الشيباين  دأبو السعادات جمد الدين املبارك بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواح -٩٦

 .املعروف بابن األثري اجلزري 
النهاية يف غريب احلديث املصطفى ، جامع األصول : ومخسمائة ، من مؤلفاته ولد سنة أربع وأربعني  

 . األذكار ، تويف سنة ست وستمائة ، املختار 
 ٤/١٤١وفيات األعيان 

أبو احلجاج جماهد بن جبري موىل السائب بن أيب السائب املخزومي املكي املقرئ املفسر أحد األعالم  -٩٧
 .ائشة وأيب هريرة وغريهم ، له تفسري مشهور ، تويف سنة ثالث ومائة قرأ على ابن عباس ، وروي عن ع



 

 ٦٧-١/٦٦معرفة القراء الكبار للذهيب  
 .أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن زياد اإلسكندراين املالكي ابن املواز  -٩٨

ة املذهب ، وله وانتهت إليه رئاس، فقيه الديار املصرية ، أخذ املذهب عن عبداهللا بن عبد احلكم وغريه  
 . تويف تسع وستني ومائتني . مصنف حافل يف الفقة 

 ١٣/٦سري أعالم النبالء 
 .أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري الفقيه  -٩٩

 .اإلمجاع ، تويف سنة مثان عشرة وثالمثائة ، املبسوط ، اإلشراف يف اختالف العلماء : من مؤلفاته  
 ٩٩-١/٩٨طبقات الشافعية ،  ١٤/٤٩٠سري أعالم النبالء  

 .أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهري اللغوي األديب اهلروي  -١٠٠
التهذيب يف اللغة  : عارفاً باحلديث ، من مؤلفاته ، ولد سنة اثنتني ومثانني ومائتني ، كان رأساً يف اللغة  

 . سنة سبعني وثالمثائة علل القراءات ، تويف، تفسري ألفاظ خمتصر املزين 
 ٢٠-١/١٩بغية الوعاة ،  ١/١٨٦، البلغة ٥/١١٢معجم األدباء  

 .أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن الفرج األنصاري اخلزرجي القرطيب املالكي  -١٠١
 . تويف سنة مثان وستني وستمائة . جامع أحكام القرآن : من مؤلفاته  

 ١/٥٣٤كشف الظنون ،  ١/٢٤٦طبقات املفسرين الدوادي 
 .أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد العزيز العتيب األندلسي القرطيب الفقيه املالكي  -١٠٢

 . صاحب كتاب العتبيه ، تويف سنة مخس ومخسني ومائتني 
 ٢/٢٤الوايف بالوفيات ،  ١٢/٣٣٥سري أعالم النبالء 

 .الغرناطي أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن عياش الزنايت  -١٠٣
 . مات سنة مثاين عشرة وستمائة ، كان إماماً مفتياً ، شيخ املالكية 

 ٢٢/١٧٥سري أعالم النبالء 
 .ابن إسحاق حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار املطليب املدين  -١٠٤

 . كان عاملاً بالسري واملغازي ، وأيام الناس ، صاحب السرية النبوية، تابعي مدين ، ولد سنة مثانني  
 .تويف سنة مخسني ومائة  
 ١/٥٤٦طبقات احلنفية ،  ٣٤-٧/٣٣سري أعالم النبالء ،  ٢٧٧-٤/٢٧٦وفيات األعيان  

 .أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي -١٠٥
. التفسري واحلديث والفقيه و التأريخ  : ولد سنة أربع وعشرين ومائتني ، كان إماماً يف فنون كثرية منها  

 .كتاب البسيط ، تويف سنة عشر وثالمثائة ، التأريخ ، التفسري الكبري : مؤلفاته من 



 

 ١٩٢-٤/١٩١وفيات األعيان ،  ١/٣٢٦الفهرست  
 .أبو عبد اهللا حممد بن جعفر القزاز القريواين التميمي  -١٠٦

ز للشاعر استعماله يف كتاب ما جيو، اجلامع يف اللغة : كان إماماً عالمة قيماً بعلوم العربية ، من مؤلفاته 
 .ضرورة الشعر ، تويف بالقريوان سنة اثنيت عشرة وأربعمائة 

 ٢٨٢-٢٨١معجم األدباء 
 .أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية األزدي اللغوي البصري  -١٠٧

 اجلمهرة: له تصانيف منها ، ولد سنة ثالث وعشرين ومائتني ، كان رأساً يف اللغة وأشعار العرب 
 . إحدى وعشرين وثالمثائة : وقيل، الشتقاق ، املالحن ، تويف سنة ثالث وعشرين وثالمثائة ا

  ١/١٩٣ينظر البلغة 
أبو بكر حممد بن احلسن عبد اهللا بن مذحج بن حممد بن عبد اهللا الزبيدي اإلشبيلي النحوي  -١٠٨

 . اللغوي 
 . ، تويف سنة تسع وسبعني وثالمثائة طبقات النحويني، أبنية سيبويه ، خمتصر العني : من مؤلفاته 

 ٨٥-١/٨٤بغية الوعاة ،  ٥/٣٢٩معجم األدباء  
 .أبو عبد اهللا حممد بن راشد البكري القفصي الفقيه املالكي  -١٠٩

. النظم البيع يف اختصار التفريع ، الفائق يف األحكام والوثائق ، شرح خمتصر ابن احلاجب : من مؤلفاته  
 . وسبعمائة تويف سنة ست وثالثني

 ١٣٥-٦/١٣٤هدية العارفني ، ٣٤٧-١/٣٤٦الوفيات 
 .أبو عبد اهللا حممد بن زياد بن األعرايب الكويف من موايل بين هاشم  -١١٠

كتاب النبات ، تويف سنة إحدى وثالثني ، معاين الشعر، النوادر : من كتبه ، كان حنوياً عاملاً باللغة والشعر 
 .ومائتني 

 ١٠٦-١/١٠٥بغية الوعاة ،  ٣٠٨-٤/٣٠٦وفيات األعيان  
 .أبو بكر حممد بن السري بن سهل ابن السراج النحوي البغدادي املعروف بابن السراج  -١١١

 .الشعر والشعراء ، تويف سنه ست عشرة وثالمثائة ، اجلمل ، األصول : من مؤلفاته  
 ٣٤٠-٤/٣٩٩وفيات األعيان ،  ٣٤٣-٥/٣٤١معجم األدباء  

 .هللا حممد بن سعد بن منيع الزهري البصري كاتب الواقدي أبو عبد ا -١١٢
 . الطبقات الصغرى ، تويف سنة ثالثني ومائتني ، الطبقات الكربى : من مؤلفاته  

 ٦٦٦-١٠/٦٦٤سري أعالم النبالء ،  ٣٥٢-٤/٣٥١وفيات األعيان 



 

ي املعروف بابن أبو بكر حممد بن طلحة بن حممد عبد امللك بن خلف بن أمحد األموي اإلشبيل -١١٣
 .طلحة 

ولد سنة مخس وأربعني ومخسمائة ، تويف سنة مثان ، عارفاً بعلم الكالم ، كان إماماً يف صناعته العربية  
 .عشرة وستمائة ، وهو من بني من شرحوا الفصيح 

 ١/١٢١بغية الوعاة  
 .ي أبو عبد اهللا حممد بن عبد السالم بن يوسف اهلواري التونسي الفقيه القاض -١١٤

 . تويف سنة تسع وأربعني وسبعمائة ، شارح خمتصر ابن احلاجب يف الفقه  
 ٢/٦٩، ١/٣٥٤الوفيات 
 .أبو الوليد حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن الوليد األزرقي  -١١٥

 .وقد أحسن يف تصنيفه غاية اإلحسان ، تويف سنة أربع وأربعني ومائتني ، صاحب كتاب أخبار مكة  
  ١/١٢٢ب للسمعاين األنسا 

 .أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل األري  -١١٦
كتاب فضل املدينة ، كتاب أصول الفقه ، الرد على املزين : ولد سنة سبع ومثانني ومائتني ، من مؤلفاته  

 .على مكة ، تويف سنة مخس وسبعني وثالمثائة 
 ١/٢٨٣الفهرست  

  بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن العريب املَعافرِي األندلسي اإلشبيلي أبو بكر حممد بن عبد اهللا -١١٧
شرح ، أحكام القرآن ، عارضة األحوذي يف شرح الترمذي : ولد سنة مثان وستني وأربعمائة ، من مؤلفاته 
 . املوطأ ، تويف سنة ثالث وأربعني ومخسمائة 

 ١٨١-١/١٨٠، طبقات املفسرين للدوادي  ٣/٢٦٦الوايف بالوفيات 
 .أبو عمر حممد بن عبد الواحد بن أيب هاشم املطرز ، املعروف بالزاهد  -١١٨

كتاب اليـاقوت ، كتـاب فائـت    : روى الكثري عن األئمة ، من مؤلفاته ، غالم ثعلب إمام حافظ للغة 
 .الفصيح  كتاب العشرات ، تويف سنة مخس وأربعني وثالمثائة 

 ٢٠٥-١/٢٠٤البلغة   ١١٤-١/١١٣الفهرست  
 .أبو الفتح تقي الدين حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي املصري ابن دقيق العيد  -١١٩

االقتراح يف اختصار ، شرح العمدة ، اإلملام يف احلديث : ولد سنة مخس وعشرين وستمائة ، من مؤلفاته  
 .شرح خمتصر ابن احلاجب ، علوم ابن الصالح 

 ٢٣٢-٢/٢٢٩قات الشافعية طب، ١٣٨-٤/١٣٧الوايف بالوفيات  
 



 

 .أبو منصور حممد بن علي بن عمر اجلَبان اللغوي الرازي  -١٢٠
 .من أصحاب أيب علي الفارسي ، قرأ عليه عبد الواحد بن برهان وغريه 

 ٥/٣٦٤لسان امليزان البن حجر العسقالين
 . ابن القوطية أبو بكر حممد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم يعرف ب -١٢١

األفعال ، املقصور : كان عاملاً باللغة وبالعربية ، حافظاً للفقه واحلديث واخلرب والنوادر ، من مصنفاته 
 .تاريخ األندلس ، تويف سنة سبع وستني وثالمثائة ، واملمدود 

 ١/١٩٨بغية الوعاة ، ١/٢٦٢الديباج املذهب  
 .سطي الواقدي املدين أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن واقد الوا -١٢٢

 املغازي ، أخبار مكة : وهو إماماً عاملاً ورأساً يف املغازي والسري ، من مؤلفاته ، ولد سنة ثالثني ومائة  
 .تاريخ الفقهاء ، تويف سنة سبع ومائتني  
 ١/٣٤٨تذكرة احلفاظ ،  ٤/٣٤٨وفيات األعيان  

 .لي الفقيه احلنبلي احملدث النحوي اللغوي أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب الفتح البع -١٢٣
املطلع على أبواب املقنع ، تويف ، شرح ألفية ابن مالك : من مؤلفاته ، ولد سنة مخس وأربعني وستمائة  

 .سنة تسع وسبعمائة 
 ٢١-٦/٢٠شذرات الذهب  

   .       أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن األنباري النحوي اللغوي   -١٢٤
خلق اإلنسان ، تويف سنة مثان ، املقصور واملمدود ، املذكر واملؤنث : ولد سنة اثنني وسبعني ، من مؤلفاته  

 .وعشرين وثالمثائة 
 ٦٤٩-٦٤٨/ ١١سري أعالم النبالء

 .أبو حامد زين الدين حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل الفقيه الشافعي  -١٢٥
إحياء علم الدين ، تويف سنة ، الوجيز ، الوسيط ، البسيط : من تصانيفه ، ولد سنة مخسني وأربعمائة  

 .مخس ومخسمائة 
 ٢٩٤-١/٢٩٣، طبقات الشافعية   ٦٨١وفيات األعيان 

 .أبو بكر حممد بن حممد بن وشاح اللخمي ، يعرف بابن اللباد  -١٢٦
 . ثالث وثالثني وثالمثائة  عصمة األنبياء ، تويف سنة، كتاب الطهارة ،  مناقب مالك : من مؤلفاته 

 ٢٥٠-١/٢٤٩، الديباج املذهب  ١٥/٣٦٠سري أعالم النبالء  
 
 



 

 .أبو علي حممد بن املستنري بن أمحد البصري النحوي املعروف بقطرب  -١٢٧
معاين القرآن ، وجماز القرآن ، واملثلث يف اللغة ، والفرق ، تويف : أحد أئمة النحو واللغة ، من مؤلفاته 

 .ومائتني  سنة ست
 ٢٤٣-١/٢٤٢، بغية الوعاة  ٥/٤٤٥معجم األدباء 

 .أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري  -١٢٨
رأى عشرة من الصحابة ، وروى عنه مجاعة من األئمة ، أحد الفقهاء واحملدثني واألعالم التابعني باملدينة 

 .منهم مالك بن أنس ، مات سنة أربع وعشرين ومائة 
 ٤/١٧٧وفيات األعيان ،  ١/٤٧طبقات الفقهاء للشريازي  

 .احلافظ النسابة أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان احلازمي  -١٢٩
 الناسخ واملنسوخ ، عجالة املبتديء املؤتلف واملختلف : ولد سنة مثان وأربعني ومخسمائة ، من مؤلفاته

 .يف أمساء البلدان ، تويف سنة أربع ومثانني ومخسمائة 
  ٤/١٣٦٣طبقات احلفاظ 

 .أبو احلسني حممد بن هارون الثقفي الزجناين  -١٣٠
 . تويف سنة إحدى ومثانني وثالمثائة . وبشر بن موسى وغريمها ، رحل ومسع علي بن عبد العزيز البغوي  

هراين نوابغ الرواة يف رابعة املئات آلغا الط،  ٢/٧٧٨اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليل القزويين 
 ٢٦/٢٣٩تاريخ اإلسالم الذهيب ،  ١/٣١٠

 .أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب األزدي النحوي البصري املعروف باملربد  -١٣١
 .الروضة ، تويف سنة مخس ومثانني ومائتني ، املقتضب ، الكامل : من مؤلفاته ، ولد سنة عشر ومائتني  
سري أعالم النبالء ، ٣١٩-٤/٣١٣وفيات األعيان  ، ١/٥١٣األنساب لعبد الكرمي السمعاين  

٥٧٧-١٣/٥٧٦ 
 .أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي الفريوز أبادي  -١٣٢

الكشاف ، البلغة يف تاريخ أئمة اللغة ، القاموس احمليط : من مؤلفاته ، ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة  
 . سنة ست عشرة و مثامنائة شرح عمدة األحكام ، تويف

 ١/٢٧٣بغية الوعاة  
 .أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر الزخمشري اخلوارزمي  -١٣٣

الفائق ، تويف سنة مثان ، أساس البالغة ، تفسري الكشاف : إمام اللغة والنحو والبيان ، من مؤلفاته  
 .وثالثني ومخسمائة 

 ٢٢٢-١/٢٢٠غة البل،  ١٧٣-٥/١٦٨وفيات األعيان  



 

أبو عبد اهللا مصعب بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام الزبريي  -١٣٤
 . األسدي 

 .تويف سنة ست وثالثني ومائتني . نسب قريش ، كتاب النسب الكبري : من مؤلفاته 
 ١/١٦٠الفهرست ،  ٢/٦٠اللباب يف ذيب األنساب ،  ٨/٣٠٩اجلرح والتعديل لعبد الرمحن التميمي  

 .أبو مصعب مطرف بن عبد اهللا بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري  -١٣٥
ولد سنة سبع وثالثني ومائة ، روى عن خاله مالك ، وعن نافع القاريء وغريمها ، تويف سنة عشرين 

 .ومائتني 
 ٢٠٧التعريف بالرجال املذكورين يف جامع االمهات

 .ملثين التميمي البصري النحوي أبو عبيدة معمر بن ا -١٣٦
جماز القرآن : كان من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارها ، من مؤلفاته ، ولد سنة عشر ومائة 

 . غريب احلديث ، تويف سنة مثان ومائتني ، غريب القرآن ، معاين القرآن 
 ٣١-١/٣٠طبقات املفسرين للدوادي ،  ٨١٧البلغة ،  ٥/٥١٢معجم األدباء 

 . أبو طالب املفضل بن سلمة بن عاصم النحوي اللغوي الفاضل الكويف  -١٣٧
 .املقصور واملمدود ، مات بعد التسعني ومائتني ، الفاخر ، البارع يف اللغة ، معاين القرآن : من مؤلفاته 

 ٢٩٧-٢/٢٩٦بغية الوعاة ،  ١٤/٣٦٢سري أعالم النبالء  
 .ش القرشي اإلمام الفقيه أبو حممد موسى بن عقبة بن أيب عيا -١٣٨

 .ألفها يف جملد فكان أول من صنف يف ذلك ، تويف سنة إحدى وأربعني ومائة، كان بصرياً باملغازي النبوية 
 ١١٧-٦/١١٤سري أعالم النبالء  

 .أبو عمران موسى بن عيسى بن أيب حاج القابسي الفقيه املالكي   -١٣٩
 .كتاب التعاليق على املدونة ، تويف سنة ثالثني وأربعمائة : كان حنوياً إماماً فاضالً ، من مؤلفاته  
 ٣/٢٤٧شذرات الذهب ،  ٣٤٥-١/٣٤٤الديباج املذهب  

  .أبو منصور موهوب بن أيب طاهر أمحد بن حممد بن اخلضر اجلواليقي البغدادي األديب اللغوي  -١٤٠
شرح أدب الكاتب ، املعرب  : ؤلفاته كان إماماً يف فنون األدب ، من م، ولد سنة ست وستني وأربعمائة  

 . تويف سنة تسع وثالثني ومخسمائة 
 ٣٤٤-٥/٣٤٢وفيات األعيان 

 . النضر بن مشيل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم التميمي املازين النحوي اللغوي األديب  -١٤١
 .السالح ، تويف سنة أربع مائتني ، املصادر ، األنواء ، كتاب الصفات : من مؤلفاته 

 ٥٦٦-٥/٥٦٣عجم األدباء م 



 

 .أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب بن بشر بن عمر الكليب اإلخباري النسابة  -١٤٢
 .حلف الفضول ، تويف سنة أربع ومائتني ، اجلمهرة يف النسب ، كتاب ألقاب قريش : من مؤلفاته  
 ١٠٣-١٠/١٠١سري أعالم النبالء ،  ٥٩٧-٥/٥٩٥معجم األدباء  

 .يثم الرازي اللغوي أبو اهل -١٤٣
الشامل يف اللغة ، زيادات معاين القرآن ، تويف : وكان بارعاً يف األدب ، من مؤلفاته ، أحد أئمة العربية  

 . سنة ست وسبعني ومائتني 
 ٢/٣٢٩، بغية الوعاة  ٢٠/٤٩٩تاريخ اإلسالم

 .احلافظ أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا منظور الديلمي الكويف  -١٤٤
معاين ، املقصور واملمدود ، املذكر واملؤنث : اللغوي املقرئ البغدادي املعروف بالفراء ، من مؤلفاته 

 .القرآن ، تويف سنة سبع ومائتني 
 ١٨٠-٦/١٧٦، وفيات األعيان  ٦٢١-٥/٦١٩معجم األدباء  

 .أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي الشافعي  -١٤٥
اموع واملنهاج يف شرح مسلم ، التحرير يف ، الروضة : تمائة ، من مؤلفاته ولد سنة إحدى وثالثني وس

 . ذيب األمساء واللغات ، تويف سنة ست وسبعني وستمائة ، ألفاظ التنبيه 
 ١٥٧-٢/١٥٦طبقات الشافعية ألمحد بن شهبة ،  ٢٦٩-١/٢٦٨طبقات الفقهاء للشريازي 

 .أبو علي حيىي عيسى بن علي جزلة  -١٤٦
تقومي األبدان ، منهاج : وله نظر يف علم األدب ، من مؤلفاته ، املشهورين يف علم الطب وعمله  من 

 .رسالة يف مدح الطب ، تويف سنة ثالث وتسعني وأربعمائة ، البيان فيما يستعمله اإلنسان 
 ٢٦٨-٦/٢٦٧وفيات األعيان ،  ١/٣٤٣عيون األنباء يف طبقات األطباء 

 .ن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي أبو يوسف يعقوب ب  -١٤٧
معاين الشعر ، تويف سنة أربع ، كتاب األلفاظ ، إصالح املنطق : برع يف النحو واللغة ، من مؤلفاته 

 .وأربعني ومائتني 
  ١٢/١٦، سري أعالم النبالء  ٤٠١-٦/٣٩٥وفيات األعيان ،  ٦٤-٥/٦٣معجم األدباء 

اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري األديب الفقيه  أبو عمر مجال الدين يوسف بن عبد -١٤٨
 .املالكي الشهري بابن عبد الرب القرطيب 

التمهيد ، تويف سنة ثالث وستني ، االستيعاب ، االستذكار : ولد سنة مثانية وستني وثالمثائة ، من مؤلفاته 
 .وأربعمائة 

 ٢٩/١٠٠الوايف بالوفيات ، ٣/١١٢٨تذكرة احلفاظ للذهيب 



 

 .يونس بن حبيب الضيب النحوي  نأبو عبد الرمح -١٤٩
كانت حلقته جممع فصحاء األعراب وأهل العرب ، إمام حناة البصرة يف عصره ، ولد سنة مثانني أو تسعني 

كتاب النوادر ، كتاب األمثال ، تويف سنة ، معاين الصغري ، معاين القرآن الكبري : واألدب ، من مؤلفاته 
 .مائة اثنتني ومثانني 

 ٧/٢٤٤، وفيات األعيان  ٥/٦٥١معجم األدباء  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فهرس اآليات القرآنية
رقم   السورة                                               

 اآلية
رقم 
 الصفحة

   سورة البقرة
 َّلأُح لَةَ لَكُمامِ لَييفَثُ الصإِلَى الر كُمآئنِس١٨٧٣٥٦ 

   سورة آل عمران
 َّإِن اللّه طَفَاكاص كرطَهو ٤٩ ٤٢ 
   سورة النساء   
 فصا النفَلَه  ٣٦٠ ١١ 
 كذَل نمل يشختنالْع كُمنم                                            ١١٣ ٢٥ 
 إِن ؤرام لَكه ١٧٦٢٧٨ 

   ائدةامل سورة
 كُميدأَيقِ إِلَى وافرالْم٢٤١ ٦ 
 اى يلَتيو                                                                     ٤١٣ ٣١ 
 كُمحلْيلُ ويلِ أَهاِإلجن٢٣٥ ٤٧ 
  يهِمدأَي غُلَّت                                                              ٢٤١ ٦٤ 

   األعراف سورة
 امهاسبا لمهنع رتِعي                                                       ٤٣٢ ٢٧ 
 معقّاً قَالُواْ نح كُمبر دعا وم مدتجلْ وفَه٣٦٤ ٤٤ 
 اقْنسه لَدبل تيم ٢٣٥ ٥٧ 
 نيمواْ عكَان مهإِن                                                           ٢٧٥ ٦٤ 
 اـا إِننده كإِلَي  

                                                                          
١٥٦٤٣٤ 

   األنفال سورة
 ْوالَماعأَنَّ و ولُ اللّهحي نيِء برالْم قَلْبِهو                              ٢٧٨ ٢٤ 

   هود سورة
 اى يلَتيو                                                                     ٤١٣ ٧٢ 

   



 

 براهيمإ سورة
 اما ولْنسن أَرولٍ مسإِالَّ ر انسبِل همقَو                                 ٢٤٢ ٤ 
 ـذَاالَغٌ هاسِ بواْ لِّلننذَريلوبِه                                          ١٧٧ ٥٢ 

   النحل سورة
 ىأَت رأَم اللّه                  ٣٥٢ ١ 
 َلعجو ابِيلَ لَكُمرس يكُمقترالْح                                         ٣٩٠ ٨١ 

   اإلسراء سورة
 َانحبي سى الَّذرأَس هدببِع                                               ٦٧ ١ 

   الكهف سورة
 ًلَقايداً زعص بِحصفَت                                                        ١٦ ٤٠ 
 ًةمحا رنندع نم                                                     ١١٣ ٦٥ 
 نا منلَّد                                                                       ١١٣ ٦٥ 

   مريم سورة
  كهيعص                                                                    ٢٨٧ ١ 

   طه سورة
 َقَال يه ايصكَّأُ عوا أَتهلَيع                                          ٤١٧ ١٨ 
 لَمماً وزع لَه جِدن                                                          ١١٥٨٢ 

   األنبياء سورة
 انبهوو لَه قحإِس ٤١٢ ٧٢ 

   احلج سورة
 ا ثُملُّهحإِلَى م تييقِالْبتالْع ٢٦٩ ٣٣ 

   النور سورة
 دهشلْيو هذَاباعفَةٌ مطَائ نم نِنيمؤالْم                                  ٤١ ٢ 
 اترواء عسالن  

                                                            
١١٧ ٣١ 

   الفرقان سورة
 كاربي تلَ الَّذزقَانَ نلَى الْفُرع هدبع                              ١٥٢ ١ 
 اى يلَتيو                                                                     ٤١٣ ٢٨ 



 

   الشعراء سورة
 بهي فَوي لبكًْما رح                                                      ٤١٢ ٢١ 

   لالنم سورة
 طس لْكت اتآي آنابٍ الْقُرتكبِنيٍ وم ٣٧٤ ١ 
 بابِي اذْهتكذَا بههفَأَلْق هِمإِلَي لَّ ثُموت مهنع اذَا فَانظُرونَ  مجِعري   ١٤٠ ٢٨ 

  ا قَالَتا يهاملَُأل أَي١٤٠ ٢٩ 
   األحزاب سورة

  رِيدا يمإِن اللَّه بذْهيل نكُمع سجلَ الرأَه تيطْهًِريا  الْبت كُمرطَهيو٤٨ ٣٣ 
   يس سورة

 لَواء وشن ماهنخسلَىلَمع هِمتكَانم                          ٣١٨ ٦٧ 
   ص سورة

 التو نياصٍ حنم                                                        ٢٠٨ ٣ 
 انبهوو وداودان لملَيس                                      ٤١٢ ٣٠ 

   الزمر سورة
 وتحا فُتهابوقَالَ أَبو ما لَههتنزخ٣٨٩ ٧٣ 

   حممد سورة
 ارهأَنن ونٍ ملَّب                                                        ٢٣٧ ١٥ 
 ارهأَنو نلٍ مسع                                            ٨٣ ١٥ 
 وادثَاق فَشالْو                                                            ٣٩٢ ٤ 

   احلجرات سورة
 ال رخسي ن قَوممٍ مقَو                          ٢٠٥ ١١ 

٢٠٦ 
 الاء ون نِساء مسن                                                        ٢٠٦ ١١ 

   ق سورة
 اما ون لَهوجٍ  مفُر١٥٠ ٦ 
 َّي إِنف كى ذَلكْرن لَذمكَانَ للَه قَلْب   ١٩٤ ٣٧ 

   الطور سورة
  موي ورماء تمًراالسوم  ٢٠٩ ٩ 



 

 ِسريتالُ وًرا الْجِبيس  
 

٢٠٩ ١٠ 
 

   سورة النجم
 ِمجالنى إِذَا ووه٣٥١ ١ 
 ىحإِلَى فَأَو هدبا عى محأَو 

 سورة احلديد
 َّإِن نيقدصالْم  قَاتدصالْمو                                             

 سورة اإلنسان
 ًماوافُونَ يخيكَانَ و هرًريا  شطتسم                                       

 سورة عبس
  ةمكَرم فحص  ةرطَهم ةفُوعرم                                        

 سورة اإلنفطار

 
 مولَا ي كلمت فْسفْسٍ نئًا لِّنيش   

 سورة املطففني
 موي قُومي اسالن برل  نيالَمالْع 

 سورة الطارق
 مولَى يبت  رائرالس 

 سورة العلق

 ْأمِ اقْربِاس كبي رالَّذ خلَق   

 سورة الزلزلة
 َثْقَالم ةذَر    

 سورة الفلق
 ْوذُ قُلأَع بالْفَلَقِ  بِر 

 

 سورة الناس
 ْوذُ قُلأَع باسِ  بِرالن 
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 الشريفة فهرس األحاديث) ٢(

 الصفحة احلديث                
 ألَا تعجبونَ ؟ مما صرف اُهللا عني من أذى قُريشٍ ، يسبونَ  مذَمماً      "-١

 دمح٢٣٤ ". وأنا م 
  مث قال  كان أعتق عبداً يف مرضه-رضي اهللا عنهما -أن ابن عمر -٢
 ٤٢٤".مايل فيه من اَألجرِ ما يسوى هذا"
 ٣٣٠"إنَّ يف املَعاريضِ ملَندوحةً عن الكَذبِ"-٣
 ٢٦٩"                                                            بلَغت محلَّها "-٤
٥-"لٌ مجر قدصت رِهممن صاعِ ت هرمن صاعِ ب  همهرد نم ينارِهد ٣٩٠".   ن 
 ٨٢                                              "تلْك العزى ولن تعبد أبداً"-٦

 ١٨٨".                          البيضاِءاحلائض ال تغتِسلُ حتّى ترى القَصةَ"-٧
 ٥٢.                                                          "السبع الطِّوالُ "-٨
 ٢٣٧                     ".                                     اللَّبن للفَحلِ "-٩
١٠- "نكونَ أَلْحأَنْ ي كُمدلَّ أَح٢٣٩" .                                        لَع 
١١- "ما وهوحِ ألتبوالص ةمتونَ ما يف العلَمعواًلو يبح ٨٥.                 "لَو 
 ٤١٣" .                                                 هو صديد أَهلِ النارِ"-١٢
١٣- "تبالُ لَماعفيه اجل لَتسلو أُر ، منهيف ج هو واد هر٤١٣".        من ح 
١٤- "هيف مال هلَدعلى و دالوال رصتع٤٢٧" .                                    ي 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 فهرس الشعر

 الصفحة                                                                                األبيات  

 ٣٠٦إذا نزلَ السماِء بأَرضِ قَومٍ                          رعيناه وإن كانوا غضابا -١
 ٤٢١ وتضهدا يمنعانِك أن تضاميديان بيضاوان عند محرقٍ                         قد-٢
بنجومها ، وسحابِها                      ورياحها ، وحبارِها ، ومياا فسماؤها-٣
   

٣٤١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 فهرس الرجز

 الصفحةاألبيات
 يا حبذَا الكَعك بِلَحمٍ مثْرود-١

ودقْنوِيقٍ مس انٌ معكُنش٢٢٥وخ 
٢-كحانبال س ككُفْران زياع 

إنكاَهللا قد أهان ت٨٢ي رأي 
 أَوطَنت وطْناً مل يكن من وطَنِي-٣

 لو مل يكن عاملَها مل أَسكُنِ
 ٤٠٥ ا ومل أَرجن ا يف الرجنِ

 مهما يل اللَّيلَة مهما ليه-٤
هيالب رسو لَيعى بِند٣٣٤أو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  منت الكتاب فهرس الكتب الواردة يف

 الصفحةاملؤلف          الكتاب
إحكام األحكام شرح عمدة

 "شرح العمدة "  األحكام
٢١٨ابن دقيق العيد

٩٩اجلويين اإلرشاد 
٤٣١ابن القوطية األفعال

١٠ابن السيداالقتضاب شرح أدب الكاتب
٢٣٩أبو علي القايل األمايل

٧٤ادياخلطيب البغد تاريخ بغداد
٢٩٣ابن مكي الصقلي تثقيف اللسان

٤٣٥النووي حترير ألفاظ التنبيه
٣٤٣القاضي عياضترتيب املدارك وتقريب املسالك

١٥٧الشعيب تفسري الشعيب
١٤٠القرطيب تفسري القرطيب
 ٤٣٥، ٣٩٧، ٣٥٦، ٣١٤النووي ذيب األمساء 

 ٤٨،٦٩حممد القزاز جامع اللغة 
 ٥١،٤٣٥ابن دريد ةمجهرة اللغ

٣٢احلريري درة الغواص
٤١١القرايف الذخرية 
٣٣٣األزهريالزاهر

١١١البيهقي السنن واآلثار
٣٦٣ابن عصفور شرح اإليضاح

 ٣أبو زيد اجلزويل شرح رسالة أيب زيد
٢٨٤ابن العريب شرح غريب الرسالة 

٢٤٠ابن طلحة شرح الفصيح 
٤٢٤ياملرزوق شرح الفصيح 
٣٧٦ابن مالك شرح الكافية 



 

 ٤٣٠، ٢٣٧ابن دقيق العيدشرح خمتصر ابن احلاجب
٢٥١ابن راشد القفصيشرح خمتصر ابن احلاجب

 ٣١٢، ٢٩٠البخاري صحيحِ البخاري
 ٤٢٤، ٢٩٠، ٢٧٦مسلم صحيح مسلمٍ
 ٣٠٢ -١٤١صاعد الثعليب طبقات األمم

٣٢٠ابن القاسم العتقيالعتبية
٣٣١اخلليلالعني

٣٠٥ أبو عبيد القاسم بن سالم الغريب املصنف
١٩٨اهلروي الغريبني 

٢٤٣ابن فارس فتيا فقيه العرب 
 ٧١،٩٠،١١٩،١٥٨،٢٧١أبو هالل العسكري الفروق

٣٣١،٣٦٤ 
٢٤٥ثعلب الفصيح 
٣٧٩للزجاج فَعل وأَفْعلِ

الفَيض اجلاري على صحيحِ
 البخاري

الب٢٨٧لْقيين

 ٥٦، ٤١، ٢٣، ١٧، ٢الفريوز أبادي القاموس احمليط
٣٤٩،٣٥١، ٢٦٤، ١١١  
٤٣٥، ٤١٤، ٣٧٦  

٢٧٧كراع النملاملُجرد
 ٣٠٠،  ١٥٦، ٥ابن مالكاملثلث

١٤٦ابن فارس جممل اللغة
 ٩٩، ٩٦، ٦٨، ١٧،٣٧ابن سيدهاحملكم

١٥٠، ١٢٤، ١١٤، ١٠٢  
٣٨٠، ٣٢٨، ٣٠٩، ١٥٥ 
٤٢٩، ٤١٨، ٤١٧، ٤٠٢ 

٢٤٣ابن سيده املخصص
٤٣٠حممد بن علي اجلَبان املُستغين



 

 ٨٤،  ٦٣،  ٥٧،  ٥٤، ١القاضي عياض مشارق األنوار  
١٩٢، ١٨٣، ١٠٠،  ٨٩ 
٣٧٠، ٢٧٥،٢٩٧، ٢٠٠ 
٤٣٥،  ٤٠٠ 

 ١٩٢، ١٨٠، ١٤٧، ٣،٨٧ابن قرقول مطالع األنوار
٢٨٨، ١٩٣،١٩٦،٢٠٠ 

٣٢٩،٣٤٩،٣٩٧،٤٠٤ 
٤٣١ 

 ٣٠٤، ١٣٣، ٤٩، ٤٨، ٧للحنبليملطلع على أبواب املقنعا
٣٦٣،٤٣٥، ٣٥٠ 

٢٣٢البكري معجم ما استعجم 
٢٣٤القرطيباملُفْهم

 ٤٣٥، ٢٥١ابن فارس مقاييس اللغة 
منهاج البيان فيما يستعملُه اإلنسانُ

لْمِ الطِّبيف ع 
 ٢١٣، ١٦١، ٩٧،١١٢ابن جزلة

٣٧٦، ٢٢١ 
ورِد العذْب اهلَين يف الكَالمِ علىاملَ

 ينالغ دبلع ةريالس 
٦٥عبد الكرمي احلليب

٣٢٧ عبد اهللا بن أيب زيد القريواين النوادر 
٣٦٥اللحياين النوادر 

٤٨ابن مالك وفاق االستعمال

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 فهرس األعالم الواردة يف منت الكتاب

الصفحةاالسم
 ٣١٦،٣١٨، ٤١،٧٨،٢٢٤ إبراهيم 

 ٧٥،١٧٦"احلريب" إبراهيم بن إسحاق 
أبو إسحاق"إبراهيم بن حسن بن حيىي املُرادي

 "التونسي 
٢٣٣

  ٣٣٤،٣٧٥،٣٧٩، ٣،٧٨،١٧٢"الزجاج" إبراهيم بن السري 
 ٣٩٢، ٣٨٣ 

"إبراهيم بن حممد بن عرفة األزدي الواسطي
 "نفطويه 

١٥٧

٣١٩"النخعي"إبراهيم بن يزيد بن عمرو
"ابن قرقول ، صاحب املطالع" إبراهيم بن يوسف 

 
 

١٩٣،  ١٩٢،  ١٨٠، ١٤٧، ٨٧، ٣،٣٥ 
٤٠٤، ٣٩٧،  ٣٤٩، ٣٢٩، ٢٨٨،  ١٩٦ 
٤٣١ 

 ٤١١، ٤٩،٣٤٩ أمحد بن إدريس القَرايفّ
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى بن عبد اهللا

 البيهقي
١١١

٣٤٣اإلسكندري"بن ميسر" أمحد بن خالد 
٧٤"البغدادي"أمحد بن علي بن ثابت 

٢١٨أَحمد بن عمر بن أنس العذْري
 ١٢٤، ١٠٤،  ٦٢،  ٥٠،  ٤٤،  ٥،١٣،١٨ أمحد بن فارس

٢٥١، ١٩٦،٢٤٣، ١٨٥، ١٧٠، ١٦٥، ١٤٦ 
٤٣٥،  ٣٧٢، ٣٠١،  ٢٨٦،  ٢٧٧  

 
أمحد بن القاسم بن احلارث بن زرارة بن مصعب

 "أبو مصعب "  الزهري
٨٠،٣٠٣ 

 ٣٧١، ٣٧٠، ٣٤٦، ٦٢،٢٠٢ "اخلطايب"أمحد بن حممد بن  إبراهيم



 

١٩٢"النحاس"أمحد بن حممد بن إمساعيل النحوي
٤٢٤"املَرزوقي"أمحد بن حممد بن احلسن

 ٢٨١، ٢١٥، ١٩٨، ١٧٠، ١٤٦، ٦٠،١٢٤"اهلروي"أمحد بن حممد بن عبد الرمحن
٤٠٢، ٣٧٠ ،٣٥٠ 

 ٢،٢٩٦ أمحد بن نصر الداودي
 ٢٧٧، ٢٥٣، ١٢٣،١٧٢، ٧٠، ١٦،٥٠"ثعلب" أمحد بن حيىي الشيباين 

٤٠٣، ٤٠٠، ٣٩٧، ٣٧٥، ٣٦٣، ٣٣٣ 
٣٥١"الكَواشي" أمحد بن يوسف 

٣٥٥أردشري بن بابك بن ساسان
٣٥٢"ابو يعقوب"إسحاق بن املتوكل بن إسحاق

٤٢٣ار الشيباين الكويفإسحاق بن مر
٣١٦  إسماعيلُ

 ١٥،  ١٣،  ١٢،  ١١، ٩،  ٧،  ٤،٥،٦إمساعيل بن محاد اجلوهري
٢٦،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ١٩،  ١٨،  ١٦  
٤٦،  ٤٤،  ٤٠،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٣١،  ٢٧  
٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ٥٦،  ٥٣،  ٥٠،  ٤٨،  ٤٧ 
٧٩،  ٧٧،  ٧٣،  ٧١،  ٦٨،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٤  
٩٨،  ٩٧،  ٩٥،  ٩٠،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٣  
١١٣،  ١١١،  ١٠٧،  ١٠٥،  ١٠٣،  ١٠١ 
١٢٣،  ١٢٢،  ١٢٠،  ١١٩،  ١١٧،  ١١٥ 
١٣٦،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٥،  ١٢٤ 
١٥٦،  ١٥٣،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٣٧ 
١٧٨،  ١٧٣،  ١٦٩،  ١٦٧،  ١٦٠،  ١٥٧ 
١٨٥،  ١٨٤،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٨٠،  ١٧٩  
١٩٦،  ١٩٣،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٦  
٢١٢،  ٢١٠،  ٢٠٦،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٩٨  
٢٣١،  ٢٢٩،  ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢٢٢،  ٢١٩  



 

٢٥١،  ٢٤٥،  ٢٤٣، ٢٤٠،  ٢٣٥،٢٣٨  
٢٦٤،  ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٦٠،  ٢٥٩،  ٢٥٤  
٢٧٩،  ٢٧٨،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٣٦٩،  ٢٦٨ 
٢٩٠،  ٢٨٦،  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٨١،  ٢٨٠  
٣٠٣،  ٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٩٨،  ٢٩٦،  ٢٩٥  
٣١٥،  ٣١٤،  ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٥،  ٣٠٤  
٣٣٢،  ٣٣٠،  ٣٢٩،  ٣٢٦،  ٤٢٤،  ٣٢١  
٣٤٩،  ٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٣٩،  ٣٣٧،  ٣٣٥  
٣٦٦،  ٣٦٥،  ٣٦٣،  ٣٦٢،  ٣٦١،  ٣٥٦  
٣٧٩،  ٣٧٨،  ٣٧٦،  ٣٧٣،  ٣٧٢،  ٣٦٧  
٣٩٦،  ٣٩٥، ٣٩١،  ٣٨٨،  ٣٨٥،  ٣٨٠  
٤٠٥،  ٤٠٤،  ٤٠٣،  ٤٠١،  ٤٠٠،  ٣٩٧  
٤١٦،  ٤١٥،  ٤١٢،  ٤١٠،  ٤٠٩،  ٤٠٧ 
٤٣٥،  ٤٣٣،  ٤٣١،  ٤٣٠،  ٤١٧  

 
 ٣١،١٢٣"بن عباد"إمساعيل بن عباد بن العباس

٢٣٩"القايل"إمساعيل بن القاسم بن عيذون البغدادي
٨٠أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي

خاري١٨٩،٣٦٢ الب 
٦٠"نديالك"تاج الدين زيد بن احلسن

١٢ ثابت بن أيب ثابت 
١٦٢جالينوس احلكيم الفيلسوف اليوناين

  أبـو  " مجال الدين بن أيب بكر بن يونس املصـري
 "عمرو بن احلاجب 

١٥٠، ١٣٧، ١٠١، ٧٣، ٤٦، ١٧،٢٢،٣٣ 
٢٧٩، ٢٣٣، ٢١٨، ١٩٦، ١٨٩، ١٥١،١٥٤ 

٤١٨، ٣٨٠،٣٩٦، ٣٤١، ٣٢٤، ٢٩٢، ٢٨٧ 

٢٢٤ احلجاج بن يوسف الثقفي

 ٢٦٤،٣٧٢"أبو علي الفارسي"احلسن بن أمحد بن عبد الغفار
١٦٤احلسن بن أمحد بن حيىي أبو أمحد بن أيب سلمة



 

 يسابوريالن 
 ١٣٢، ١١٩، ١٠٥، ٩٠، ٧١، ٦١، ١٠،٢٤"أبو هالل العسكري"احلسن بن عبد اهللا بن سهل

١٨٧،١٩٤،٢١٣، ١٧٢، ١٦٤، ١٥٨، ١٣٣ 
٣٣١،٣٥٨، ٣٢٥،٣٢٩، ٢٧٤، ٢٧١، ٢٤٩ 

٤٠٦، ٣٦٤،٣٦٧ 
٣٨٠"السريايف"احلسن بن عبد اهللا املرزبان

١٠"أبو علي"احلسن بن علي بن إبراهيم األهوازي
٦٦"الدقّاق"احلسن بن علي بن حممد

٦٩احلسني بن أمحد بن خالويه اهلمذاين
٣٧٠"الصديف" احلسني بن حممد 

 ٣٦٩، ٣٣١،٣٣٤، ٨٦، ٢٤،٧٢اخلليل بن أمحد الفراهيدي
٥٠"ابن اجلندي"خليل بن إسحاق بن موسى املالكي
٤٠٥رؤبة بن العجاج البصري التميمي

٣١٩ زيد بن أسلم العدوي 
٣٦٠ زيد بن ثابت

٢٣٢ سعد بن أيب وقّاصٍ
  ٣٣٥،  ٢٨٦،  ٢٨٥،  ١٨٠، ٦٤،١١٧"أبو زيد" سعيد بن أوس 

٤٢٤،  ٤١٠، ٣٨٦،  ٣٦١ 
٣١٦ سعيد بن جبيرٍ
رِيعيد اخلُد٤١٣ س

 ١٧٩،٣١٤"األخفش" سعيد بن مسعدة 
٢٩٧ سعيد ابن املَسيبِ

٢٨٠"الباجي"سليمان بن خلف املالكي
٣٢،٣٣"أبو حامت السجِستاينّ" سهل بن حممد 

 ٣٠٢،  ١٤١،١٤٢صاعد بن أمحد بن صاعد الثعليب
١٥٧"الشعيب "عامر بن شراحيل 

  ٦٦،٣٤٤العباسِ بن عبد املطلب 
٣١٦ ابن عباسٍ



 

٣٧٠"أبو ذر"عبد بن أمحد اهلروي األنصاري
 ١٧،٢٨٥"ابن عطية"عبد احلق بن غالب بن عبد امللك

 ٣٧٢، ٣٣،٩١"الزجاجي"عبد الرمحن بن إسحاق 
٣عبد الرمحن بن عفان اجلزويل

٧٨"ابن اجلوزي"  عبد الرمحن بن علي
 ٢٢،٣٢٠"ابن القاسم"عبد الرمحن بن القاسم العتقي
نوخيالم بن سعيد الت٢٣٩"سحنون"عبد الس

بن عبد الواحد بن علي املَقْدسي ٣٤٣عبد الغين
ورِ احلَلَيبالكَرميِ بن عبد الن ٦٥عبد

٢٣٣اإلسكندري"بن عطاء اهللا" عبد الكرمي 
٦٦"القشريي"عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك

٣٥٦"أبو البقاء العكربي" عبد اهللا بن احلسني 
٢٢٤عبد اهللا بن الزبري بن العوام
 ٣٢٧،  ٣،٣١٢عبد اهللا بن أيب زيد القريواين

 ٣٢١، ٣٠٢، ٢٣٢، ١٥٥، ١٤٧، ٧٩،١٤١"البكري"عبد اهللا أبو عبيد بن عبد العزيز
٣٧٠ 

 ٢٥٣، ٦٥، ١٠،٣٣"ابن السيد" عبد اهللا بن حممد 
"بن قتيبة" عبد اهللا بن مسلم 

 
١٩٤، ١٥٤، ١١٠،١٣٤، ٥٩، ٢١،٥٨ 
٣٥٠، ٢٣١ 

٣٢٦ عبد اِهللا بن أيب ملَيكَةَ
٢١٨عبد اهللا بن جنم بن شاس املالكي
٢٩٨"ابن حبيب"عبد امللك بن حبيب القرطيب

 زيز بن أيب سلمة املاجشونعبد امللك بن عبد الع
 

٩٩،٢٥١ 

إمام"عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين
 "احلرمني 

٩٩

 "األصمعي"عبد امللك بن قريب بن عبد امللك
 

١٦٠، ١٠١، ٩٢، ٨٦، ٧٤، ٦٩، ٥١،٦٤ 
٢٩٦، ٢٨٤، ٢٤٦، ٢٢٣، ٢١٣، ٢١٢ ،



 

٣٧٣، ٣٦١، ٣٣٥، ٣٢١، ٣١١،٣١٧ 
٤٢٩، ٣٨٨ 

٣١٠"الثعاليب"مد إمساعيلعبد امللك بن حم
ابن الصالح"عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري

 "الشافعي 
٢١٨

٣٦٢عروة
 ٢١٨،  ١٩٦، ١٣٣،١٨٩، ٧٩، ٣٤،٦٧"ابن مبادر"عز الدين عبد املنعم بن علي اللخمي

بن منصور اجليلي كاملَل دبزيزي بن ع١٧٦ع
٤١٣ يسار عطاء بن
 ٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٣، ١٨٦، ١٨٠، ٤٥،١٦٨"الواحدي"أمحد النيسابوريعلي بن 

٤٠٠ 
 ١٨١، ١٥٥، ١٣١، ١٠٥، ٧،٢٦،٤٦"ابن سيده"علي بن إمساعيل املرسي 

٢٥٣، ٢٤٣، ٢٢٩، ٢١٤، ٢٠١، ٢٠٠ 
 ٢٩٠، ٢٣٠، ٢٢٧، ١٤٤، ١٣٣، ٩٣،١٢٩"ابن القطاع"علي بن جعفر السعدي الصقلي

 
  ٣٦٥،  ١٥٥،١٦٣"للحياينا" علي بن حازم 

 ٤٢٨، ٣٠٢، ٢٧٧،٢٨٤"كُراع النمل"علي بن احلسن اهلَنائي الدوسي
 ٣٣٥، ٢٤٧، ٢٢١، ١٩٠، ١٨٠، ٨،٩،٨١"الكسائي" علي بن محزة 

٤٢٩، ٤٠٧، ٣٩٧، ٣٦٤ 
٢٢١ علي بن العباس اوسي

١٧٧علي بن عيسى بن علي الرماينّ
٣١٩"املاوردي"علي بن حممد بن حبيب 

أبو احلسن"علي بن حممد بن خلف املُعافري
 ".القابسي 

٣٥٤،٣٧٠، ١٦٧،١٨٢ 

٣٣"ابن الضائع"علي بن حممد بن يوسف الكُتامي
ابن عصفور"علي بن مؤمن بن حممد اإلشبيلي" 

 
٣٦٣،٣٧٥، ٣٢٣، ٣٢،٣٣ 

 ٢٣٢،٢٩٨ عمر بن اخلطابِ



 

  ١٥٣،٢٩٣"ابن مكي"عمر بن خلف الصقلي 
٢٨٧"البلقيين"عمر بن رسالن بن نصري

٢٣٩ عمر بن عبد العزيز
ميالفاكهاينّابن"عمر بن علي بن سامل اللّخ"

 

٣٢١، ٤٢،٢١٨ 
٣٢١، ٢١٨، ٤٢ 

٣٧٠"النسفي"عمر بن حممد بن أمحد 
١٥٤ عمرو بن العاص

عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب
 "سيبويه  "

٤٢٩، ٣٨٠، ٣٧٦، ٣٣٤، ١٥٧،٢٦٢ 

 ٤٣٤،  ٤٠٧، ١٢٧،٢١٢أبو عمرو بن العالء بن عمار املازينّ
 ي٢٣٤ عمرو بن لُح

 ١١٨، ١١٥، ١٠٠، ٩٧، ٨٤، ٣١،٦٩"القاضي عياض"عياض بن موسى السبيت
١٤٧، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٠، ١٢٠ 
٢٣٣، ٢٢٢، ١٩١، ١٨٣، ١٨٢، ١٧٩ 
٢٨٤، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٦٦، ٢٣٩، ٢٣٦ 
٣٥٤، ٣٤٣، ٣٣١، ٣١٢، ٣٠٥، ٢٩٣ 
٤٣٥، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٣، ٣٧٥، ٣٧٠ 

 ٨٣،١٥٩ عيسى بن عمر الثقفي
 ٢٨٢، ١٣٤، ١٠١،١١٤، ٨٤، ٦٧،٧٥"أبو عبيد" القاسم بن سالم 

٣٩٧، ٣٦٨، ٣٠٥ 
٣٢"احلريري"القاسم بن علي عثمان 

١قتادة بن دعامة السدوسي
٣٢٠بن نصر بن سيارالليث بن املظفر 
 ٣٢٠، ٢٧٧، ٢٥٤، ١٧٠، ٩٩،١٢٦ مالك بن أَنسٍ

جماهد بن جبري موىل السائب بن أيب السائب
 املخزومي 

١٦٩

جمد الدين املبارك بن حممد الشيبانِي اجلَزري
 "أبو السعادات " 

٤٠٤، ٣٠٥،٣٢٥، ٢١١،٢٢٧،٢٦٠ 



 

٨٠"ملوازبن ا"حممد بن إبراهيم بن زياد اإلسكندراين
٢٠"ابن املنذر"حممد بن إبراهيم النيسابوري
 ١٤٠،٢٣٤"القرطيب"حممد بن أمحد بن أيب بكر

 ٩٨، ٩٦، ٩٠، ٨٦، ٦٢، ٥٩،  ٦،٢٠،٣٠"األزهري" حممد بن أمحد األزهر 
١٢٣، ١١١،١١٢، ١٠٩، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠ 
١٧٥،١٧٦، ١٦٩، ١٣٧،١٥٠، ١٣٦، ١٢٥ 
٢٤٦، ٢٢٢،٢٤١، ٢١٤،٢١٥، ١٩١، ١٨٦ 
٣٠٨، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩٦، ٢٨٩، ٢٨٨ 
٣٥٩، ٣٤٣،٣٥٤، ٣٣٦، ٣٣٣، ٣١٩، ٣٠٩ 
٤١١، ٣٩٧،٤٠٣، ٣٩٥، ٣٨٣،٣٩١، ٣٧١ 

٢٨١"العتيب"حممد بن أمحد بن عبد العزيز
 ٤٠٧، ٣٣٦، ٧٧،١١١"الشافعي" حممد بن إدريس 

٢٠٣حممد بن إسحاق الزنايت الغرناطي
 ٢٨٧،٣٦١سار املطليببن ي" بن إسحاق "حممد

٣٢٠"الطربي"حممد بن جرير بن يزيد 
 ٤١٩، ٤٨،٦٩ حممد بن جعفر القَزاز

 ٢٧٩، ٢١٢، ١٩٤، ٧٢، ٦٣، ٣٠،٣١"ابن دريد"حممد بن احلسن بن األزدي
٤٣٥، ٤٢٣  

 ٢٥١،٣٦٥حممد بن احلسن الزبيدي اإلشبيلي
 ٢٥١، ٧١،٢١٨حممد بن راشد البكْري القفصي

 ١٦٠، ١٢٩، ١٢٣، ١١٤، ٩٨، ٢٤،٦٣،٧٤"ابن األعرايب" حممد بن زياد 
٢٧٧، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٢٨، ١٦٣ 
٤١٨، ٤٠٩، ٣٩٧، ٣٩١، ٣٦٣، ٣٣٣ 

 "بن السراج"حممد بن السري بن سهل
 

١٥١،٣٠١ 

 ٢٨٧،٣٦٢بن منيع الزهري" بن سعد "حممد
٢٣٢ حممد بن سهل

٢٤٠عبد امللك اإلشبيليحممد بن طلحة بن حممد بن



 

٢١٨حممد بن عبد السالم اهلواري التونسي
 ٧٨،٢٢٤"األزرقي"حممد بن عبد اهللا بن أمحد

 ٣٠٠، ١٩٣،  ١٦٣، ١٥٦،  ١٣٠، ٥،٦٦"بن مالك"حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا
٣٧٦،  ٣٧٣،  ٣٤١  

 ٣"األري"حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل
 ٢٨٩،  ٢٨٤،  ٢٣٧،  ٢١٧،  ٧٢،١٤٢"ابن العريب"حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا

٤٠٩،  ٣٠٥  
 ٣٩٧، ٣٧٣، ٣٣٣، ٢٧٧، ٣٧،١٥٥"أبو عمر املطرز" حممد بن عبد الواحد 
٤٣٠ حممد بن علي اجلَبان

 ٤٣٠، ٢١٨،٢٣٧"ابن دقيق العيد"حممد بن علي بن وهب القشريي
زيزِحممدالع بنِ عبد رمع بن"ة٤٣١"ابن القوطي

ميه٦٠"الواقدي"حممد بن عمر بن واقد الس
 ٤٣٥، ٣٦٣، ٣٠٤،٣٥٠، ٧،٤٨،١٣٣"صاحب املطلع"حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي

 ٣٧٥، ٣٢،٥٧"ابن األنباري"حممد بن القاسم بن حممد
٢١٠"الغزايل"د الطّوسيحممد بن حممد بن حمم

مي٢٨١"ابن اللباد"حممد بن حممد بن وِشاحٍ اللَّخ
ويحنريِ النتحممد بن املُس"ب٥٣"قُطْر
 ٣١٩،٣٦٢"الزهري"حممد بن مسلم بن شهاب

٣٧١"احلازمي"حممد بن موسى بن عثمان 
٥٠حممد بن هارون الثَّقَفي الزنجاينّ

 ١١٣،٤٠٠ "املربد " حممد بن يزيد 
٢٥١حممد بن يعقوب الفريوز أبادي

١٤٠"الزخمشري"حممود بن عمر بن حممد 
  عودس٣١٦،٤١٣ ابن م 

رييبب بن ثابت الزعصب بن عبد اهللا بن معص١٨٤م
٣٠٦مطرف بن عبد اهللا بن سليمان بن يسار

ى التبن املُثَن رمعم ٢٧٧،٣٧٣، ١٧٦، ٥٣،٦٧"أبو عبيدة"ميمي 
٣١٤ املُغريةُ بن شعبةَ



 

 ٢٣٧،٣٠١املفضل بن سلمة بن عاصم
٣٢٦ أبو ملَيكَةُ

٢٨٧بن أيب عياش القرشي" موسى بن عقبة "
٣٥٤"أبو عمران القابسي" موسى بن عيسى 

 ٢٦٢، ٢٤٨،  ١٧٠،١٨١، ١٥٣، ٤٨،٧٦"اجلواليقي"موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر
٤١٤ 

٣٧٥النضر بن مشيل بن خرشة التميمي
١٨٤"ابن الكليب"هشام بن حممد بن السائبِ

٤٥الرازي اللغوي" أبو اهليثم "
 ١١٣، ١١٠، ٧٢،٨٨، ٥٧، ٩،١٥،٣٨"الفراء" حيىي بن زياد الديلمي 

٢٤٦، ٢٤٣، ٢٢١، ٢١٢، ١٩٤، ١٥٥ 
٣٨٩، ٣٦٣،٣٧٢، ٣٣٩ ،٣٣٧، ٢٨٤، ٢٦٢ 
٤٠١، ٣٩٥، ٣٩٤ 

 ٢٨٤، ٢٥١، ٢١٧، ١٨٢، ١١٤، ٥٠،١٠٠"النووي" حيىي بن شرف 
٣٨١، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣١٤، ٢٩٣، ٢٨٩ 
٤٣٥، ٤٢٤،  ٤٠٧، ٣٩٧ 

 ٣٧٦، ٢٢٩، ٢٢١، ٢١٣، ١٦١، ٩٧،١١٢"ابن جزلة"حيىي بن عيسى بن علي 
 ١٦٠، ١٥٥، ١٢٥، ٨٧، ٥٦، ٢١،٢٢"بن السكيت" يعقوب بن إسحاق 

٣٥٦، ٣١٤، ٢٩٦، ١٨٠، ١٧٣، ١٦٦ 
٤٣٥، ٤٢١، ٣٩٤، ٣٥٩ 

ريمابن عبد "يوسف بن عبد اهللا بن عاصم الن
 "الرب

٣٤٤

 ٤٠١، ١٦٠،٣٧٧ يونس بن حبيب الضيب
 

 
 

 



 

 
 فهرس األماكن واملواضع

 الصفحة املوضع 
 ١٤١أرانُ
 ١٤١إرمينية
 ٣٠٢أسوان
 ١٤٢ أصبهان

٤٣ ندلُساأل
ةشر احلَبح٣٠٢ ب 
ومير الرح٣٠٢ ب 

 ١٤٢ بخارى
 ٣٠٢برقََة

قَدرالغ قيع٣٧٠ ب 
 ٣٢٠، ٣١٩بكَّةُ
 ١٤٢بلْخ

 ١٤١ البيلَقان
 ١٤١ جرجان

  ةقَبةُ العرم٣٢٧ ج 
م٣٢٠، ٣١٩احلَر 
٧٥حلْوان
 ٣٨٤، ١٤٢ خراسان
 ١٤٢ خوارِزم

٧٩ ت عرقٍذَا
 ٣٠٢رشيد
 ١٤١الري
 ٢٧٦زرود
 ٣٠٢الزنج

 ١٤٢ سجِستان



 

 ١٤٢ سرخس
 ١٤٢ سمرقند
 ١٤٢ الشاش
٤١الشام
 ٢٥٢صقلِّية
 ٣٠٢الصني
ف٤١،٥١ الطّائ 
 ١٤١ الطّالَقان
 ١٤١ طَبرِستان
٤٣ طَرطوشة
 ٥٠،٥١طُوى
 ٢٧٦طَيبةٌ
٧٥انعباد

٧٥ العذَيب
 ٧٤،٧٥العراق
 ٢٥٣،  ٨٠، ٧٩،  ٧٧،٧٨ عرفَة

٢٨٩ 
 ٨٠، ٧٩، ٧٧،٧٨عرنة
 ١٤٢، ١٤١، ١٤٠فارِس
 ٢٩٨قُزح

 ١٤٢كُرمان
م٤١لُقَي
 ٢٥٢مازر
 ٢٨٩املَأْزِم
 ٣١٩مازِن
 ٣٢٧، ٢٩٨، ٢٨٩، ٢٦٧محسرٍ
 ٢٧٦، ٢٧٥املَدينةُ
 ٢٨٦مرو



 

 ٢٩٨، ٢٦٧،٢٨٩، ٢٥٣ةُمزدلفَ
احلَرام رع٢٩٨ املَش 

رص٣٧٨، ٣٠٢، ٣٠١م 
٣١٨املُقْطَع 
 ٧٧، ٦٠، ٥٩، ٥١، ٤١،٥٠مكَّةَ

١٨٣، ١٨٢، ١٧٤، ١٤٤، ٧٩ 
٢٨٣، ٢٦٧، ٢١٨، ٢١٧ 
٣٢٧،٤٢٩، ٣٢٠،٣٢١، ٣١٩ 

  ٢٩٨،٣٢٧، ٢٦٧،٢٨٩، ٢٢٧مًنى
٣٣٣ 

 ٣٧١ منازِل بين سلَمةَ
٧٥موصل

 ٣٧٠نقيعال
ماتاخلَض قيع٣٧١ ن 

 ٣٠٢النوبة
 ١٤١نوقانُ

 ١٤٢ نيسابور
 ٣٧٨، ٣٠٢النيل
 ٣٨٤، ١٤٢هراة
 ٣٠٢اهلند

 ٣٧١ وادي العقيقِ
 ٣٢٧، ٢٨٩، ٢٦٧ وادي محسرٍ
 ٢٦٧ وادي النارِ
٤١الوهطُ
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. عبد احلسني الفتلي  : حتقيق. ة الثاني: الطبعة . األصول يف النحو حملمد بن سهل بن السراج  -٤٠

 .م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، : بريوت 
بريوت   ]بدون :[ الطبعة  .إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون ، ملصطفى القسطنطيين  -٤١

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية ، 
 مكتبة الثقافة الدينية : بور سعيد ] ن بدو: [ الطبعة  .للمطهر بن طاهر املقدسي  التأريخ البدء و -٤٢

 ] .بدون [  التأريخ 



 

 ] .بدون [  التأريخ مكتبة املعارف ، : بريوت .  ]بدون :[ الطبعة . البداية والنهاية البن كثري  -٤٣
 دار املعرفة : بريوت. حممد أبو الفضل إبراهيم  : حتقيق ]بدون :[ الطبعة  .الربهان للزركشي  -٤٤

 .هـ ١٣٩١
 

لشمس الدين البعلي . البعلي اللغوي وكتاباه شرح حديث أم زرع واملثلث ذو املعىن الواحد  -٤٥
 .مطبعة املدين : مكة املكرمة . سليمان بن إبراهيم العايد : ودراسة  حتقيق.  ]بدون : [ الطبعة احلنبلي 
 املكتبة العصرية : ن لبنا -صيدا . حممد أبو الفضل إبراهيم  : حتقيق. بغية الوعاة للسيوطي  -٤٦

 ] .بدون [  التأريخ 
مجعية التراث اإلسالمي  : الكويت . حممد املصري  : حتقيق. ىل األو: الطبعة . البلغة  للفريوزابادي  -٤٧

 .هـ ١٤٠٧
تقدمي وحتقيق  ]بدون : [ الطبعة . البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث حملمد بن القاسم بن األنباري  -٤٨

 .م ١٩٧٠دار الكتب ، . رمضان عبد التواب  :وتعليق 
وضمنه . البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة ، البن رشد القرطيب  -٤٩

بريوت  . أمحد احلبايب  : حتقيق ]بدون : [ الطبعة . حملمد العتيب " بالعتبية " املستخرجة من األمسعة املعروفة 
 .م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤،  دار الغرب اإلسالمي

 .هـ ١٣٠٦املطبعة اخلريية ، : مصر . األوىل : الطبعة . تاج العروس حملمد مرتضى الزبيدي  -٥٠
 .هـ ١٣٩٨الفكر ،  دار: بريوت . الثانية : الطبعة . التاج واإلكليل حملمد بن يوسف العبدري  -٥١
نقله إىل ، حممود فهمي حجازي : أشرف على ترمجته . تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان  -٥٢

 .م ١٩٩٣اهليئة العامة للكتاب ، : مصر . السيد يعقوب بكر ، رمضان عبد التواب : العربية 
دار الكتاب : بريوت . عمر عبد السالم تدمري  :حتقيق . األوىل: الطبعة . تاريخ اإلسالم للذهيب  -٥٣

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧العريب ، 
 التأريخ الكتاب العريب ،  دار: بريوت ] بدون : [ الطبعة . لبغدادي تاريخ بغداد للخطيب ا -٥٤
 ] .بدون [ 
فريق بيت األفكار : إعداد ] بدون : [ الطبعة . التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء العكربي  -٥٥

 .هـ ١٤١٩املؤمتن ، : الرياض . الدولية 
 عبد العزيز مطر :حتقيق ]بدون : [ الطبعة . تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان البن مكي الصقلي  -٥٦

الس األعلى للشؤون اإلسالمية ، جلنة إحياء التراث اإلسالمي  : القاهرة . حممد توفيق عويضة : إشراف 
 .م ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦



 

دار : دمشق . عبد الغين الدقر  :حتقيق ]بدون : [ الطبعة . حترير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه للنووي  -٥٧
 ]بدون [  التأريخ . لقلم ا

عبد امللك  : حتقيقدراسة و ]بدون : [ الطبعة . حتفة اد الصريح للبلي يف شرح كتاب الفصيح  -٥٨
 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٥مكتبة اآلداب : القاهرة. الثبييت 
 .] بدون [  دار الكتب العلمية ، التأريخ : بريوت .  األوىل :الطبعة . تذكرة احلفاظ للذهيب  -٥٩
دار : بريوت ] بدون : [ الطبعة . لعبد احلي الكتاين " نظام احلكومة النبوية " التراتيب اإلدارية  -٦٠

 ] .بدون [  التأريخ  الكتب ،
 الطبعة . ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض املالكي  -٦١
 هـ١٣٨٧دارمكتبة احلياة ، دار مكتبة الفكر : بريوت  طرابلس ،. أمحد بكري حممود : حتقيق ] بدون [ 
 .م ١٩٦٧ 

دار الكتاب : بريوت . إبراهيم األبياري  : حتقيق.  األوىل: الطبعة . التعريفات لعلي اجلرجاين  -٦٢
 .هـ ١٤٠٥العريب ، 

 .ي التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األمهات البن احلاجب ، حملمد بن عبد السالم األمو -٦٣
 م ١٩٩٤: طرابلس . محزة أبو فارس ، وحممد أبو األجفان : حتقيق ودراسة ]  بدون : [ الطبعة 
عادل عبد املوجود ، علي : حتقيق  . األوىل: الطبعة . تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي  -٦٤

 .م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية ،: بريوت . معوض ، زكريا النوقي ، أمحد اجلمل 
نظري : مراجعة وتدقيق. أيب حممد بن عاشور : حتقيق. األوىل : الطبعة . تفسري الثعليب ألمحد الثعليب  -٦٥

 .م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢دار إحياء التراث العريب ، : بريوت . الساعدي 
  صيدا. أسعد حممد الطيب : حتقيق ] بدون : [ الطبعة . تفسري ابن أيب حامت لعبد الرمحن الرازي  -٦٦

 ] .بدون [  التأريخ املكتبة العصرية، 
دار الوطن  : الرياض . ياسر إبراهيم ، وإبراهيم عباس : حتقيق  . األوىل: الطبعة . تفسري السمعاين  -٦٧

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
عبد الرمحن بن : حتقيق وتقدمي . األوىل : الطبعة . بن حبيب السلمي  تفسري غريب املوطأ لعبد امللك -٦٨
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١مكتبة العبيكان ، : الرياض . ن العثيمني سليما
يوسف عبد الرمحن املرعشلي  : تقدمي. السادسة : الطبعة . تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن كثري  -٦٩

  .م ١٩٩٣-هـ ١٤١٣دار املعرفة ، : بريوت 
 ] .بدون [   التأريخدار الشعب ، : القاهرة  ]بدون :[ الطبعة . تفسري القرطيب  -٧٠
 .هـ ١٤٢١الكتب العلمية ، دار  : بريوت .   األوىل: الطبعة .  التفسري الكبري حملمد الشافعي  -٧١



 

عبد الرمحن الطاهر ، وحممد : حتقيق ] بدون [ الطبعة . تفسري جماهد ، اهد بن جرب أبو احلجاج  -٧٢
 املنشورات العلمية : بريوت . السوري 

هـ  ١٤٠٢دار الكتاب العريب ، : بريوت] بدون : [ الطبعة . بد اهللا بن أمحد تفسري النسفي لع -٧٣
 .م ١٩٨٢
دار : القاهرة . عبد العزيز مطر : حتقيق . الطبعة الثانية . تقومي اللسان لعبد الرمحن بن اجلوزي  -٧٤

 .املعارف 
 بريوت. مال يوسف احلوت ك: حتقيق. األوىل : الطبعة . التقييد ، حملمد بن عبد الغين البغدادي  -٧٥

 هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية ، 
مكة . عبد القيوم النيب  :حتقيق.  األوىل :الطبعة . تكملة األكمال ، حملمد عبد الغين البغدادي  -٧٦

 .هـ ١٤١٠جامعة أم القرى ، : املكرمة 
دار : لبنان . هلراس عبد السالم ا :حتقيق ]بدون :[ الطبعة . التكملة لكتاب الصلة البن اآلبار  -٧٧

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر ، 
 بريوت  .السيد اجلميلي : حتقيق  . األوىل: الطبعة . تلبيس إبليس لعبد الرمحن علي أبو الفرج  -٧٨
 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الكتاب العريب ،  دار
  ]بدون [ الطبعة. مري التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ليوسف بن عبد اهللا ابن عبد الرب الن -٧٩
 .م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤حممد التائب ، وسعيد أمحد أعراب ،  : حتقيق
 فقه مالكي ، أندلسي قدمي ، الرباط. التنبيهات املستنبطة يف حل ألفاظ املدونة للقاضي عياض  -٨٠

 ٢١٩/٤٧اخلزانة العامة 
دار الفكر  : بريوت . األوىل  :الطبعة . ذيب األمساء واللغات حمليي الدين بن شرف النووي  -٨١

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
بريوت املطبعة الكاثوليكية ] بدون : [ الطبعة . أوغست هفنر : تعليق. ذيب األلفاظ لألصمعي  -٨٢

 .م ١٩٠٣لآلباء اليسوعيني ، 
 هـ ١٤٠٤. دار الفكر : بريوت .  األوىل: الطبعة  .ذيب التهذيب ، ألمحد العسقالين  -٨٣

 .م ١٩٨٤
مؤسسة : بريوت . بشار عواد معروف  :حتقيق.  األوىل: الطبعة . ذيب الكمال ليوسف املزي  -٨٤

 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الرسالة ، 
 عبد اهللا درويش ، وحممد بن عبد املنعم خفاجي : حتقيق. ذيب اللغة أليب منصور األزهري  -٨٥



 

مطابع : القاهرة . ، وحممد علي النجار  علي حممد البجاوي: مراجعة . عبد العظيم حممود ، وآخرون 
 .م ١٩٧٦-هـ ١٣٩٦سجل العرب ، ودار القومية العربية 

 .م ١٩٨٣دار الغرب اإلسالمي ، : بريوت . أمحد الشتيوي  : حتقيق. توشيح الديباج للقرايف  -٨٦
، حتقيق  التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب للخليل بن إسحاق املالكي ، رسائل ماجستري ودكتوراة -٨٧

 .عبد العزيز اهلوميل ، و وليد احلمدان، وصاحلة الصحفي ، عبد القادر حممد ، هالة جستنيه 
مؤسسة : بريوت . حممد نعيم العرقسوسي  :حتقيق. األوىل: الطبعة . توضيح املشتبه للدمشقي  -٨٨

 .م ١٩٩٣الرسالة ، 
القاهرة  . رمضان عبد التواب : مي وتعليق حتقيق وتقد.  األوىل: الطبعة . الثالثة ألمحد بن فارس  -٨٩

 .م ١٩٧٠دار الكاتب العريب 
دار . سليمان العايد : حتقيق] بدون : [ الطبعة . ثالثيات األفعال البن مالك وزوائده للبعلي  -٩٠

 ] .بدون [  ، التأريخ الطباعة والنشر اإلسالمية 
  بريوت] بدون : [ الطبعة . يع األزهري الثمر الداين شرح رسالة القريواين لصاحل عبد السم -٩١

 ] .بدون [  التأريخ املكتبة الثقافية ، 
أبو عبد الرمحن : حتقيق وتعليق] . بدون [ الطبعة . جامع األمهات جلمال الدين عمر ابن احلاجب  -٩٢

 ] .بدون [ اليمامة ، التأريخ : بريوت  -دمشق. األخضر األخضري 
ضبط . األوىل : الطبعة . حملمد بن جرير " تفسري الطربي " ي القرآن جامع البيان عن تأويل آ -٩٣

 هـ   ١٤٢١،  دار إحياء التراث العريب: بريوت. علي عاشور : تصحيح. حممود شاكر احلرستاين : وتعليق 
 .م ٢٠٠١ 

   بريوت. حممد زهري بن ناصر الناصر : اعتىن به .  األوىل: الطبعة . اجلامع الصحيح للبخاري  -٩٤
 دار ابن كثري : بريوت . مصطفى ديب البغا : حتقيق. الثالثة : الطبعةو. هـ ١٤٢٢دار طوق النجاة ، 

 هـ ١٤٠٧اليمامة ،
  .م ١٩٨٧
دار الكتب : بريوت ] بدون : [ الطبعة  .اجلامع ملفردات األدوية واألغذية لعبد اهللا ابن البيطار  -٩٥

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢العلمية ،
 هـ١٣٧٢دار إحياء التراث ، : بريوت . ىل األو: الطبعة . تعديل لعبد الرمحن التميمي اجلرح وال -٩٦

 .م ١٩٥٢
هــ  ١٤٠٨دار الفكـر ،  : بـريوت  ] بدون : [ الطبعة . مجهرة األمثال أليب هالل العسكري  -٩٧

 .م ١٩٨٨



 

قافة الدينية ، التأريخ مكتبة الث: بورسعيد ] بدون :[ الطبعة . مجهرة اللغة حملمد بن احلسن بن دريد  -٩٨
 . ]بدون [ 
عـامل  : بـريوت  . ناجي حسـن  : حتقيق . األوىل : الطبعة . مجهرة النسب هلشام بن حممد الكليب  -٩٩

 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الكتب ، مكتبة النهضة ،
 التأريخ .الفكر  دار: بريوت ] بدون [ الطبعة . اجلمل على شرح املنهج لسليمان اجلمل  -١٠٠

  ]بدون [ 
دار : بـريوت  . حممد عليش : حتقيق ] بدون [ الطبعة . حاشية الدسوقي حملمد عرفة الدسوقي  -١٠١
 ] بدون [ التأريخ . الفكر 
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار الفكر ، : بريوت .  ]بدون :[ الطبعة . حاشية ابن عابدين  -١٠٢
دار : بريوت . سف حممد البقاعي يو : حتقيق ]بدون :[ الطبعة . حاشية العدوي لعلي الصعيدي  -١٠٣

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الفكر ، : بريوت .  األوىل: الطبعة و. هـ ١٤١٢الفكر ، 
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الفكر ، : بريوت .  األوىل: الطبعة . حاشية عمرية ألمحد الرلسي  -١٠٤
بريوت  . هيثم خليفة طعيمي : ق حتقي. األوىل : الطبعة . احلاوي يف الطب حملمد بن زكريا الرازي  -١٠٥

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢دار إحياء التراث العريب ، 
. علي حممد معوض ، عادل أمحد عبد املوجود  :حتقيق.  األوىل: الطبعة . احلاوي الكبري للشافعي  -١٠٦

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية ، : بريوت 
بريوت  . عبد العال سامل مكرم  : حتقيقالرابعة ،  :طبعة ال .احلجة يف القراءت السبع البن خالويه  -١٠٧

 .هـ ١٤٠١دار الشروق ، 
 علي بن توفيق احلمد : حتقيق. األوىل : الطبعة . حروف املعاين  لعبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي  -١٠٨

 م ١٩٨٤مؤسسة الرسالة ، : بريوت 
 دار البصائر : دمشق . األوىل : الطبعة ". الداللة على األعداد بأصابع اليدين " حسنات العقود  -١٠٩
 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١
 .نبيل طريفي ، أميل اليعقوب : حتقيق  . األوىل: الطبعة . خزانة األدب لعبد القادر البغدادي  -١١٠

 .م ١٩٩٨،  الكتب العلمية دار: بريوت 
الكويت  . ستار أمحد فراج عبد ال :حتقيق ]بدون : [ الطبعة . خلق اإلنسان لثابت بن أيب ثابت  -١١١

 .م ١٩٦٥وزارة اإلرشاد واألنباء يف الكويت ، 
حممد عبد املعيد : مراقبة . الثانية  :الطبعة . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، ألمحد العسقالين  -١١٢
 .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢جملس دائرة املعارف العثمانية ، : اهلند . خان 



 

 .م ١٩٩٣دار الفكر ، : بريوت ] بدون : [ الطبعة . الل الدين السيوطي الدر املنثور جل -١١٣
حتقيـق ودراسـة     .األوىل  :الطبعـة  . درة الغواص يف أوهام اخلواص للقاسم بن علي احلريري  -١١٤

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧مكتبة الفيصلية ، : مكة املكرمة . الشريف عبد اهللا احلسيين 
  ، التأريخ   الكتب العلمية دار: بريوت ] بدون : [ الطبعة . م بن فرحون الديباج املذهب إلبراهي -١١٥

 ] .بدون [ 
نسخة مصورة عن . ديوان اهلذليني ، الس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم اإلجتماعية  -١١٦

 .م ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥الدار القومية ، : القاهرة . طبعة دار الكتب 
. حممـد بـوخبزة   حممد حجي ، و :  حتقيق ، األوىل: الطبعة . إدريس القرايف الذخرية ألمحد بن  -١١٧

 .م ١٩٩٤اإلسالمي ، الغرب  دار: بريوت 
 دار: بريوت  .كمال يوسف احلوت : حتقيق  .األوىل : الطبعة . ذيل التقييد حملمد بن أمحد املكي  -١١٨

 .هـ ١٤١٠الكتب العلمية ، 
 . الكتب العلمية دار: بريوت ] . بدون :[ الطبعة . دين السيوطي ذيل طبقات احلفاظ جلالل ال -١١٩

 ] .بدون [ التأريخ 
 حتقيق ] بدون : [ الطبعة . الذيل على رفع اإلصر بغية العلماء والرواة لعبد الرمحن السخاوي  -١٢٠

 م ٢٠٠٠تاباهليئة املصرية العامة للك: مصر. علي البجاوي : مراجعة . جودة هالل ، وحممد حممود صبح 
 حممد علي الرديين : حتقيق  .الثانية : الطبعة . الراموز على الصحاح حملمد بن السيد حسن  -١٢١

 .م ١٩٨٦أسامة ، دار :دمشق 
 ].بدون [ التأريخ ] بدون [ رسالة األضداد ، حملمد الرومي ، الطبعة  -١٢٢
عبد احلليم حممود ، وحممود  :حتقيق . ]بدون : [ الطبعة . الرسالة القشريية لعبد الكرمي القشريي  -١٢٣

 .م ١٠٧٣دار الكتب احلديثة ، : عابدين . بن الشريف 
 ] .بدون [  التأريخ  .دار الفكر : بريوت ] بدون : [ الطبعة . رسالة القريواين  -١٢٤
دار إحياء التـراث العـريب   : بريوت  ]بدون :[ الطبعة . روح املعاين لشهاب الدين البغدادي  -١٢٥

 ] .بدون [  التأريخ 
 حتقيق .األوىل : الطبعة . الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام لعبد الرمحن السهيلي  -١٢٦

 .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧دار النصر ، : القاهرة . عبد الرمحن الوكيل : وتعليق وشرح 
 .هـ ١٤٠٤. المي املكتب اإلس: بريوت . الثالثة  :الطبعة . زاد املسري البن اجلوزي  -١٢٧
شعيب األرناؤوط ، وعبـد القـادر   : حتقيق . الرابعة عشر : الطبعة . زاد املعاد أليوب الزرعي  -١٢٨

 .م ١٩٨٦-هـ ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، مكتبة املنار ، : بريوت ، الكويت . األرناؤوط 



 

شهاب الدين : حتقيق ] بدون : [ الطبعة  .الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي أليب منصور األزهري  -١٢٩
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الفكر ،: بريوت . أبو عمرو 
حامت صاحل : حتقيق  . األوىل: الطبعة . الزاهر يف معاين كالم الناس حملمد بن القاسم ابن األنباري  -١٣٠

 .م ١٩٩٢ -ـ ه١٤١٢مؤسسة الرسالة ، : بريوت . الضامن 
دار املعرفـة   : مصـر  . شوقي ضيف  :حتقيق. ثانية ال: عة الطب. السبعة يف القراءات البن جماهد  -١٣١
 .هـ ١٤٠٠
 دار: بريوت . حممد عبد القادر عطا : حتقيق . األوىل : الطبعة . السلوك حملمد بن علي املقريزي  -١٣٢

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨،  الكتب العلمية
حممد بن علي : حتقيق . ية الثان: الطبعة . السلوك يف طبقات العلماء حملمد بن يوسف اجلندي  -١٣٣

 .م ١٩٩٥مكتبة اإلرشاد ، : صنعاء . األكوع 
مكتبة : املدينة املنورة . حممد ضياء األعظمي  :حتقيق . األوىل: الطبعة . سنن البيهقي الصغرى  -١٣٤

 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠املدار ، 
مكتبة : مكة املكرمة . طا حممد عبد القادر ع: حتقيق ] بدون : [ الطبعة . سنن البيهقي الكربى  -١٣٥

 .م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤الباز ، 
 .حممد حميي الدين عبداحلميد  :حتقيق ]بدون :[ الطبعة . سنن أيب داود لسليمان السجستاين  -١٣٦

 ] .بدون [  التأريخ 
 دار الفكر ، التأريخ : بريوت . حممد فؤاد عبد الباقي  :حتقيق ]بدون :[ الطبعة . سنن ابن ماجه  -١٣٧

 ] .بدون  [
 بـريوت   . عبد الغفار البنداري ، سيد حسـن  : حتقيق  . األوىل: الطبعة . سنن النسائي الكربى  -١٣٨
 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١الكتب العلمية ، دار 
شعيب األرنـاؤوط ، حممـد نعـيم     : حتقيق. التاسعة  :الطبعة . سري أعالم النبالء حملمد الذهيب  -١٣٩

 .هـ ١٤١٣الرسالة ،  مؤسسة: بريوت . العرقسوسي 
دار الطبعة احملمديـة   : القاهرة ] بدون [ الطبعة . ، حملمد عبد املنعم خفاجي  سرية رسول اهللا  -١٤٠
 .م ١٩٧١ -هـ ١٣٩١
  ]بدون [ الطبعة. عبد امللك بن هشام احلمريي : هذا . حملمد بن إسحاق املطليب  سرية النيب  -١٤١

 .م ١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣مطبعة املدين ، : القاهرة . ن حممد حميي الدي: حتقيق وتعليق
دار الفكـر  : بـريوت  ]بدون :[ الطبعة . شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، حملمد خملوف  -١٤٢

 ] .بدون [ التأريخ 



 

 عبد القادر األرناؤوط : حتقيق  .األوىل : الطبعة . شذرات الذهب لعبد احلي بن أمحد احلنبلي  -١٤٣
 .هـ ١٤٠٦بن كثري ،  دار :دمشق 
السيد مصطفى صادق : تقدمي  ]بدون : [ الطبعة . شرح أدب الكاتب إليب منصور اجلواليقي  -١٤٤

 ]بدون [  دار الكتب العريب ،  التأريخ : بريوت . الرافعي 
صاحب :  حتقيق ]بدون : [ الطبعة " الشرح الكبري " شرح مجل الزجاجي البن عصفور اإلشبيلي -١٤٥
 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢إحياء التراث ،  -وزارة األوقاف والشؤون الدينية : العراق . جناح  أبو

عبد العال سامل مكرم  : شرح وحتقيق . األوىل : الطبعة . شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  -١٤٦
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١عامل الكتب ، 

دار الكتـب  : بـريوت  . املنعم خليل  عبد: تقدمي وتعليق .  األوىل: الطبعة . شرح الزركشي  -١٤٧
 .م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣العلمية ، 
  ٣٤٩٧: دار الكتب الوطنية رقم: فقه ، تونس . شرح ابن عبد السالم الفقهي ، حملمد اهلواري  -١٤٨
 حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق ] . بدون : [ الطبعة . شرح ابن عقيل على إلفية ابن مالك  -١٤٩

 .م ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الفكر ، دار : سوريا 
عدنان  :حتقيق ]بدون : [ الطبعة  .شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ جلمال الدين حممد بن مالك  -١٥٠

 .م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧مطبعة العاين ،: بغداد . عبد الرمحن الدوري 
دار الغرب  :بريوت . حممد حمفوظ  :حتقيق.  األوىل: الطبعة . شرح غريب ألفاظ املدونة للجيب  -١٥١

 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢اإلسالمي ، 
 " .حتت الطبع " سليمان العايد : حتقيق . شرح الفصيح للمرزوقي  -١٥٢
عبد املنعم أمحد : وتقدمي حتقيق . األوىل : الطبعة  .شرح الكافية الشافية جلمال الدين بن مالك  -١٥٣

 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار املأمون للتراث ، : مكة املكرمة . هريدي 
 ] .بدون [  دار الفكر ، التأريخ : بريوت ] بدون : [ الطبعة . شرح خمتصر خليل للخرشي  -١٥٤
 بريوت . عبد اللطيف حسن عبد الرمحن  :حتقيق.  األوىل: الطبعة . شرح ميارة حملمد املالكي  -١٥٥

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠دار الكتب العلمية ،  
 .هـ ١٣٩٢، دار إحياء التراث: بريوت. الثانية : عة الطب. شرح النووي على صحيح مسلم  -١٥٦
حممد : صححه . األوىل : الطبعة  .شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل ألمحد اخلفاجي  -١٥٧

 .هـ ١٣٢٥مطبعة السعادة ، : مصر. بدر الدين النعساين 
أمحد : حتقيق. الطبعة الثالثة .  إلمساعيل بن محاد اجلوهري" تاج اللغة وصحاح العربية " الصحاح  -١٥٨

 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢: القاهرة . عبد الغفور عطار 



 

دار إحياء التراث : بريوت . حممد فؤاد عبد الباقي : حتقيق ] بدون : [ الطبعة . صحيح مسلم  -١٥٩
 ] .بدون [  العريب ، التأريخ 

حممد فاخوري ، وحممد  :حتقيق. انية الث :الطبعة . صفة الصفوة لعبد الرمحن بن علي أبو الفرج  -١٦٠
 .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار املعرفة : بريوت . رواس 
 ] بدون [ التأريخ  .احلياة  مكتبة دار: بريوت ] بدون [ الطبعة . الضوء الالمع حملمد السخاوي  -١٦١
 ]بدون [ خ مطبعة السعادة ، التأري: القاهرة ] بدون [ الطبعة . طبقات األمم ، لصاعد بن أمحد  -١٦٢
 .هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، : بريوت.  األوىل: الطبعة . طبقات احلفاظ للسيوطي  -١٦٣
 ] بدون [ دار املعرفة ، التأريخ : بريوت . حممد الفقي  :حتقيق. طبقات احلنابلة حملمد با احلسني  -١٦٤
 التأريخ مري حممد كتب خانة ، : كراتشي  ]بدون [  الطبعة. طبقات احلنفية لعبد القادر القرشي  -١٦٥

 ] .بدون [  
 بريوت. احلافظ عبد العليم خان  :حتقيق.  األوىل: الطبعة . طبقات الشافعية ألمحد بن شهبة  -١٦٦

  .هـ ١٤٠٧عامل الكتب ، 
. حميي الدين علي جنيب  :حتقيق.  األوىل: الطبعة . طبقات الفقهاء الشافعية لعثمان ابن الصالح  -١٦٧

 .م ١٩٩٢دار البشائر اإلسالمية ، : بريوت 
حممود الطناحي ، عبد الفتاح حممد  :حتقيق. الثانية  :الطبعة . طبقات الشافعية الكربى للسبكي  -١٦٨
 .هـ ١٤١٣هجر للطباعة والنشر ، . احللو 
 أريخ دار الفكر ، الت: بريوت . خليل امليس  :حتقيق ]بدون :[ الطبعة . طبقات الفقهاء للشريازي  -١٦٩

 ] .بدون [ 
 -هـ ١٤٠٥دار صادر ، : بريوت ] بدون : [ الطبعة . الطبقات الكربى حملمد بن سعد  -١٧٠
 .م ١٩٨٥
سليمان بن صاحل : حتقيق . األوىل : الطبعة  .طبقات املفسرين للداودي ، ألمحد بن حممد األدنه  -١٧١

 .م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧ مكتبة العلوم واحلكم ،: اململكة العربية السعودية . اخلزي 
مكتبة وهبه  : القاهرة . علي حممد عمر  :حتقيق.  األوىل :الطبعة  .طبقات املفسرين للسيوطي  -١٧٢

 ] .بدون [ التأريخ  
دار : بريوت ] بدون [ الطبعة . عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي أليب بكر بن العريب  -١٧٣

 ] .بدون [ التأريخ . الكتب العلمية 
خضر بن : حتقيق . األوىل : الطبعة . لعاقبة يف ذكر املوت ، لعبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبيلي ا -١٧٤

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦مكتبة دار األقصى ، : حممد الكويت 



 

 .األوىل : الطبعة . عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة لعبد اهللا بن جنم بن شاس  -١٧٥
 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣دار الغرب اإلسالمي ، . لَحمر  محيد بن حممد :حتقيقدراسة و
 التأريخ . دار إحياء التراث العريب : بريوت ] بدون : [ الطبعة . عمدة القارئ حملمود العيين  -١٧٦

 ] .بدون [ 
 مهدي املخزومي ، وإبراهيم :حتقيق. األوىل : الطبعة . العني للخليل بن أمحد الفراهيدي  -١٧٧

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مؤسسة األعلمي ،: وت بري. السامرائي 
دار : بريوت . نزار رضا  :حتقيق. عيون األنباء يف طبقات األطباء ، ألمحد السعدي اخلزرجي  -١٧٨

 ] .بدون [  مكتبة احلياة ، التأريخ 
بن  مع الرسالة الفقهية لعبد اهللا" غرر املقالة يف شرح غريب الرسالة ، حملمد بن منصور املغراوي  -١٧٩

دار الغرب : بريوت  .اهلادي محو ، حممد أبو األجفان  :حتقيقإعداد و.  األوىل: الطبعة " أيب زيد القريواين 
 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦اإلسالمي ، 

بغداد  . عبد اهللا اجلبوري : حتقيق . األوىل  :الطبعة . غريب احلديث لعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  -١٨٠
 .م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧مطبعة العاين ، 

حممد عبد املعيد خان  : حتقيق . األوىل : الطبعة  . غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم  -١٨١
 .هـ ١٣٩٦دار الكتاب العريب ، : بريوت
مكة املكرمة  . عبد الكرمي العزباوي : حتقيق ] بدون : [ الطبعة . حملمد اخلطايب غريب احلديث  -١٨٢

 .هـ ١٤٠٢جامعة أم القرى ، 
. حممد املختار العبيدي : حتقيق ] بدون : [ الطبعة . الغريب املصنف أليب عبيد القاسم بن سالم  -١٨٣
 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨امع التونسي للعلوم واآلداب والفنون ، ودار سحنون ، : تونس 
أمحد فريد :  ودراسة حتقيق.  ]بدون : [ الطبعة . الغريبني يف القرآن واحلديث أليب عبيد اهلروي  -١٨٤

مكـة املكرمـة   . حممد الشريف ، وكمال العنـاين  : قرظه . فتحي حجازي : تقدمي ومراجعة . املزيدي 
 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩مكتبة نزار مصطفى ، : والرياض 
 عامل الكتب: بريوت . حامت الضامن : حتقيق . األوىل : الطبعة . غلط الفقهاء ، لعبد اهللا املقدسي  -١٨٥
 .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧
 لبنان . علي البجاوي ، حممد أبو الفضل  :حتقيق .  الثانية: الطبعة . الفائق حملمود الزخمشري  -١٨٦

 ] بدون [  ، التأريخ  دار املعرفة 
. قصي احلسني : وشرح وفهرسة  حتقيق. األوىل  :الطبعة . الفاخر يف األمثال للمفضل بن سلمه  -١٨٧

 .م ٢٠٠٣دار ومكتبة اهلالل ، : بريوت 



 

فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، ألمحد بن علي بن حجر  -١٨٨
هـ ١٤٢١: الرياض. عبد القادر شيبة احلمد : حتقيق وتعليق  تقدمي و. األوىل  :الطبعة  .العسقالين 
 .م ٢٠٠١
 ] .بدون [ التأريخ دار الفكر ،  :بريوت  ]بدون :[ الطبعة . فتح القدير حملمد الشوكاين  -١٨٩
 .هـ ١٤٠٢دار الكتب العلمية ، : بريوت .  األوىل: الطبعة . فتح املغيث للسخاوي  -١٩٠
 هـ١٤١٨دار الكتب العلمية ، : بريوت .  األوىل: الطبعة . فتح الوهاب لزكريا األنصاري  -١٩١
 دار الفكر : بريوت  ]بدون :[ عة الطب. فتوح مصر وأخبارها لعبد الرمحن بن أعني املصري  -١٩٢
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤١٦
لعبـد اهللا بـن السـيد    " الظاء والضاد والذال والسني والصـاد  " الفرق بني احلروف اخلمسة  -١٩٣

دار املـأمون للتـراث    : مشق ، بريوت . عبد اهللا الناصري : حتقيق ودراسة. األوىل : الطبعة . البطليوسي 
 .م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤
 .أيب عمرو الباروي : حتقيق ] بدون : [ الطبعة . وق اللغوية أليب هالل العسكري الفر -١٩٤

 .]بدون [  املكتبة التوفيقية ، التأريخ 
دار : بـريوت  . خليل املنصـور  : حتقيق  . األوىل: الطبعة . الفروق مع هوامشه ألمحد القرايف  -١٩٥

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الكتب العلمية ، 
 حممد إبراهيم  :حتقيق .األوىل  :الطبعة . لل واألهواء والنحل لعلي بن أمحد بن حزم الفصل يف امل -١٩٦

 م ١٩٨٢-هـ ١٤٠٢شركة مكتبات عكاظ ، : الدمام  -الرياض -جدة . نصر ، وعبد الرمحن عمرية 
 دار : القاهرة . عاطف مدكور : حتقيق ودراسة  ]بدون : [ الطبعة . الفصيح أليب العباس ثعلب  -١٩٧

 .م ١٩٨٣ملعارف ،ا
ماجـد حسـن   : وشرح وتعليق  حتقيق ]بدون : [ الطبعة . فعلت وأفعلت أليب إسحاق الزجاج  -١٩٨
 .م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الشركة املتحدة للتوزيع ، : دمشق .  الذهيب
 .خليل إبراهيم العطية : وشرح  حتقيق. الثانية : الطبعة . فعلت وأفعلت أليب حامت السجستاين  -١٩٩

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦دار صادر ، : بريوت 
ديزيره : شرح وتعليق وفهرسة ] بدون : [ الطبعة . فقه اللغة وسر العربية أليب منصور الثعاليب  -٢٠٠
 .م ١٩٩٩دار الفكر العريب ، : بريوت . شعال 
إحسان  : حتقيق .فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملسلسالت ، لعبد احلي الكتاين  -٢٠١
 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار العريب اإلسالمي ، : اس  بريوتعب

 .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨دار املعرفة ، : بريوت  ]بدون :[ الطبعة . الفهرست البن الندمي  -٢٠٢



 

 .هـ ١٤١٥دار الفكر ، : بريوت  ]بدون : [ الطبعة . الفواكه الدواين ألمحد بن غنيم املالكي  -٢٠٣
 دار املعرفة : بريوت . حممد أنور الكشمريي : ي ، من أمايل فيض الباري على صحيح البخار -٢٠٤
 .هـ ١٣٥٢
 موسسة الرسالة: بريوت   ]بدون : [ الطبعة . القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوزابادي  -٢٠٥

 . ]بدون [  التأريخ 
 دار الفكر .سعيد اللحام : حتقيق وتعليق ] بدون : [ الطبعة . القانون يف الطب البن سينا  -٢٠٦
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
 أمين نصر األزهري :حتقيق.  األوىل: الطبعة . البن العريب . القبس يف شرح موطأ ابن أنس  -٢٠٧

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية ، : بريوت . عالء إبراهيم األزهري 
أوغست : تعليق. القلب واإلبدال ليعقوب ابن السكيت ، ضمن كتاب ذيب األلفاظ لألصمعي  -٢٠٨
 .م ١٩٠٣بريوت املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني ، ] بدون : [ الطبعة . هفنر 
 . حممد املوريتاين : حتقيق ] بدون [ الطبعة . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ، البن عبد الرب  -٢٠٩

 .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨مكتبة الرياض احلديثة : الرياض 
عبد السالم حممد هارون  : وشرح  حتقيق. ] بدون : [ الطبعة . يبويه عمرو بن قنرب الكتاب لس  - ٢١٠

 .م ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥عامل الكتب ، دار الكتب العلمية ، : بريوت 
 الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل حملمود بن عمر الزخمشري  -٢١١

 ] .ون بد[  التأريخ ] بدون : [ الطبعة 
عبد اهللا بن حممود بن حممد بن : حتقيق ] بدون[ الطبعة . كشف األسرار لعالء الدين البخاري  -٢١٢
 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية ، : بريوت . عمر 
 حتقيق] بدون : [ الطبعة . كشف السرائر يف معىن الوجوه واألشباه والنظائر حملمد العماد  -٢١٣

 .م ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦: اإلسكندرية . فؤاد عبد املنعم 
 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية ، : بريوت . كشف الظنون ملصطفى القسطنطيين  -٢١٤
دار : بريوت . يوسف البقاعي : حتقيق ] بدون : [ الطبعة  .كفاية الطالب أليب احلسن املالكي  -٢١٥

 .هـ ١٤١٢الفكر ، 
 دار] بدون : [ الطبعة . الرجال جلالل الدين السيوطي  لب األلباب يف حترير األنساب تراجم -٢١٦

 ] .بدون [  التأريخ  الكتب العلمية 
دار الفكر : دمشق . عبد اإلله النبهان : حتقيق . األوىل : الطبعة . اللباب ، لعبد اهللا العكربي  -٢١٧
 م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦



 

 صادر دار: بريوت ] بدون : [ ة الطبع. اللباب يف ذيب األنساب لعلي الشيباين اجلزري  -٢١٨
 . م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
 مكتبة اجلاجني : القاهرة . رمضان عبد التواب : حتقيق . الثانية : الطبعة . حلن العوام للزبيدي  -٢١٩
 .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠
 م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣دار احلديث ، : القاهرة ] بدون : [ الطبعة . لسان العرب البن منظور  -٢٢٠
  . مصطفى عبد احلفيظ سامل: دراسة وحتقيق  .فظ املستغرب من شواهد املهذب للقلعي الل -٢٢١

 رسالة ماجستري ، كلية اللغة العربية ، جامعة األزهر ، القاهرة ( إشراف عبد الغفار حامد هالل 
 ) م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
رمضان عبد التواب  : هرسة حتقيق وتقدمي وف. األوىل : الطبعة .ما تلحن فيه العامة لعلي الكسائي  -٢٢٢

 ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٣مكتبة اخلاجني ، : القاهرة 
. أليب منصور اجلواليقي . ما جاء على فعلت و أفعلت مبعىن واحد مؤلف على حروف املعجم  -٢٢٣

 .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢دار الفكر ،: دمشق. ماجد الذهيب : وشرح وتعليق  حتقيق . ]بدون : [ الطبعة 
 ]بدون :[ الطبعة دار املعرفة ، : بريوت  ]بدون :[ الطبعة . سي املبسوط للسرخ -٢٢٤
هـ   ١٤٠١العراق ، . صالح مهدي الفرطوسي : حتقيق] بدون [ الطبعة . املثلث البن السيد  -٢٢٥
 م ١٩٨١
حممد : عارضه بأصوله وعلق عليه ] بدون :[ الطبعة . جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثىن   -٢٢٦

 .م ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٤مكتبة اخلاجني ، : مصر . ني فؤاد سزك
الرياض  . عبد السالم هارون : حتقيق . الثانية : الطبعة . جمالس العلماء لعبد الرمحن الزجاجي  -٢٢٧

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دار الرفاعي ، ومكتبة اخلاجني ، 
حممد بن أمحد : حتقيق . األوىل  :الطبعة . ارد يف غريب كالم العرب ولغاا لكراع النمل  -٢٢٨

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار املعارف ، : مصر . العمري 
 .قصي احلسني : وشرح وفهرسة  حتقيق. األوىل : الطبعة  .جممع األمثال ألمحد امليداين   -٢٢٩

 .م ٢٠٠٣دار ومكتبة اهلالل ، : بريوت 
 .زهري عبد احملسن سلطان  :حتقيق ودراسة . األوىل : الطبعة . جممل اللغة ألمحد بن فارس  -٢٣٠

 .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة ، : بريوت 
تصحيح . األوىل : الطبعة " وهو مشتمل على ديوان روبة بن العجاج " جمموع أشعار العرب  -٢٣١

 .م ١٩٧٩دار األفاق اجلديدة ، : بريوت . وترتيب ولْيم بن الورد الربوسي 
 .م ١٩٩٧دار الفكر ،: بريوت] بدون : [ الطبعة  .اموع شرح املهذب للنووي  -٢٣٢



 

عبد : حتقيق .  األوىل: الطبعة  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، لعبد احلق غالب بن عطية  -٢٣٣
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية ، : بريوت . السالم عبد الشافعي حممد 

عبد احلميد هنداوي   : حتقيق. األوىل : الطبعة . بن سيده  احملكم واحمليط األعظم لعلي بن إمساعيل -٢٣٤
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية ،: بريوت 
بغـداد   . حممد حسـن آل ياسـني    :حتقيق .األوىل : الطبعة . احمليط يف اللغة للصاحب بن عباد  -٢٣٥

 .م ١٩٧٥هـ ١٣٩٥مطبعة املعارف ، 
حيدر آباد . األوىل : الطبعة . سن علي بن هبل البغدادي املختارات يف الطب ملهذب أيب احل -٢٣٦

 .هـ ١٣٦٢مطبعة مجعية دائرة املعارف العثمانية ، : اهلند  -الدكن 
 م ١٩٨٨مكتبة لبنان ،: بريوت ] بدون :[ الطبعة  .خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي  -٢٣٧
. نور حامـد الشـاذيل   : تقدمي وحتقيق . األوىل  :الطبعة . خمتصر العني حملمد بن احلسن الزبيدي  -٢٣٨

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧عامل الكتب ، : بريوت 
 .رمضان عبد التواب : حتقيق] بدون :[ الطبعة.خمتصر املذكر واملؤنث للمفضل بن سلمة  -٢٣٩

 ].بدون [ التأريخ    
 .املطبعة األمريية الكربى :بوالق ، مصر . األوىل : الطبعة . املخصص لعلي بن إمساعيل بن سيده  -٢٤٠
 ]بدون [  التأريخ  .دار السعادة : مصر.  ]بدون : [ الطبعة . املدونة البن مالك  -٢٤١
القـاهرة  . رمضان عبـد التـواب   : حتقيق  . األوىل: الطبعة . املذكر واملؤنث ألمحد بن فارس  -٢٤٢
 .م ١٩٦٩
 جدة  . طارق جنم عبد اهللا  :تقدمي وحتقيق .  األوىل: الطبعة . لعثمان بن جين  املذكر واملؤنث -٢٤٣

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار البيان العريب ،
 ] .بدون [ التأريخ ] بدون :[ الطبعة . حملمد بن القاسم األنباري  املذكر واملؤنث -٢٤٤
ا ليبي. عبد اجلليل مغتاظ التميمي : ودراسة حتقيق. األوىل : الطبعة . لنفطويه  املذكر واملؤنث -٢٤٥

 .م ١٩٩٥منشورات جامعة سبها ، 
رمضان عبد  :وتعليقتقدمي وحتقيق  ]بدون : [ الطبعة . املذكر واملؤنث ليحىي بن زياد الفراء  -٢٤٦

 .م ١٩٧٥مكتبة دار التراث ، : القاهرة . التواب 
 شرح وضبط وتصحيح وتعليق. الثالثة  :الطبعة  .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي  -٢٤٧

 مكتبة التراث : القاهرة . حممد أمحد املوىل بك ، وعلي حممد البجاوي ، وحممد أبو الفضل إبراهيم 
 ] .بدون [  التأريخ 



 

مؤسسة : بريوت. محدي السلفي  :حتقيق ]بدون :[ الطبعة . مسند الشاميني لسليمان الطرباين   -٢٤٨
 .م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٥الرسالة ، 
اآلثار يف شرح غريب احلديث املوطأ والبخاري ومسلم ، للقاضي  مشارق األنوار على صحاح  -٢٤٩

دار :  بريوت. إبراهيم مشس الدين : قدم له وخرج أحاديثه . األوىل  :الطبعة . عياض بن موسى املالكي 
 .م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الكتب العلمية ،

دار : بـريوت  . ر فاليشـهم  :حتقيـق  ]بدون :[ الطبعة . مشاهري علماء األمصار حملمد البسيت  -٢٥٠
 .م ١٩٥٩الكتب العلمية ، 

طه علـي التونسـي    : حتقيق .  األوىل: الطبعة . مشكالت موطأ مالك البن السيد البطليوسي   -٢٥١
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠دار ابن حزم ، :  لبنان
 ريخ املكتبة العلمية ، التأ: بريوت ]بدون [  الطبعة. املصباح املنري ألمحد بن حممد الفيومي  -٢٥٢

  ]بدون  [
 م ١٩٦١املكتب اإلسالمي ، : دمشق ] بدون : [ الطبعة . مطالب أويل النهى ملصطفى السيوطي  -٢٥٣
حممد بشـري  : حتقيق .  ]بدون : [ الطبعة . املطلع على أبواب املقنع حملمد بن أيب الفتح احلنبلي  -٢٥٤

 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١املكتب اإلسالمي ، : بريوت . األدليب 
خرج آياته ورقم كتبـه وأحاديثـه    . األوىل : الطبعة  .معامل السنن شرح أيب داود ألمحد اخلطايب  -٢٥٦

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١دار الكتب العلمية ، : بريوت . عبد السالم عبد الشافعي حممد 
الشـركة  : الكويـت  . فائز فارس : حتقيق ] بدون [ الطبعة . معاين القرآن لألخفش األوسط  -٢٥٧
 . م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١يتية لصناعة الدفاتر والورق احملدودة ، الكو
عبد اجلليـل   :حتقيقشرح و. األوىل : الطبعة . معاين القرآن وإعرابه للزجاج إبراهيم بن السري  -٢٥٨

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨عامل الكتب ، . عبده شليب 
. أمحد جنـايت ، وحممـد النجـار    : حتقيق ] بدون [ الطبعة . معاين القرآن ليحىي بن زياد الفراء  -٢٥٩

 .م ١٩٨٠عامل الكتب ، : بريوت 
صـححه وفهرسـه   . الثانيـة  :الطبعة . املعتمد يف األدوية املفردة للملك املظفر يوسف الغساين  -٢٦٠

 .م ١٩٥١ -هـ ١٣٧٠دار القلم ،: بريوت . مصطفى السقا 
هــ  ١٤١١دار الكتب العلميـة ،   :بريوت .  األوىل :الطبعة . معجم األدباء لياقوت احلموي  -٢٦١
 .م ١٩٩١
 بريوت. فريد عبد العزيز اجلندي : حتقيق . األوىل  :الطبعة . معجم البلدان لياقوت احلموي  -٢٦٢

 .م ١٩٩٠-هـ ١٤١٠دار الكتب العلمية ، 



 

ـ : الطـائف  .  األوىل: الطبعة . املعجم اجلغرايف حملافظة الطائف حلماد بن حامد الساملي  -٢٦٣ ة اململك
 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢١جلنة املطبوعات يف التنشيط السياحي حملافظة الطائف ، : العربية السعودية 

دار الكتـب  : بـريوت  . روحيه عبد الرمحن السويفي  :حتقيق.  األوىل :الطبعة . معجم الذهيب  -٢٦٤
 .م ١٩٩٣-هـ ١٤١٣العلمية ، 
امـع  : بغداد ] بدون : [ الطبعة . لوم معجم لغات القبائل واألمصار جلميل سعيد ، وداود س -٢٦٥

 .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨العلمي العراقي ، 
حتقيق وضبط  ]بدون : [ الطبعة . معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع أليب عبيد البكري  -٢٦٦

 .م ١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر ، : القاهرة . مصطفى السقا : وشرح 
اململكة العربية  -الطائف . حممد احلبيب اهليلة  :حتقيق.  األوىل: الطبعة . معجم احملدثني للذهيب  -٢٦٧

 .هـ ١٤٠٨مكتبة الصديق ، : السعودية 
 بريوت . حممد شكور املياديين  :حتقيق.  األوىل: الطبعة . املعجم املفهرس ألمحد العسقالين  -٢٦٨

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة 
 ] بدون [  التأريخ بريوت ، مكتبة املثىن ،  ]بدون :[ الطبعة  .معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة  -٢٦٩
 الطبعة . املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى ، وأمحد الزيات ، وحامد عبد القادر ، و حممد النجار  -٢٧٠

 ].بدون [ دار الدعوة ، جممع العربية ، التأريخ  ] بدون [ 
 ] بدون : [ الطبعة  .الكالم األعجمي على حروف املعجم أليب منصور اجلواليقي املعرب من  -٢٧١

 .هـ ١٣٦١دار الكتب املصرية ، : القاهرة . أمحد حممد شاكر : حتقيق وشرح 
بشار عـواد معـروف ، شـعيب     :حتقيق.  األوىل: الطبعة . معرفة القراء الكبار حملمد الذهيب  -٢٧٢

 .هـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة ، : بريوت .  األرناؤوط ، صاحل مهدي عباس
عـامل  : بـريوت  . مارسدن جونس  :حتقيق ]بدون : [ الطبعة . املغازي حملمد بن عمر الواقدي   -٢٧٣

 . ]بدون [  الكتب ، التأريخ 
حممود فخوري ، وعبد : حتقيق. األوىل : الطبعة . املغرب يف ترتيب املعرب لناصر الدين املطرزي  -٢٧٤

 .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩مكتبة أسامة بن زيد ، : حلب. خمتار احلميد 
 .هـ ١٤٠٥دار الفكر ، : بريوت . األوىل: الطبعة . املغين لعبد اهللا املقدسي  -٢٧٥
 ]بدون : [ الطبعة . املغين يف اإلنباء عن غريب املهذب واألمساء ، إلمساعيل ابن باطيش  -٢٧٦
 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١املكتبة التجارية ، : كرمة مكة امل. مصطفى عبد احلفيظ سامل : حتقيق 
دار : القـاهرة  . األوىل : الطبعة . مغين اللبيب عن كتب األعاريب لعبد اهللا بن يوسف بن هشام  -٢٧٧

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢السالم ، 



 

حممد سيد كيالين ، لبنان  : حتقيق ] بدون : [ الطبعة . املفردات يف غريب القرآن للحسني حممد  -٢٧٨
 ] .بدون [  دار املعرفة ، التأريخ 

مطبعة عيسـى  . عبد السالم هارون : حتقيق ] بدون : [ الطبعة . مقاييس اللغة ألمحد بن فارس  -٢٧٩
 ] .بدون [  التأريخ  .احلليب 
بريوت ، عامل . حممد عبد اخلالق عضيمة  : حتقيق ] بدون : [ الطبعة . املقتضب  حملمد بن املربد  -٢٨٠

 ] .بدون [  التأريخ   الكتب ،
حممد بدر الـدين احللـيب   : عىن بتصحيحه . الثانية  :الطبعة . املقصور واملمدود ألمحد بن والد  -٢٨١

 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣القاهرة ، مكتبة اخلاجني ، 
. ماجـد الـذهيب   : حتقيق وشرح  .األوىل  :الطبعة . املقصور واملمدود أليب زكريا حيىي الفراء  -٢٨٢

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣موسسة الرسالة ، : بريوت 
 رمضان  : وتعليق تقدمي وحتقيق.  ]بدون : [ الطبعة . املمدود واملقصور أليب الطيب الوشاء  -٢٨٣

 .مكتبة اخلاجني : القاهرة . عبد التواب 
. يـدي  أمحد عبد ايد هر: ودراسة  حتقيق.  األوىل: الطبعة . املقصور واملمدود أليب علي القايل  -٢٨٤

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩مكتبة اخلاجني ، : القاهرة 
مصـر   . أمحد بن األمني الشنقيطي : شرح .  األوىل: الطبعة  .املقصور واملمدود حملمد بن مالك  -٢٨٥

 .هـ ١٣٢٩مطبعة اجلمالية ، 
. يالين حممد سيد ك: حتقيق.  ]بدون : [ الطبعة  .امللل والنحل حملمد بن عبد الكرمي الشهرستاين  -٢٨٦

 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠دار املعرفة ، : بريوت 
بريوت  . فخر الدين قباوة : حتقيق . األوىل : الطبعة . املمتع يف التصريف البن عصفور األشبيلي  -٢٨٧

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤٠٧دار املعرفة ، 
. د العمري حممد بن أمح :حتقيق .األوىل : الطبعة . املنتخب من غريب كالم العرب لكراع النمل  -٢٨٨

-هـ ١٤٠٩جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ، : مكة الكرمة 
 م ١٩٨٩
دار : بريوت . األوىل : الطبعة . املنتقى شرح موطأ إمام دار اهلجرة لسليمان بن خلف الباجي  -٢٨٩

 .هـ ١٣٣١الكتاب العريب ، ومطبعة السعادة ، 
 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دار الفكر ، : بريوت ] بدون [ الطبعة . مد عليش منح اجلليل ، حمل -٢٩٠
 الطبعة . منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ، ليحىي بن شرف النووي  -٢٩١

 .هـ ١٣٣٨مصطفى البايب احلليب ، : القاهرة ] بدون [ 



 

 .هـ ١٣٩٨دار الفكر ، : بريوت .  الثانية: الطبعة  .مواهب اجلليل حملمد املغريب  -٢٩٢
دار إحياء التراث العريب  : مصر . حممد فواد عبد الباقي  :حتقيق ]بدون :[ الطبعة . موطأ مالك   -٢٩٣

 ] .بدون [  التأريخ 
تصحيح . األوىل : الطبعة . نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر لعبد الرمحن بن اجلوزي  -٢٩٤

 .حممد عبد املعيد خان : إشراف " لنيل شهادة الدكتوراه " النساء أمي  مهر: وتعليق 
 .م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ، : اهلند  -حيدر أباد الدكن 

 .األوىل : الطبعة . نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز  حملمد بن عزيز السجستاين  -٢٩٥
 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠: بريوت. رمحن املرعشي يوسف عبد ال: حتقيق 
راجعـه  . ليفي روفنسـال  : تصحيح وتعليق ] بدون : [ الطبعة . نسب قريش ملصعب الزبريي  -٢٩٦

 .م ١٩٥١دار املعارف ، : القاهرة . أمحد حممد شاكر : وحقق مشكالته 
دار صـادر  : وت بـري . إحسـان عبـاس    :حتقيق ]بدون [  الطبعة. نفح الطيب ألمحد املقري  -٢٩٧
 .هـ ١٣٨٨
 مراجعة وتعليق . األوىل : الطبعة . النكت والعيون تفسري املاوردي علي بن حممد بن حبيب  -٢٩٨

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار الكتب ،: بريوت . عبد املقصود بن عبد الرحيم 
طاهر أمحد  :حتقيق ]بدون : [ الطبعة . النهاية يف غريب احلديث واألثر أليب السعادات ابن األثري  -٢٩٩

م  ، واملكتبة العلمية ١٩٦٣-هـ ١٣٨٤دار إحياء الكتب العربية ، . الزاوي ، وحممود حممد الطناجي 
 .م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ببريوت ، 

بريوت  . علي تقي  :حتقيق.  األوىل: الطبعة . نوابغ الرواة يف رابعة املئات ، لعبد الكرمي السمعاين  -٣٠٠
 .م ١٩٧١ -هـ ١٣٩٠دار الكتاب العريب ، 

 النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ، لعبد اهللا بن أيب زيد القريواين  -٣٠١
 .م ١٩٩٩دار الغرب اإلسالمي ،: بريوت . عبد الفتاح حممد احللو : حتقيق  .األوىل  :الطبعة 
 ,١٩٧٣دار اجليل ، :بريوت ] بدون : [ الطبعة . نيل األوطار حملمد الشوكاين  -٣٠٢
دار الكتب العلميـة  : بريوت . هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ملصطفى القسطنطيين  -٣٠٣
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣
عبد السالم حممد هارون ، وعبد : حتقيق ]بدون :[ الطبعة . مهع اهلوامع جلالل الدين السيوطي  -٣٠٤

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الدولية للطباعة ،  الشركة: القاهرة . العال سامل مكرم 
بريوت  . أمحد األرناؤوط ، وتركي مصطفى  :حتقيق ]بدون :[ الطبعة . الوايف بالوفيات للصفدي  -٣٠٥

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠دار إحياء التراث ، 



 

. وىل األ: الطبعة . الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيز ومعانيها للحسني بن حممد الدامغاين  -٣٠٦
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩مكتبة الفارايب ، : دمشق 
صفوان عدنان داوودي   :حتقيق. األوىل  :الطبعة. الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز لعلي الواحدي  -٣٠٧

 .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الدار الشامية ، ودار القلم ، : دمشق ، بريوت 
عادل : حتقيق وتعليق ] بدون [ الطبعة  .حدي الوسيط يف تفسري القرآن ايد لعلي بن أمحد الوا -٣٠٨

عبد احلـي  : قدمه وقرظه . عبد املوجود ، علي معوض ، أمحد صرية ، أمحد اجلمل ، عبد الرمحن عويس 
 . ]بدون [  دار الكتب العلمية ، التأريخ : بريوت . الفرماوي 
دار اإلقامـة  : بـريوت  . هض عادل نـوي  :حتقيق. الثانية  :الطبعة . الوفيات ألمحد بن اخلطيب  -٣٠٩

 .م ١٩٧٨اجلديدة ، 
. إحسان عباس : حتقيق  ]بدون : [ الطبعة . وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألمحد بن خلكان  -٣١٠
 . ]بدون [ التاريخ دار الثقافة ، : لبنان 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فهرس املوضوعات
الصف                                                         املوضوع                                       

 حة

 ٢ شكر وتقدير

 الدراسة: القسم األول  
 املقدمة

 

٣ 

 ٤التمهيد                                                                                                   
 ٦ امسه ونسبه وقبيلته                                                                          -املؤلف

 ٧الفترة اليت عاش فيها وتعليمه 
 ٧            شيوخه                                                                                       

 ٨تلميذه حممد األموي                                                                                     
 ٩آثاره                                                                                                     

 ٩ .                                                      ب يف تصحيح ابن احلاجبغنية الراغ-أوالً
 ٩ التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األمهات البن احلاجب                                 -ثانياً
 ٩                   تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب                                         -ثالثاً
 ٩اسم الكتاب ونسبته للمؤلف                                                                       -أ

  املبحث األول
 ١١ التأريخ  حلركة التأليف يف غريب الفقه                                                               

 ١٢ ات يف غريب الفقه                                                                     أشهر املصنف
 ١٢ يف الفقه عامة

 ١٢ أنيس الفقهاء يف تعريف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء                                            
 ١٢ يف الفقه الشافعي

 ١٢ )                                                                  هرالزا(شرح ألفاظ املختصر-١
 ١٣ األسامي والعلل يف شرح غريب املهذب للشريازي                                              -٢
 ١٣           اللفظ املستغرب من شواهد املهذب                                                    -٣
 ١٣ النظم املستعذب يف تفسري غريب املهذب                                                       -٤



 

 ١٤ املغين يف اإلنباء عن غريب املهذب واألمساء                                              -٥
 ١٤                                                    ذيب األمساء واللغات                       -٦
 ١٥ التحرير على ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه                                                          -٧
 ١٥ املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري                                                        -٨

 ١٦ يف الفقه احلنفي                                                                                       
 ١٦ طلبة الطلبة                                                                                        -١
 ١٦                                                          املغرب يف ترتيب املعرب             -٢

 ١٧ يف الفقه احلنبلي                                                                                      
 ١٧            املطلع على أبواب املقنع                                                             -١

 ١٧ يف الفقه املالكي                                                                                      
 ١٧ شرح غريب ألفاظ املدونة                                                                       -١
 ١٧ لة                                                            غرر املقالة يف شرح غريب الرسا-٢
 ١٨ تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب                                                            -٣
 ١٨     تفسري غريب املوطأ                                                                         -٤
 ١٨ تفسري غريب املوطأ                                                                             -٥
 ١٨ شرح غريب املوطأ                                                                           -٦
 ١٨                                                  شرح غريب الرسالة                           -٧

 ١٩ املوازنة بني أنواع املناهج يف معاجم غريب الفقه                                      
 ١٩ منهج الكتاب                                                                                          

 ٢٠ ر شرحه                                                                                    من مظاه
 ٢٠ نقد املنهج

 ٢٣ الشواهد يف شرح ابن عبد السالم                                                                  

  املبحث الثاني
 ٢٤ ملعجم                                                            أثر غريب الفقه يف تكوين مادة ا

 ٢٦الظواهر اللغوية يف القدر احملقق من الكتاب
 ٢٦ يف باب التغليب                                                                                   -١
 ٢٦                                                              يف املقصور واملمدود            -٢
 ٢٨ يف التنبيه على التذكري والتأنيث                                                                -٣



 

 ٢٨  يف التنبيه على املهموز وغري املهموز                                                     -٤
 ٢٩ اإلهتمام بذكر اللغات                                                                             -٥
 ٣١ باب فعل وأفعل                                                                                  -٦
 ٣١                                                           اإلبدال                             -٧
 ٣٢ الترادف                                                                                       -٨
 ٣٣    املشترك اللفظي                                                                          -٩
 ٣٣ يف ظاهرة التعريب                                                                         -١٠
 ٣٣ العناية بالفروق اللغوية                                                                  -١١

 ٣٤ املبحث الثالث
 ٣٤ اللغوي يف القدر احملقق من الكتابالربط بني املصطلح الفقهي واملصطلح

 ٣٦ التصويب اللغوي يف القدر احملقق من الكتاب                                                   
 ٣٩ املنهج املتبع يف التحقيق                                                                         

 ٤٠                                                                           وصف نسخ الكتاب      

  التحقيق: القسم الثاني 

 ١ فصل األلف -باب الصاد 
 ٥ فصل الباء                                                                                           

 ٨                                                                             فصل احلاء              
 ١٠ فصل الدال                                                                                           

 ١٤                             فصل الراء                                                              
 ١٦ فصل العني                                                                                          

 ١٦ فاء                                                                                           فصل ال
                                                                                       الم     فصل ال
 مليم                                                                                      فصل ا

١٨ 
٢١ 

 ٢٢ فصل النون
 ٢٤ فصل اهلاء
 ٢٤                                                              واو                            فصل ال
 ٢٧ ياء                                                                                          فصل ال

 ٣٠ األلففصل  -الضاد باب 



 

 ٣١                                        باء                                                  فصل ال
 ٣٣ يم                                                                                          فصل اجل
 ٣٣ اء                                                                                          فصل احل
 ٣٤ راء                                                                                          الفصل

 ٣٦ عني                                                                                          فصل ال
 ٣٦                                                فاء                                          فصل ال
 ٣٧ الم                                                                                          فصل ال
 ٣٧ يم                                                                                          فصل امل
 ٣٨ نون                                                                                          فصل ال
 ٣٨ واو                                                                                          فصل ال
 ٣٩                                                                                       ياءفصل ال

 ٤١األلف                                               فصل  -الطاء باب 

 ٤٢باء      فصل ال
 ٤٢ اءفصل احل
 ٤٣ راءفصل ال
 ٤٥ سنيفصل ال
 ٤٥عنيفصل ال
 ٤٥اءففصل ال
 ٤٦ المفصل ال
 ٤٧ يمفصل امل
 ٤٨ نونفصل ال
 ٤٨اءفصل اهل
 ٥٠واوفصل ال

 ٥٣ فصل الياء

 ٥٥األلففصل  -الظاء باب 
 ٥٥ فصل الراء

 ٥٦ فصل العني 
 ٥٦ فاءفصل ال



 

 ٥٧المفصل ال
 ٥٨ نونفصل ال
 ٥٩ اءفصل اهل
 ٦٠ ياءلفصل ا

 ٦١ األلف                                      فصل  -العني باب 
 ٦٥ باءفصل ال
 ٦٨ تاءفصل ال
 ٦٩ ثاءفصل ال
 ٦٩ يمفصل اجل
 ٧١ دالفصل ال
 ٧٣ ذالفصل ال
 ٧٤ راءفصل ال
 ٨١ زاءفصل ال
 ٨٣ سنيفصل ال
 ٨٥ شنيفصل ال
 ٨٨ صادفصل ال
 ٩١ ضادفصل ال
 ٩٢ طاءفصل ال
 ٩٤ ظاءفصل ال
 ٩٥ فاءفصل ال
 ٩٦ قاففصل ال
 ١٠٢ كاففصل ال
 ١٠٣ المفصل ال
 ١٠٦ يمفصل امل
 ١١٠ نونفصل ال
 ١١٥ اءفصل اهل
 ١١٦ واوفصل ال
 ١١٨ ياءفصل ال



 

 ١٢٢ األلففصل  - الغنيباب 
 ١٢٤ باءفصل ال
 ١٢٥ دالفصل ال
 ١٢٦ راءفصل ال
 ١٢٩ زاءفصل ال
 ١٣٠ سنيفصل ال
 ١٣٠ شنيفصل ال
 ١٣١ صادفصل ال
 ١٣١ ضادفصل ال
 ١٣١ طاءفصل ال
 ١٣٢ فاءفصل ال
 ١٣٢ المفصل ال
 ١٣٥ يمفصل امل
 ١٣٦ نونفصل ال
 ١٣٧ واوفصل ال
 ١٣٨ ياءفصل ال

 ١٤٠ األلففصل  -الفاء باب 
 ١٤٤ تاءفصل ال
 ١٤٥ يمفصل اجل
 ١٤٥ اءفصل احل
 ١٤٦ اءفصل اخل
 ١٤٧ دالفصل ال
 ١٤٨ ذالفصل ال
 ١٤٨ راءفصل ال
 ١٥٣ سنيفصل ال
 ١٥٦ صادفصل ال
 ١٥٧ ضادفصل ال
 ١٥٨ طاءفصل ال



 

 ١٥٩ قاف فصل ال
 ١٦٠ المفصل ال
 ١٦٢ يمفصل امل
 ١٦٣ نونفصل ال
 ١٦٣ اءفصل اهل
 ١٦٤ واوفصل ال
 ١٦٥ ياءفصل ال

 ١٦٧ األلففصل  -القاف باب 
 ١٧٠ باءفصل ال
 ١٧٢ تاءلفصل ا
 ١٧٢ دالفصل ال
 ١٧٤ ذالفصل ال
 ١٧٥ راءفصل ال
 ١٨٥ سنيفصل ال
 ١٨٥ صادفصل ال
 ١٨٩ ضادفصل ال
 ١٩٠ طاءفصل ال
 ١٩٢ عنيفصل ال
 ١٩٣ فاءفصل ال
 ١٩٤ المفصل ال
 ١٩٧ يمفصل امل
 ١٩٩ نونفصل ال
 ٢٠٢ اءل اهلفص

 ٢٠٣ واوفصل ال
 ٢٠٦ ياءفصل ال

 ٢١٢ األلف فصل  -الكاف باب 
 ٢١٣ باءفصل ال
 ٢١٤ تاءفصل ال



 

 ٢١٦ ثاءفصل ال
 ٢١٧ اءفصل احل
 ٢١٧ دالفصل ال
 ٢١٩ ذالفصل ال
 ٢١٩ راءفصل ال
 ٢٢٢ زاءفصل ال
 ٢٢٢ سنيفصل ال
 ٢٢٣ عنيفصل ال
 ٢٢٥ فاءفصل ال
 ٢٢٧ المفصل ال
 ٢٢٩ يمفصل امل
 ٢٣٠ نونفصل ال
 ٢٣٠ اءفصل اهل
 ٢٣١ واوفصل ال
 ٢٣٢ ياءفصل ال

 ٢٣٤ األلف فصل  -الالم باب 
 ٢٣٥ باءفصل ال
 ٢٣٨ تاءفصل ال
 ٢٣٨ يم فصل اجل
 ٢٣٨ اء فصل احل
 ٢٤٠ اءفصل اخل
 ٢٤١ دالفصل ال
 ٢٤١ ذالفصل ال
 ٢٤٢ سنيفصل ال
 ٢٤٣ صادفصل ال
 ٢٤٣ طاء فصل ال
 ٢٤٣ عنيفصل ال
 ٢٤٤ غنيفصل ال



 

 ٢٤٥ فاءفصل ال
 ٢٤٦ قاف فصل ال
 ٢٤٧ المفصل ال
 ٢٤٧ يم ملفصل ا
 ٢٤٨ اءفصل اهل
 ٢٤٨ واو فصل ال
 ٢٥٠ ياءفصل ال

 ٢٥١ األلف فصل  -امليم باب 
 ٢٥٤ باءفصل ال
 ٢٥٧ تاءفصل ال
 ٢٦٠ ثاءفصل ال
 ٢٦١ يمفصل اجل
 ٢٦٤ اء فصل احل
 ٢٧٠ اءفصل اخل
 ٢٧٤ دالفصل ال
 ٢٧٧ ذالفصل ال
 ٢٧٨ راء فصل ال
 ٢٨٨ زايفصل ال
 ٢٩٠ سنيفصل ال
 ٢٩٧ شنيفصل ال
 ٢٩٩ صادفصل ال
 ٣٠٣ ضادفصل ال
 ٣٠٥ طاءفصل ال
 ٣٠٧ عني فصل ال
 ٣١٢ غنيفصل ال
 ٣١٤ فاءفصل ال
 ٣١٦ قاففصل ال
 ٣١٨ كاف فصل ال



 

 ٣٢٢ المفصل ال
 ٣٢٦ يمفصل امل
 ٣٢٧ نونفصل ال
 ٣٣٣ اءفصل اهل
 ٣٣٥ واوفصل ال
 ٣٤١ ياءفصل ال

 ٣٤٥ األلف فصل  -النون  باب
 ٣٤٧ باءفصل ال
 ٣٤٨ تاءفصل ال
 ٣٤٨ يمفصل اجل
 ٣٥١ اءفصل احل
 ٣٥٣ اءفصل اخل

 ٣٥٣ دال ل الفص
 ٣٥٥ ذالفصل ال
 ٣٥٥ راءفصل ال
 ٣٥٦ زيفصل ال
 ٣٥٦ سنيفصل ال
 ٣٥٩ شنيفصل ال
 ٣٥٩ صادفصل ال
 ٣٦١ ضادفصل ال
 ٣٦٢ ظاء فصل ال
 ٣٦٢ عنيفصل ال
 ٣٦٥ غنيفصل ال
 ٣٦٥ فاءفصل ال
 ٣٦٨ قاففصل ال
 ٣٧١ كاففصل ال
 ٣٧٣ يمفصل امل
 ٣٧٤ اءفصل اهل



 

 ٣٧٦ واوفصل ال
 ٣٧٨ ياءفصل ال

 ٣٨٠ األلف فصل  -اهلاء  باب
 ٣٨٠ باءفصل ال
 ٣٨١ تاءفصل ال
 ٣٨١ يمفصل اجل
 ٣٨٢ دال فصل ال
 ٣٨٢ راءفصل ال
 ٣٨٤ زايفصل ال
 ٣٨٥ طاءالفصل

 ٣٨٥ الم فصل ال
 ٣٨٦ نونفصل ال
 ٣٨٧ واوفصل ال

 ٣٨٩ األلففصل  -الواو  باب
 ٣٩٠ باءفصل ال
 ٣٩٢ تاءفصل ال
 ٣٩٢ ثاءفصل ال
 ٣٩٣ يمفصل اجل
 ٣٩٥ اءفصل احل
 ٣٩٦ اءفصل اخل
 ٣٩٦ دالفصل ال
 ٣٩٨ راءفصل ال
 ٤٠٠ سنيفصل ال
 ٤٠٣ صادفصل ال
 ٤٠٤ ضادفصل ال
 ٤٠٤ طاءفصل ال
 ٤٠٥ عنيفصل ال
 ٤٠٦ فاء فصل ال



 

 ٤٠٦ قاففصل ال
 ٤٠٨ كاففصل ال
 ٤٠٩ المفصل ال
 ٤١١ اءفصل اهل
 ٤١٣ ياءفصل ال

 ٤١٤ األلففصل  -الياء  باب
 ٤١٤ باءفصل ال
 ٤١٥ تاءفصل ال
 ٤١٧ ثاءفصل ال
 ٤١٨ يمفصل اجل
 ٤٢٠ اءفصل اخل
 ٤٢٠ دالفصل ال
 ٤٢٢ ذالفصل ال
 ٤٢٢ راءفصل ال
 ٤٢٣ زايفصل ال
 ٤٢٣ سنيفصل ال
 ٤٢٥ شنيفصل ال
 ٤٢٦ ضادفصل ال
 ٤٢٦ طاء فصل ال
 ٤٢٦ عنيفصل ال
 ٤٢٧ فاءفصل ال
 ٤٢٨ قاففصل ال
 ٤٢٨ كاففصل ال
 ٤٢٨ المفصل ال
 ٤٢٩ يمفصل امل
 ٤٣١ نونفصل ال
 ٤٣٣ اءفصل اهل
 ٤٣٤ ياء فصل ال



 

 ٤٣٧ملحق التراجم واألعالم
 ٤٥٩فهرس اآليات                   

 ٤٦٣فهرس األحاديث الشريفة
 ٤٦٤ فهرس الشعر
 ٣٦٥ فهرس الرجز

 ٤٦٦فهرس الكتب الواردة يف منت الكتاب
 ٤٦٩فهرس األعالم الواردة يف منت الكتاب

 ٤٧٩فهرس األماكن واملواضع
 ٤٨٢فهرس املصادر واملراجع

 ٥٠٤ فهرس املوضوعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


