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56 البُاب

 
أسنانهّن في النساء نعوُت

 
ّعَب قد عبُيد: الكاِعُب: التي أبو قال ُيها ك َعَب،َ ثد ّعَب من [ وك ّعب][ قال: ك قال: ُمك

َهد ] فإذا1 ِهد،َ فهي َن ْعِصرِ. قال فهي أدركْت فإذا َنا ]:2الشاعرِ[ ُم
 

إعصاُرها دنا قد أو أعصرِْت قد
ِتها من - [ ينحّل107  ]3إزارها][ غلم
 
ّي  ِد ّث َفوالُك وال ِغرِّةَّ: الَحدثُة النواهد،َ دون ال ُويقال المور،َ ُتجُرِِّب لم التي السّن وال

ًا: ِغرِّ . أيض
 

]:4العشى[ قال
 

بها  ُيسرِى  فل ِغرِّ
َةَّ - إّن108  ٌةَّ الفتا صغيرِ
 

ْعِصرِ: التي وقال فوقها". والعانس العشرِين،َ راهقت قد الكسائُي: "الُم
 

ِلُف: التي ًا بلغت قد الفرِّاء: "الُمْس ]:5وأنشدنا[ نحوها"،َ أو وأربعين،َ خمس
 

ِلُف    وكاعب ومس
ّدمى ثلثا - فيها109  كال
 

الُمْسلف. نحو غيرُِهُ: النَصُف
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منهّن ُيستحسُن وما النساء ُنعوِت باب
 

ُد الصمعّي عبُيد: سمعُت أبو قال ْو َنُة من يقول: "الَخ ْلق. وقال النساء: الحس الَخ
ُع أبو ْود". زيد: جم ْود: ُخ َخ

 



ّتلُة: التي ًا،َ بعضه لحُمها يرِكْب لم الصمعّي: الُمبُ ّيَة بعض ْطو ُكورةَّ: الَم والَمْم
ْلق،َ ّينة الَخ ّل َعبُة: ال ُةَّ الطويلة،َ القصب والَخرِْ ْندا ُةَّ والبُخ َبُندا ًا: التاّمة والَخ جميع

ّلجُة: الُممتلئُة َد َقَصب. والَخ َذراعين ال ْولة: العظيمُة والّساقين،َ ال َك ِهرِْ ِركين،َ وال َو ال
ّثقيلة َدحَ: ال َبُّضة: الرِّقيقة اللحم،َ العجُيزةَّ. والرِّْضرِاَضة: الكثيرِةَّ والرِّا إْن الجُلد وال

َء كانت َبة: البُيضاء،َ بيضاء،َ أو أدما ُبُو ْع َفاء: الضامرِةَّ والرِّ ُلها البُطن،َ والهي ّبُاء[ ومث الق
ّطنة،َ والُخْمَصانة ]،6َ َبُ ّناعمة والُم ُلْملود: ال ّناعمة اللينة،َ وا ُةَّ: ال ّلينة،َ والغاد ُلها: ال ومث

ِرِيع،َ ّنبُت من مأخوذ وهو الَخ ّناعمة لين،َ نبٍُت كّل وهو الِخرِْوع،َ ال َفة. ال ُعو والّسرِْ
ٍء وكل الطويلة،َ ًا خفيف شي َو أيض ُعوف،َ فه ]:7وأنشدنا[ ُسرِْ

 
ُته ْف َع ِسرِْعاِف من شئت ما َسرِْ

 110............................. -
 

ًا الَمرَِْمارةَّ وهي ترِتّج،َ التي والُمرُِْمورةَّ ُةَّ: التي أيض القيام،َ عند فتور فيها والنا
َنانة ْه َو ّطويلة نحو وال ُبُولة: ال ْط ُع ُبُول،َ وكذلك العنق،َ ذلك. وال ْط ُع ْيطاء ومثلها ال َع ال
َقاء،َ ْن َع ّناعمة وال ْفلة: ال ّط َبُنان وكذلك الرِّخصة وال ْفُل،َ ال ّط َلة: الحديثُة ال ْف ّط وال

ْفل،َ الّسّن،َ ِط َكرُِ:  ّذ َعج: التي وال ْلقها,   واستوثجُت[ تّم قد والضْم ًا8َخ من ] نحو
]:9وأنشدنا[ التمام،َ

 
َء يارّب َعِج ضحوَك بيضا ضْم

 111........................... -
 

ّية البُعيرُِ وكذلك ِو ْط َفرِس. قال: والَمْمُسودةَّ: الَم ]10[ وأنشدنا الَمْمُشوقة،َ وال
ًا][ [يصف ]:11فرِس

 
ِرمه لحمه أعلى يمسد ْأ وي

 112............................ -
 

ّدهُ. أي: يش
 

ِرِيع ًا: التي والَخ ّنى أيض ّلين،َ من تتث وأنشدنا الفاجرِةَّ،َ تكون [الصمعي] أن وأنكرِ ال
]:12مرِداس[ بن لعتيبُة

 
ّي كسبُِت َخرِيٍع الُمخّصرِ الحأور

ٍرِ عنها النياِب شبُا - تكّف113  َف ِبمش
 
ّي: البيض  ْقرَِاقة: التي الناعم،َ وقال: والحأور وجهها،َ في يجُرِي الماء كأّن والرِّ

َهة: التي ْهرَِ َبُرَِ ًنها وال َعد كأ الرِّطوبة. من ُترِ
 

ٍد أبو ُةَّ زي َدةَّ : الرِّأد ٍة على والرِّؤَّو ُعول ِغذاء،َ حُأسِن مع الَشبُاب الّسرِيعة هذا كل ،َ َف
َعرِ التي َذعور: وهي وقال: [يقال]: امرِأةَّ رجٌل شيء]. قال: وأنشدني كل [من ُتذ

]:13تميم[ بني من
 

َعرِْ ذاك سوى ْذ ُعوُر وهي منك ُت َذ
ْد وإْن الحديِث بمعرِوِف - تنوُل114  ِرِ ُت
 



ُةَّ: العظيمة،َ َهرَِ ْبُ َع ُبُول: الطويلة غيرُِهُ: ال ْط ُع ُعنق،َ وال ُةَّ ال َلم: المرِأ ْي َغ الحسناء. وال
ُهذلّي[ البُرِيق قال رجلً: ] يصف14ال

 
ِه  إلى  ُتنيف َلم  َصوت ْي َغ  ال

ّدعين - [من115  ِكرِوا][ إذا الُم ]15ُنو
 

َنُة َطموس: الحس ْي َع َطاء الطويلة،َ وال ْي َع َطل وال ْي َع ُبُول وال ْط ُع َطة: كّل وال َن ْط َن َع هذا وال
ّيُة: العظيمة،َ من َبُاخ ّل ّطول. وال ُةَّ ال ّنية اللحم،َ والرِّبلة: الكثيرِ ْيداء: الُمتث َغ من وال

َلة ّب َترِ ّلين. الفرِاء: الُم ًا: الكثيرِةَّ ال ّبلت. وقد اللَحم،َ أيض َترِ
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ِء نعوِت باُب ّنسا ال
 

َتحّب وما أخلقهّن في منها ُيس
 

ّطيبُة علقمة أبو عبُيد. قال أبو قال َنانة: ال ْه َبُ الصمعُي: هي الرِّيح. قال الثقفّي: ال
َية،َ والَخِفرِةَّ. هي الّضّحاكة،َ ّي ُلها والَخرِيدةَّ الَح ٍء بل الخرِيد [وكذلك مث ] أبو16][ ها

ٍو َدةَّ في عمرِ ِرِي ِرِيد الَخ ِتيُن: القليلة مثله. قال والَخ َق ْعم[ الصمعّي: ال ّط ]. 17ال
 

ُةَّ ُي. الرُِّشوف: المرِأ ّيبُة المو ّيبُة الفم،َ ريَح الط ّط ُنوف: ال النف،َ ريح وال
ُفوعُة[ ْفعة،َ أصابتها قد ]: التي18والمْش العين. الصمعّي. الّسْمَسامة: وهي ُش

َله،َ الكسائّي تحيُض. قال ل والّضهياء: التي اللطيفُة،َ الخفيفُة ْهٌي مث ُعها: ُض وجم
ُعْمي،َ ّذراع: الخفيفُة مثال:  َغْزل. اليدين وال بال

 
ُعوب ّل ّبُبُة الّضُحوك،َ غيرُِهُ. الَشُموع: ال َعرُِوب: الُمتح ُيقال زوجها،َ إلى وال في و

َبة َعرِ ُفور مثلها،َ ال ّن ّنوار: ال ْور. الرِّيبُة،َ من وال ُن ُعها:  وجم
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ُهُ ما ُنعوِت باُب ْكرَِ ْلق من ُي َنساء َخ ُلِقهّن ال ِوُخ
 

ْفَضاج. الَضْخمُة ِع َلحم. غيرِهُ- الُمفاضة الُمسترِخيُة البُطِن الصمعّي: ال ُلها. ال مث
 

ٍد[ أبو َكة19زي ْكرَِ َعرَِ ُةَّ مثال ]: ال َلة: الكثيرِ َع ْل َع ُء: القبُيحُة. َف ّلحم. الرِّْسَحا ال
 

ُةَّ ّنكُة. الكثيرِ َعَض ّي. ال ّلحم المو عمرِو. الِمْزلج: الرِّْسَحاء. المضطرِبته. أبو ال
ْلَحٌس [ وامرِأةَّ َعُصوٌب،َ َف ].20أي: رسحاء][ و

 
َعاء الصمعّي: ومثلها ُء: الصغيرِةَّ الرِّْص ّدا ّثدي،َ والّزلّء. قال: والجَُ ُةَّ: ال ِفرَِ َق وال

ّلحم،َ القليلُة ُلها،َ والعّشة ال ّيُة مث َبُذ ِْنفص: ال ِع َقليلُة وال َعة[ الحياء،َ ال ِل ]: التي21والجَُ
َعة[ [قناع] الحياء،َ عنها ألقت قد ّلم ]: التي22والَمجُ منها: والسم بالفحش،َ تك

ُبَُضة: القصيرِةَّ،َ والَمجَُاعة،َ الجَُلعة ُقن ّية وال َبُرِ ْع ُلها،َ والجَُ ]:23للعجُّاج[ وأنشدنا مث
 



ّيات ل طهامل ول جعبُرِ
ُيمسين116  غوافل الذى َقّس من - 
 

ّبُع َتت َقّس:  ُيقال: قَسسُت الّشيء ال ّلبُه.  َتط ُقّس و َلة: أ ْهُص ُبُ ّي: ال ًا]. الَمو [قس
ُةَّ القصيرِةَّ،َ َفرِْج،َ والرُِّصوف: الَصغيرِ ٍء عن ]والَمْمُصوصة: المهزولة24[[ ال دا
ُلوسة،َ مخامرِها،َ ْه ّبٌة وامرِأةَّ ومثله: الَم ومنهّن: الناحألة،َ تاّب،َ ورجل كبُيرِةَّ،َ تا

ٍرِ أو مرٍِض من ناحأل ورجٌل ّددةَّ[ ،َ سف ّدد]. ورجٌل ]،25َوالُمتخ َتخ ُم
 

ِفَصة: القصيرِةَّ ْن ِع مآزم وهي الملقي،َ المختالة. الصمعّي: الُمتلحأمة: الضيقة وال
َفرِْج،َ ْأُسوكة: التي ال ُلها الخفض،َ موضع غيرَِ فأصابْت خافضتها أخطأت والَم من ومث

ْكُمور: إذا َتُه. الحأمرُِ: الَشرِيُم: الُمفضاةَّ،َ الخاتُن أصاب الرِّجال: الَم وأنشدنا[ َكَمرَِ
26:[

 
ِم ِمْن أفضُل ِلقي يو ُقومي احأ و

ّقَة أديم - يوُم117  الّشرِيم ب
 

ّقة: اسم امرِأةَّ. ب
 

َفاضُة ّدةَّ. غيرُِهُ: الُم ْفَضاج. أبو مثُل أراد: الش ِع ْنداص: الخفيفة ال ُو: الِم عمرِ
ْدَشاء: التي ّطياشة. قال: والَم َواء: التي ]،27َيديها[ على لحم ل ال لحم ل والَمْص

فخذيها. على
 

َنب: الغليظة ْأ ّدقيقة الكسائُي: والجَُ َواء: ال َكرِْ ْلق. الصمعُي: ال الّساقين. الَخ
 

ٍد أبو ّوافة28مهموز[ غيرُِ : الرِّادةَّ زي ّط َترُِود َرادت وقد جاراتها،َ ُبيوِت في ]: ال
ًا. َودان َر

 
ِكعة: الحمرِاء29عمرِو[ أبو ّن ّلون،َ ]: ال ُكوع: القصيرِةَّ،َ ال ّن ُكع. قال وال ُن ُعها:  ابُن وجم

]:30ُمقبٍُل[
 

ُكع ل و لسود ُن
 118................... -
 

َكلة: القصيرِةَّ،َ ْن ُةَّ غيرُِهُ: الَح ُق: الّشديد ْهصل ْهَزاق: الكثيرِةَّ الصوت،َ والّص والِم
ْطرُِوفة: التي الضحك،َ ٍد على تثبُُت ل الرِجال تطرِّف والَم ]:31الحطيئُة[ . قال واحأ

 
ّد بغى َو ِة من ال ّد مطرِوف طامح الو

وِعرِِسه الهالكّي مثَل كنُت - وما119 
 
ْطرُِوفة  َفها الرِّجال،َ إلى تنظرِ فهي نشزت التي [ والَم وبغض الرِّجال،َ حأّب وطرِ

ّطرِف،َ أي: رميت َطرَِفها،َ زوجها وأنشد: بال
 

].32جنوُن][ الرِّجال ُمرِْد هوى من بها
زوجها ُبغِض من العينين - ومطرِوفة 
 
َعِفيرِ: التي الفرِّاء: الّضْمَزر: الغليظة،َ  ٍد ُتهدي ل وال ًا،َ لحأ ُكميت[ وقال شيئ ]:33ال



 
ُؤَّهّن وصاَرْت ِل َعفيرِا  ِمهدا
ُد - وإذا120  َبُرَِْرَن الُخرِّ المح من اغ
 

ٍو[ أبو ْنتنة34عمرِ ّلْخناء: الُم َلِخَن ومنه الرِّيح،َ ]: ال ّيرِ الّسقاء. إذا قيل:  ريُحه. تغ
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ّنساء ُنعوِت باُب أزواِجهّن مع ال
 

ّلقها،َ أو زوُجها مات التي ُمرِاِسل: وهي الكسائّي: امرِأةَّ ُفوت: التي ط ّل زوٌج لها وال
ٌد ولها ْلفُت فهي غيرِهُ،َ من ول ٍد ولدها. غيرُِ إلى َت ضرِائرِ،َ لها : الُمِضرِّ: التي واحأ

ّفاةَّ: التي ّبُهت الثالثة،َ وهي سواها،َ امرِأتان لزوجها والُمث الِقدر. عن بأثافي ش
ُةَّ: التي ّفا ًا،َ الزواج لها تموُت الكسائي: الُمث ّفى. الصمعُي: الرِّجل وكذلك كثيرِ الُمث

َبُرُِوك. التي ّلقة،َ كبُيرِ،َ ولد ولها تتزوج ال ُدودةَّ: الُمط ِقد: التي والَمرِْ يموُت والفا
ّد زوجها،َ ّد: التي والَحا ّدةَّ. أبو الّزينة تترِك والُمِح ِنُس: التي للع َعا ٍد: ال في ُتعجُّز زي

ْيت ّوج ول أبويها َب َنَست وقد تتز ُنس َع ْع ًا. قال َت َنَسْت الصمعّي: ل ُعنوس َع ول ُيقال: 
ْنَست،َ ّنَسْت ولكْن َع ّنسة[ فهي ُع َع ِلفة: التي ]. غير35ُُِم ٍد: الّص عند تحظى ل واحأ

ُقطامّي[ زوجها. قال ]:36ال
 

ِبُرِاُت ول َفرِوٌك ْع َت  الصلئُف الُمس
َع لْم القلِب في روضٌة - لها121  َلها ترِ مث
 

ًا. ويرِوي: [ ول َبُرِات] أيض ْع َت الُمس
 

ّي: ويقال َقْت ذلك: ما عند لها المو َقْت،َ ول زوجها عند ل ْي: لم َعا ْق أ بقلبُه،َ َتلص
َقِت ومنه ٍد ِإلقة. أبو ُأليقها وأنا وألقتها أي: لصقت،َ الدواةَّ،َ ل والكسائُي: فإْن زي

ْته ْته[ هي أبغَض َك ِرِ َف ُكه37قيل:  َتِفرِ ًا ]  ّيُب،َ ِفرِْك َث َعواُن: ال ًا. غيرُِهُ: ال ُفرِوك ُعها: و وجم
ّي: العرِوس،َ ُعون،َ ِد َه ُتها ُيقال وال َهدي َغانيُة: التي زوجها،َ إلى منه:  َغنيت قد وال

َعَزبُة: التي بالّزوج. عن َعواُن: التي لها،َ زوَج ل الكسائي: ال زوج،َ لها كان قد وال
مرِّةَّ. فيها قوتل َعواٌن: قد قيل: حَأرٌِب ومنه
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ِء ُنعوت باُب ّنسا ِتهّن في ال ولد
 

ٌةَّ ُدها،َ يكثرَِ َضانئة: معناهما: أْن َماِشيٌة الكسائّي: امرِأ ًا،َ تمشي مشْت وقد ول َمَشاء
ٌد،َ َنْت ممدو ًا38َتْضني[ وَض َن ًا،َ ] َض َنأْت وُضنوء ًا ممدود. وض َن ًأ َتْض ْن ًا،َ ض وُضنوء

ُء: الولد،َ ُء: الصل][ [والضْن لها ُيعمل ]. الصمعُي: الَخرِوُس: التي39والّضْن
الشاعرِ[ ]. وقال40َخرِّستها[ وقد الشيء: الُخرِْسة،َ ذلك واسُم ولدتها،َ عند شيء

41 :[
 

ُء إذا ّنفسا  ُتخرِِّس لم أصبُحت ال
ِه122  ْينا - [فلل َيٍس][ مثَل رأى َمْن َع ْق ]42َم



 
ِلص. يقال [ومثله يقال: أْمَصلت ُمْضغة،َ وهو ولدها ُتلقي والُمْمِصل: التي الُمْم

َلصْت][ َلة: التي ]. أبو43أَم ِبُ َد ولدها َعلى تقوُم زيد: الُمْش ّوج. ول زوجها بع تتز
َبُلت،َ ُيقال: قد َنْت أْش ّوجت وإْن حأانية،َ فهي تحنو عليهم وحَأ َدهُ تز فليسْت عليهم بع

ُنها ينزُل والُمْحِمل: التي بحانية،َ َبٍُل،َ غيرِ من لبُ َلت،َ وقد حَأ ُيقال أحْأم ّناقة ذلك و لل
ًا[ ْقوةَّ[0] 44أيض َّل ّنساء: الّسرِيعة ] من45 الفرِاء: ال َهّك ال ْن ّْلقح. الصمعّي: ا َصل ال

ًا: إذا المرِأةَّ ُمرِِْغل: إذا فهي المرِأةَّ الولدةَّ. الحأمرُِ: أْرغلت في انفرَِج إنهاك
ًا المرِأةَّ ولدت وإذا ]،46َأرضعت[ ْنٌي فهي اثنين ولدِت وإذا بكرِ،َ فهي واحأد وهو ،َ ِث

]:47ذؤَّيِب[ أبي قوُل
 

ٍء ُتشاُب ِء مثِل بما  المفاصِل ما
َطافيَل123  ٍر - َم نتاُجها حَأديٍث أبكا
 

َوحْأمى: التي ِوحَأام،َ َبينة ]،48َالحمل[ على الشيء تشتهي غيرُِهُ: وال ْقلُت: ال والِم
َنزور: القليلُة ولد،َ لها يبُقى ل التي ُقوف الولد،َ وال َهبُول والرِ ْقلت،َ مثُل وال الِم

ُكول: الفاقد،َ َث ْعفيرِ: أْن وال َت َعُه ثم ولدها ترِضع وال َعه،َ ثم تد َعُه،َ ثّم ترِض إذا وذلك تد
ِطَمه،َ أْن أرادت ٍد[ قوُل وهو َتف ]:49لبُي

 
ْبٌُس َطعاُمها ُيَمّن ل كواسُب ُغ

ٍر124ِ  ّف َع ِلم ٍد -  ْه َع َق ْلوهُ َتناز ِش
 

ْكرِ: التي ِبُ ًا ولدْت [ الصمعّي: ال ًا][ ولد ].50واحأد
 
  

62 البُاب
 

َقاء ُنعوِت باُب ِةَّ الَخرِْ َفاجرِ ِز وال َعجُُو وال
 

ٍو أبو ُةَّ عمرِ َكل: المرِأ ْو َع ِنس الَحمقاء. الصمعّي: الِخرِِْمل [ الشيبُاني]: ال ْف ّد وال
ْذِعل ّله والِخ ُع ذلك: أبو مثُل ك ِرِي َد: الَخ ُلوك زي َه ْوِمَسة. كّل وال الفاجرِةَّ،َ هذا والُم

ِغّي وكذلك َبُ َعاهرِةَّ،َ والعاهرِةَّ ال ِلطِ: والُم ْط ّل ِفَحة: الفاجرِةَّ. الصمعّي: ال والُمَسا
ْيَضُموز[ الكبُيرِةَّ. الكسائّي: هي العجُوُز َع ّي: وهي51ال َبُرِةَّ،َ ]. المو ْه َلة،َ الَش ْه والّش

]:52وأنشدنا[
 

َلٌة ُتنّزي كما ْه ّيا َش َصبُ
ْهُ ُينّزي - باَت125  َو ّيا دل ِز ْن َت
 

ْيَزبون َنة: المَة،َ مثله،َ والَح ْي َق َثاء: الَمة. قال وال ْأ ّد ُيقال: ما وال ّفرِاء:  َثاء بابِن هو ال ْأ َد
ْأداء. [عن ول ٍو أبي َت ّبة: العجُوز][ عمرِ َد ِهرِْ ].53: ال

 
  

63 البُاب
 

ِء ُنعوِت باُب ّنسا ِء تكوُن التي ال ِرِ بالها الهاء وبغي
 



َطلٌة شجُاعٌة الكسائّي: امرِأةَّ َب َبُانٌة. أبو و ٍد وج ّله،َ ذلك مثَل زي َلة وقال: امرِأةَّ ك ْه َك
ًا،َ ]:54وأنشدنا[ أيض

 
ّيا الكهلَة ُأمارُس  والصبُ

ُد - ول126  ّيا بعدها أعو كرِ
 

َفٌة وفرِس وبّحاء،َ َبّحٌة الكسائّي: امرِأةَّ ِدَمة،َ للنثى،َ ِطرِْ ْل الّشديدةَّ. وهي وِص
ٌةَّ ّي: امرِأ َنة: وهي المو ّي َفة[ ]،55َُالرِّجال[ ترِيد ل التي ِعن ْي ُغْمرَِةَّ،َ ]،56َوَض ومن و

ُغْمرِ. الرِّجال: ال
 

َعَزبة: التي َقاحَُ لها. الكسائُي: امرِأةَّ زوَج ل الفرِّاء: ال ِه َو ٍء بغيرِ الوج ٌد ،َ ها وَجوا
َكّل،َ ِقرٌِْن،َ و َقرٌِْن و َكهاٌم،َ ،َ وُمِحّب أي: ِمثٌل،َ و َفٌة عماٌس: شديدةَّ،َ وليلة و ْلَح وِم
ٌق]،َ جديد،َ َل َلبُيٌس. كّل [ وَخ ّذكرِ مثل هذا و ِرِ ال عاشق،َ هاء. الكسائي: امرِأةَّ بغي
ّي: ناقة من ناصٌل ولحية ٌع الخضاب. المو ِز ٌع: وطنها. الصمعّي: امرِأةَّ إلى نا واض

َعْت قد ٌع. الُمتبُرِّجة[ خمارها. الحأمرُِ: امرِأةَّ وض ٍد ]. أبو57َجال ِئرٌِ،َ امرِأةَّ زي أي: َذا
ِرك: حأائض،َ ناشٌز. الكسائّي: امرِأةَّ َكْت قد عا ْعرُُِك َعرَِ ًا. ت عرُِوك

 
  

64 البُاب
 

ِء ُنعوت من آخرُِ باٌب ّنسا ٍء[ بغيرِ ال ]58ها
 

َعاٌب،َ كاعٌب الكسائّى: جارية َك ّعٌب،َ و َك ّعبُت وقد َوُم ًا،َ ك ّيبُْت تكعيبُ َث فهي وكذلك: 
ّيٌب َعجُّز،َ فهي وعجُّزت ،َ ُمث َعجَُزت وبعضهم ُم َعبُت يقوُل:  َك من والناُب بالتخفيف،َ و
َبُْت البل ّي ّيب. قال: وليس فهي ن ّيب في ُمن ّودت إل وحأدها الث ّناقة التشديد. وع ال
ّود فهي َدةَّ ُمع ْو َع َود،َ و ُع وجمعه: ِع ْود. [ والجُم َع َكرِ:  ّذ ٌةَّ][ وال َد ].59للذكرِ: ِعو

 
  

65 البُاب
 

ِرِ باُب ِء ِعْشِق ذك ّنسا ]60[ ال
 

َقُة: الحّب َعل ْوعة: حُأرِقُة البُاطن،َ والجَُوى: الهوى للقلب،َ اللزُم ال ّل الهوى،َ وال
َلعج: الهوى ِرِق،َ وا ٍء كّل وكذلك الُمْح َذلّي[ ُمْحرِق. قال شي ُه ]:61ال

 
ًا ًا ضرِب الجُِلدا يلعُج ِبسبٍُت أليم
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ُيحرِق. أي: 
 

ْغُف: أْن َغ والَش َغاف الحّب يبُل ٌةَّ وهو القلب،َ َش ْلد َنه،َ ِج ُق ُدو ْعُف: إحأرِا الحّب [ والّش
ٍةَّ مع القلَب ّذ ّلوعة،َ شبُيه وهو يجُدها،َ ل ُعوف ومنه بال ٌق وهو الفؤاد،َ قيل: َمش ِعش

ٍة،َ مع ]:62القيس[ امرٍِئ قوُل ومنه حُأرِْق
 

َةَّ شعَف كما ّطالي][ الرِّجُل المهنوء ]63ال
ُلني128  ْفُت وقد - أيقت َدها شع فؤا



 
ْيُم: أْن ّت َدهُ وال ّيم[ رجٌل [ وهو الله،َ تيُم سّمَي ومنه الهوى،َ يستعبُ ْبُل: ]،64َُمت ّت وال

ُبُول،َ ] ومنه: َرجٌل65][ الهوى،َ ُيسقمه أْن ْت َذهاُب َم ْدليُه:  ّت الهوى،َ من العقل وال
ّلٌة رجٌل وهو ُيوم: أْن ،َ مد َه ِهه،َ على يذهَب وال ِهيُم. َهاَم وقد الهائم،َ وهو وج َي

 
  

66 البُاب
 

ِء ِلبُاس باُب ّنسا وثيابهّن ال
 

ّثياُب66عمرِو[ أبو ُدوُن: ال ُك ّطُئ التي ]: ال ُةَّ بها ُتو ْودج. في لنفسها المرِأ َه ال
ْدن. أبو الُخدور،َ على تكوُن التي الثياُب الحأمرُِ: هي ِك ُدها:  َفاض: واحأ ّن عمرِو: ال

]:67وأنشد[ الصبُيان،َ أزر من إزار
 

ُء جارية َفاِض في بيضا ِن
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َبُِقيرِةَّ،َ ٌد يؤَخذ أْن وهو الصمعّي: التُب: ال ُةَّ ُتلقيه ثَم فيشق،َ ُبرِ من ُعنقها في المرِأ
ُقع َجيَب،َ ول ُكّميِن غيرِ ُبُرِْ ُنق: ال ُبُْخ الصغيرِ. وال

 
ُدبيرِية ُنق68[ الفرِّاء: قالت: ال ُبُْخ ّطي المرِأةَّ تلبُسها ِخرِقٌة ]. ال َقبَُل ما رأسها فتغ

َبرِ وما منه َقاع: ِخرِقٌة رأسها،َ وسطِ غيرَِ د الخمار بها ُتوقي رأسها على تكون والّص
ّدهن. من ال

 
ِد أبو ُيقال الولي ِغفاَرةَّ الخرِقة لهذهُ الكلبّي: قال:  ًا: ال َتقة[ أيض ْن ًا.69والّش ] أيض

ْظَمة: الشيء ُع ّظم الفرِاء: ال َع ُةَّ به ُت َفقة من َعجُيزتها المرِأ ِرِها،َ أو ِمرِْ في وهذا غي
ٍد بني كلم َظامة. وغيرُِهم ،َ أس ِع يقولون: ال

 
ُبُرِقع وقال َوْصواص: ال ُةَّ أدنِت الصغيرِ. الفرِّاء: فإذا الحأمرُِ: ال إلى ِنقابها المرِأ
َوصة،َ فتلك عينيها َوْص ِرِ إلى ذلك ُدون أنزلته فإْن ال َقاب،َ فهو الِمْحجَُ ّن كان فإْن ال
ّلفام،َ فهو النِف َطرِِف على ّلثام. أبو فهو الفم على كان فإْن ال ٍد ال قال: تميٌم زي

ّثمُت ّفمت،َ الفم،َ على تقوُل: تل ّنقاب وغيرُِهم: تل ِرن على وقال: ال النف،َ ما
ّترِِْصيص: أْن ْوِصيص،َ تقوُل: هو وتميٌم عيناها،َ إل ُيرِى ل وال ّت رصَصْت وقد ال

ُيقاُل ّلثام من َووّصَصْت. الفرِّاء:  َفْمُت ال َل ّلفام.  ِفُم،َ وا ْل ِئْمُت أ َل ِثْم[ و ْل فإذا ]،70َأ
ِثْمُت التقبُيل أرادوا َل َثُم. أبو قالوا:  ْل َعل. قميٌص أ ْي غيرُِهُ وقال له،َ ُكّمي ل عمرِو: الَخ

ُيخاط في َعل:  ْي ّبس شقيه،َ أحأد الَخ ّنصيف: الِخمار. العد العرِابي. قال: وال
ْتب،َ ِل َذر: ا ْو َقُة: ثوب الّش ْل ِع ّول وهو صغيرِ،َ وال ُذ ثوب أ ّتَخ وأنشدنا: للصبُّي،َ ُي

 
َفرٌِج ْن َذُر[ جانبُيه عن ُم ْو ]71الّش
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ْهطُِ: ِجلد ٌق الصمعي: الرِّ َتخرِّ ّق ُم ّنساء،َ الصبُيان يلبُسه ُيش ]:72وأنشدنا[ وال
 

ْلَك ِك ًا أجع ْهط ّيِض على َر حُأ
ْأ ما  - متى131  ِو غيرِ أش ْه الملو ََز
 



ٌق أبو ْئلةَّ]. [ واحأدها ُنْحَن،َ إذا بأيديهن النساء تمسكها عبُيدةَّ: المآلي: ِخرِ ِم
ُلها،َ والَمجَُالد َلد،َ مث ُدها: ِمجُْ ْتب،َ ُجلود،َ من وهي واحأ َبُِقيرِ: ال ]73العشى[ قال وال
]:74امرِأةَّ][ [ يصف

 
ِرِ في فُل َبُقي الزارهُ وفي ال

ّيل132  َيرِ النشوان - كتم
 
  

67 البُاب
 

َلي باُب ِء حُأ ّنسا ال
 

ٍو أبو َطفة[ عمرِ َن ُةَّ:  َطُة: والواحأد ِقرَِ َطف: ال ّن ِوَرةَّ مثُل والَمَسك ]،75َ: ال من الْس
عاٍج. أو قرِوٍن

 
ْلَخال ْقُف: الِخ َو ٍء من كان ما الصمعي: ال ٍة شي من يكون ما وأكثرِ غيرِها،َ أو فض

ْبل،َ ّذ ّذبل ال ٍر شبُُه [وال َيل][ أهل يلبُسه جلود من سوا ].76الِح
 

ُق الّسواد،َ مع فالبُياُض التوقيُف وأما ْو ًا والُخرِْص والَخ َقة هما جميع ْل الفَضة من الَح
ْبُلة: حألّي الذهب،َ أو ْلس: خيطٌِ الجُاهلية،َ في القلئد في ُيجُعل كان والح والّس

ُلوس،َ الخرِز،َ فيه ينتظم ُعه: ُس ]:77وأنشدنا[ وجم
 

ٌد ٍة من وقلئ ْبُل  وُسلوِس حُأ
ُنها133  ِزي َوي ِرِ في -  ّنح ْلٌي ال واضح حَأ
 

ّي: الَخَضُض: الَخرُِز َبُُسه الذي البيض المو ُء تل الماء. الفرِّاء: الَخَضاض: الشي
]:78القناني[ الحلي. قال: وأنشدنا من اليسيرِ

 
َخضاُض عليه ما غزاٌل  لقلَت

َفْت - ولو134  ِة من أشرِ ّف ِرِ ُك ً الست عاطل
 

ًا: َخَضاض. أبو الحأمِق للرِجل قال: ويقاُل َدعة،َ أيض َو ُعه: عمرِو: الِحرُِْج: ال وجم
ٍو ]. أبو79[وحِأرِاج][ أحْأرِاج،َ ُكرِوم: القلئد،َ عمرِ َكرِْم،َ : ال ُدها:  الشاعرِ[ وقال واحأ

80:[
 

َهى ٍم من بصوٍغ َتبُا ٍة ُكرِو وفّض
 135-
 

َوُم: اللؤلؤ،َ ّت ُتومة غيرُِهُ: ال ُةَّ:  ُبُرَِى: الخلخيل،َ غيرِ والواحأد ٍز. وال ُبرَِةَّ،َ مهمو ُتها:  واحأد
ُتجُمع ِبرِين،َ ُبرِين على و ُدها: حِأجُْل،َ الُحجُُول وهي و ًا. واحأ والّسمطِْ: الخيطُِ أيض
َدام: الَخلخيُل،َ وغيرِهُ،َ اللؤلؤ من النظم فيه يكوُن َدمة،َ والِخ ُتها: َخ كّل وكذلك واحأد
ٍء ِقرَِطة،َ أشبُهه،َ شي ْعث81واحأدها[ والرِّعاثُا: ال ْعثة،َ ]: َر ِورةَّ،َ وَر والجَُبُائرِ: الْس

َبُارةَّ ]:82العشى[ وَجبُيرِةَّ. قال واحأدتها: ِج
 

ًا ِب َء ومعصم الجُِبُارهُ مل
ْتَك136  َأَر َف ًا -  ّف الخضا في ك
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ّيِن باُب ِء تز ّنسا ِو ال ّله معهّن وال
 

ٍد أبو ّيقِت زي ُةَّ : تز ًا،َ المرِأ ّيق ّيغْت تز ًا: إذا وتز ّيغ ْعُت َتَز َن ّينت. الحأمرِ: َزه المرِأةَّ تز
ّتتها ّينتها. قال. وأنشدنا[ بالتاء: إذا وَز ].83ز

 
َةَّ إّن ّتِت الحّي فتا ّتز بال

ُعوا تميم - بني137  ِن فتاتكم َزه
 

ْنُت أبو ُتها ُمَخاضنة: إذا المرِأةَّ زيد: َخاَض ْغ َن َها َهانغًة[ غازلتها. الحأمرُِ:  ].84ُم
ْلُت ّل ّللً: لهيُت بها الصمعّي: تع ُيقال َتع ْيرِ،َ ُيخالطِ للذي بها. الكسائّي: و ِز النساء: 

َيرِةَّ،َ ِز ُعه:  ٍد[ ِزيرِ. أبو وامرِأةَّ وأْزيار،َ وجم َبدا85زي ُفها: وهو المرِأةَّ من ]:  ِق ْو يداها َم
ّد مّما وعيناها إظهارهُ. من لها لب
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ِء َمْشي باُب ّنسا ال
 

المرِأةَّ،َ ومنه: تهالُك عليه،َ سقطِ والِفرِاش: إذا المتاِع على فلٌن الصمعّي: تهالَك
ّتُل بعُضهم: هي مشيتها. قال في المرِأةَّ وتهالكِت َق ُله. عن مشيتها،َ في َت أبي مث

ٍو َقرَِْصعِت عمرِ ُةَّ :  َتهّزعت قبُيحة،َ ِمْشية وهي َقرَِْصعًة،َ المرِأ ًا: إذا و تهّزع
]:86وأنشد[ اضطرِبت،َ

 
ِةَّ هّز َنَة القنا ْد ّتهّزع ل ال

َلْت،َ مَشْت - إذا138  َتقرِصِع ولم سا
 

ُع: ِمْشيٌة ْث َعْت[ وقد قبُيحة،َ غيرُِهُ: والَم ِث َثع87َم َتْم ًا ]  ْثع َثع][ . [ وقال َم غيرِهُ: الَم
88.[
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ِم باُب ِة اس الرِّجِل حَأليل
 

ّنة ُته،َ الصمعّي: حأ ًا وهي الرِّجل: امرِأ ّلته،َ أيض ُته،َ وِعرُِْسه،َ ط َد ِعي َق َبُضه،َ و وَر
ُته،َ ِعين ْوُجه. قال: ول وظ ُد وَز الحرِف عبُيد: هذا أبو تقوُل: زوجته. قال العرِب تكا

أسمعه]. ].[ولم89عنه. يعني: الصمعّي[ بلغني
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ّطيِب باُب ِء ال ّنسا ِرِهّن لل وغي
 

ٍو أبو ّي: الّزعفرِان،َ عمرِ ُقوش : الجَُاد َد ًا. وقال هو والمرِْ ]: العبُير90ُِعبُيدةَّ[ أبو أيض
ْعفرِان. أبو أهل عند ٍو الجُاهلية: الّز ْنجُُوج عمرِ َل َي ْنجُُوج : ال َل العود. لغتان: وهما وال

َعل الذي الكسائّي: الكافور: هو ّطيب،َ في ُيجُ ُد َطلع وكذلك ال ّنخل. قال: وواحأ ال
ٌهُ. عن أفواهُ ُفو ٍو أبي الطيب.  والجَُِساد الِمْسك،َ من : الّصواُر: القليُل عمرِ

ْي: بالّزعفرِان،َ بالجَُِساد،َ صبُغ إذا للثوب: ُمجَُْسد قيل ومنه والجََُسد: الّزعفرِان،َ أ
َبُّخور،َ ْهضام: ال َهْضَمة. وال ُتها:  َد واحأ

 
ٍد: وجدُت أبو ّطيب،َ َخَمرِةَّ زي ٍد: أبو يعني: ريحه. قال والميم،َ الخاء منتصبُة ال عبُي

َغة[ الميم. الصمعّي: وجدُت بجُزم الطيب،َ خْمرِةَّ ويقال: وجدُت ْو ّطيِب،91ََف ] ال
ْغَمة َف ّطيب،َ و ْتني: إذا وقد ال َغم ّدْت َف خياشيمك. َس

 
ّدةَّ َذا: ش ]:92وأنشدنا[ الرِّيح،َ َذكاء الفرِّاء: الّش

 
ّيرُِ والَمندلّي الشذا ذكّي الُمط

ثيابها في بما نادى مَشْت ما - إذا139 
 

ُعود. المندلّي: ال
 

ْقُت[ أبو َنِش ًا الرِّجل ] من93زيد:  ّيبًُة ريح ْنَشق ط ًا،َ أ ْيُت َنْشق َنِش ْنَشى منه و َوةَّ. أ ِنْش
 

ِعيطِ: الرِّيح أبو ٍو: الّس ْطرُِ:94شيء[ كّل من وغيرِها الخمرِ من عمرِ ُق ]. غيرُِهُ: ال
ُد ُعو َبُّخرُِ الذي ال َت َوْرس،َ به،َ ُي َبُُخور والُحّص: ال ْهضام: ال َهْضمة. قال وال واحأدها: 

]:95العشى[
 

ًا نِف ٍةَّ يوم أهضاما بشتو
ّدخان ما - وإذا140  ّبُه ال بال ُش
 

ّةَّ النف. يعني: من يرِيد: في الّزمان. شد
 

ّنْشرُِ: الرِّيح،َ َعمار: الُس،َ وال ]:96العشى[ قوُل ومنه وال
 

ْدنا َعَمارا ] ورفعنا97له][ سجُ
َد أتانا - [فلّما141  َعي َكرِى ُب ال
 

ٌء،َ ْي: عّمرِك ويقال: دعا َعَماُر: كّل أبي تعالى. عن الله أ ٍء عبُيدةَّ: ال على شي
ٍة من الرِأس ٍةَّ أو عمام ْنسو َل َتِمرِ. أبو ُيقال ومنه ذلك،َ غيرِ أو َق ْع عمرِو: للمتعّمم: ُم

ّنُة: الرِّيُح َبُ ّيبُُة،َ ال ّط ُع: بناٌن. أبو ال ٍد[ والجُم َنُة،َ ]: الّصيق: الرِّيُح98زي ِت ْن من وهي الُم
ِرَِص َع ّدواب. الفرِّاء:  ُبَُث ال َتِمَه99ريُحه[ البُيُت: َخ ّي:  ّدهُن ]. المو ًا: إذا َيتَمُه ال َتَمه
ِنَخ ّيرِ. الصمعّي: َس َنخ،َ تغ عند الصمعّي: الّسليطِ وقال ]،100َيزنخ][ [ وزنخ َيْس

 
ُدهن أهل وعند العرِب: الّزيُت،َ عاّمة القيس[ لمرِئ وأنشدنا الّسْمِسم،َ اليمن: 
101 :[

 
ّذباِل في الّسليطَِ أهاَن ّتِل ال َف الُم



ُء142  راهٍب مصابيح أو َسناهُ - يضي
 

ّنأ رواهُ هكذا َيرِ ّنأ الصمعّي. الفرِاء: ال ُيرَِ ّله مهموز, والرِّقون مقصور وال والرِّقان. ك
ّناء اسٌم ّقَن وقد للِح ِء،َ اختضب وأرقنه: إذا رأسه ر ّنا ّلطيمُة: المسُك بالِح يكون وال
ّوةَّ: البُخور][ العيرِ،َ في ].102[ والل

 
ِلبُل أبو [ قال ّلطيمُة: ا ًا تحمل عبُيدةَّ: ال ًا أو بّز ًا،َ متاع فيه يكْن لم فإْن ومسك
ّلطيمُة: قطعة أبو لطيمة. قال يسّم لم مسٌك أرٌج له يكوُن مسٍك عمرِو: ال

ِرَجْت وجمعه: أرايج،َ وأريجٌُة،َ ًا،َ تأَرُج رائحته وأ وأنشد[ طيبُة،َ رائحٌة أي: فاحأت أَرج
103:[

 
ّيب مسٍك ريَح أو ]104الرايج] [ ط

ًا - كأّن143  عالِج ُخزامى من ريح
 
  

الرِحأيم الرِحأمن الله بسم
 

ّلى ّلم وآله محمد على الله وص ًا وس تسليم
 
  

ّلبُاس كتاب ال
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وغيرِها والرِّقيِق البُرِود من الثياِب ُضرِوِب باُب
 

ٍو أبو ّثياب عمرِ ُدها: ِسّب،َ الرِّقاق،َ : الّسبُوب: ال ْبُرَِق: الرِّقيق واحأ ًا،َ والُمَش أيض
ّطع ًا والمق ُيقال: شبُرِقته أيض ْبُرَِقًة،َ ُمشبُرِق.  ْي: قطعته،َ َش ]:105الرِّمة[ ذو قال أ

 
ّي َعَصويها على ْبُرَِق َسابرِ ُمَش

 144....................... -
 

َلُة ْه َّل ّنهنُه: الثوب الحأمرُِ: ال ّنسج. أبو الرِّقيق وال ّططِ. ال ّهم: الُمخ ٍو: الُمس عمرِ
ُبُرِد106الفرِاء[ ّوف: الذي ]: ال ٍو بيض. أبو ] وخطوط107بياٌض[ فيه الُمف : عمرِ

ّعب: الموّشى. أبو ٍو: الّشْمرُِج: الرِّقيق الُمك ابُن وغيرِها. قال الثياب من عمرِ
]:108ُمقبٍُل[

 
َةَّ الُمتنّصُح الّشمرِج الّشمال غدا

ُد145  أضاعه الهجُين إرعاد - ويرِع
 

ٍة والُشْمرُِج: كّل [يعني: المخيطِ،َ الجُُّل[ يرِيد وإنما ]،109َبجُيدةَّ][ ليست خياط
ُيقال: إّن ] هاهنا،110َ ًا فيه [و َنّصح َت ْي: موضع يصلحه،َ لم ُم ًا[ خياطة،َ أ ّقع َترِ وُم
ّططِ،َ قال: والثوُب ]،111َ ْقَمة الُمرِّسم: الُمخ ِع ّية الوشي،َ من غيرُِهُ: ال ِز َبُاِغ وال
ِئل: ثياٌب ]،112َِبيٌض[ كتاٍن والرِّازقّي: ثياُب ،َ ثياٌب َوصا والّسْحل: بيض،َ يمنية وال

ُقطن من الثوُب البيض. ال
 



ّلب: الكثيرُِ أبو ُد[ الوشي. قال عمرِو: الُمَخ ].113لبُي
 

ّي كوشّي نبُاُت ّلِب العبُقرِ الُمخ
َغيٍث146  َدهُ يزيُن بدكداٍك - و وها
 

ّططة. [قال الثياب من والِخنّي: ضرٌِب اللوان،َ أي: الكثيرِ ]:114العجُّاج[ الُمَخ
 

ِنّي] [ كتاٌن عليه ]115وآخ
 147........................ -
 

َفنّي: ضرٌِب ّد ًا،َ منها وال ُدها: َسْحل. قال بيٌض والّسُحل: ثياٌب أيض َتنّخل واحأ الُم
َذلّي[ ُه ]:116ال

 
ِء هطُل َوِل الَحَمِل ِنجُا الس

ِبُيِض - كالّسُحِل148  ُنها َجل ال لو
 

ِء. قال ويرِوى: َسّح ْهن مثُل َسْحل،َ الّسُحل عبُيدةَّ: واحأد أبو ِنجَُا ُهٍن َر ْقف ،َ وُر وَس
ُقف،َ ُء: الّسحاب وُس ّنجَُا ّنجُُم السود،َ وال ]،117َالمطرِ[ به يكون الذي والَحَمل. ال

َول: الذي ُيقال أسفله في والْس ِول منه: قد استرِخاء.  َوُل. َس َيْس
 
ُد،َ  َقِشيُب: الجُدي ْهز[ وال ِق َقّز،َ بيض،َ ]: ثياٌب118وال ْقُس: ال ّدَم [ والّسهم وال

ّططِ]،َ ْقُم الُمخ ّططِ, والرِّ َعّضد: الُمَخ ْقل والُم َع ّلُه وال ُك ْقَمة.  ِع من ضرِوب وال
ُبُسطِ،َ ّي: ال َقرِ ْبُ َع ُق: وسائد،َ والّزرابّي الوشي. وال ّنمار أيضا تكوُن وقد نحوها. وال

ُطوع الثياب،َ من والوصائل: ضرٌِب الرِّحأل،َ ُتلبُس ًالتي ُق ْطع،َ مثلها،َ وال ِق ُدها:  واحأ
ّي: ثياٌب ْبُطرِ ُق ]:119العشى[ قال والرِّدُن: الَخّز،َ بيٌض،َ وال

 
ٍء صحصٍح َدْن ككسا الرِّ

ُتها - فأفنيتها149  ْل َل وتعا
 

ًا[ وقال ]:120أيض
 

ّق ّي كش َدْن ثوَب القرِار الرِّ
ّق150  ويجُتابها الموَر -  يش
 

َقة. قال الحرِيرِ،َ والّسرَِق: ِشقاق أي: الَخّز،َ ُتها: َسرَِ َطُل[ واحأد ]:121الخ
 

ْبَُن ّدابه من يسح أذيال ُه
ْلَن151  ُف ِد  َسرَِِق في - يرِ َقّزهُ الفرِن و
 

].122أبيض][ كتاٍن [ والرِّازقي: ثوب
 

ٍو أبو ْقل: ثياٌب عمرِ ّدَر َعبُية ،َ : ال ٌد والّشرِْ ًا. وقال والّسيرِاء: برِو ٍد أبو أيض : زي
ٌد ُطها الّسيرَِاء: برِو ٌع ]،123َالحرِيرِ][ يخال ْطرِ: نو ِق ُبُرِود،َ من وال ّذعالب: ما ال وال

َع ّط ]:124الرِّمة[ ذو الثياب. قال من تق
 

ُبُه الّشفوِف كأخلِق تنوُس َذعال



َءْت152  ٍة َصناٍع من بنسٍج - فجُا َضعيف
 

].125والواحأد: ِشّف[
 

].126العنكبُوت][ [يعني
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ِة باُب ّطيالس ِة ال ْكسي َل ِوها وا ونح
 

َلسان،َ ّطي ُدوُس: ال ُدوس الرِّجل واسُم بالفتح،َ الصمعّي: الّس السين]،َ [ بضّم ُس
َناَمة ْطرَِف: ثوب والقرِطف غيرِهُ: الم ٌع القطيفة. والِم ّب ِم. قال له َخّز من مرِ أعل

ّورةَّ كانت عبُيدةَّ: فإذا أبو َقة على مد ْل َلسان ِخ ْي ّية ُتسّمى كانت التي فهي الط ّن الجُِ
بالفتِح،َ شيبُان بني في ]: َسدوُس128الكلبُّي[ ابُن ]. [ قال127النساء][ تلبُسها
بالّضم]. طييء في والذي

 
ّبُة َتقة: ُج ٍء والُمْس ُكّمين،َ طويلُة فرِا ُلها ال ّنيم: الفرِو. وأص َتْه. وال فارسية: ُمْش

 
ٌء ُد والَخميصُة: كسا ّبع أسو َلمان. قال: وهو له مرِ ]:129العشى[ قوُل َع

 
ِرِ وجرِيال عليها ّنضي ّدلِمَصا ال ال

ًا ُجرِّدت - إذا153  ْبَُت يوم خميصًة حأِس
 

ّبُهه أراد: شعرِها،َ ِبُيَحُة ش ٌء بالخميصة. الفرِاء: الّس ْبُجَُة: كسا أسود. والّس
 

َبُّت: ثوب ْبُُه غليظ صوٍف من الصمعّي: ال َلسان،َ ِش ْي ُتوت. الط ُب ُعه:  وجم
 

ٍو[ أبو َبُل: الفرِو،130َعمرِ ّنَمطِ،َ ]: الَحن ْوج: ال ّديبُاج،َ غيرُِهُ: الّز ُيقال: ال ِقرَِام: و وال
ْترُِ ْترُِ ]،131َ.. [الرِّقيق][ الّس ّلُة. الّس ِك ْبُجُة،َ الرِّقيق،َ وال وهي وجمعها: ِسبُاج،َ والّس
ٍد بُن مالُك جلود. قال من ثياٌب َذلي[ خال ُه ]:132ال

 
َد -إذا154 ]133[ كالّسبُاج المسارحَُ عا

 
ٍو أبو ّي وغيرِهُ: كساء عمرِ ّبُح: قو ّيح: المعرِّض ُمَش ٌد. قال: والُمَش ًا،َ شدي أيض

َطف والمنامة َقرِ ًا: القطيفة،َ وال ّنيم: الفرِو. جميع وال
 
  

74 البُاب
 

ِنس باُب َقل ِعها ال ّبُان وجم ّت ونحوهُ وال
 

َية،َ الصمعّي. هي قال ْنِس َل ُق ِنس،َ ال َقل ُعها:  َية،َ[ وجم ْيِس َل ُق ُعها: ]،134َو وجم
َنْسُت وقد قلسي،َ ْل َق َنْسُت[ َت ْل َق َت ٍد ]. أبو135و َية جمع : في زي ْنِس َل ُق َله،َ ال مث

]:136وأنشدنا[
 



حُأسوُر الرِّجال صلِع عن ففيهّن
َقلسي ما - إذا155  ِنَسْت والعمائم ال ُأْخ

 
ُويقال ْنُسوةَّ،َ قال:  َل َق ّبُان،َ لها:  ّت ْقرَِار: ال ّد ِنس. غيرُِهُ: ال َقل َدقاريرِ. قال و ُعها.  وجم

ٍرِ بن أوُس َد يهجُو الدقاريرِ في التميمي حأجُ ]:137القيس[ عبُ
 

َيخرُِج ُو و َفْس ِرِ تحُت  ِمْن ال ّدقاري ال
ّي بالقلِع - يعلون156  ُبُصرِ ُهم ال هاَم
 
ّدَرج الحسن أبو  ّنيم: ال ذو وقال الرِيح،َ عليه َجرَِْت إذا الرِّمال في الذي العرِابّي: ال

ّنيم[ في الرِّمة ]:138ال
 

ِم مثِل ٍةَّ ِمْن لها الدي ْبُو نيُم ه
ّليل انجُلى - حأتى157  ّنا ال ٍة في  ع ُملّمع
 

ّنيم: الفرِو. وال
 
  

75 البُاب
 

َقان باُب ْل ّثياب من الُخ ال
 

ٍد أبو ِذُل زي َبُا َوادع : الَم ّثياب والَم ِوز: ال َعا َقان والَم ْل َتذل،َ التي الُخ ْبُ ُتها ُت َلة[ واحأد َذ ْبُ ِم
َعة،َ ]،139َ َد ْي َوزةَّ: الكسائّي وِم ْع َوز،َ قال: هو وِم ْع َثوٌب الِم ٌد قال: وكذلك:  ،َ َجرِْ
َثوٌب ٌق و َلق ،َ َسْح ٌق. الصمعّي: الَحِشيف: الَخ َل ّي: وكذلك أي: َخ ًا. المو أيض

ّدْرُس ّدريُس،َ ال ِدْرَسان وال ُعه:  ِديم وجم ّل ُله. الصمعّي[ وال ّدم140مث َل ]: الُم
َلق ّدم: الَخ ّطع والُمرَِ ّقع. أبو الُمق ّطع عمرِو: فإذا الُمرِ َبلي تق َأ قيل: قد و َفّس َت

َلُه. قال: وكذلك الثوُب،َ َأ مهموز. الكسائّي: مث َهّم ِرُن[ َت َأ. غيرُِهُ: الجَُا ّت ]:141وته
ّيُن ّل َق قد الذي ال ْدِمُل: ثوُب ولَن،َ انسح ِه ٌق،َ وال َل ّبطِ قال َخ ًا[ تأ ]:142شرِّ

 
ْدِمٌل عليها عجُوٌز ْيعِل ذاُت ِه َخ

ِم من إليها - نهضُت158  كأنها ُجثو
 

ْنهج: الذي ُيقال: قد فيه أسرِع قد والُم َلى.  ِبُ َهج ال ْن أ
ُق،َ الثوب،َ َ َل ْدُم: الَخ ِه ّطْمرُِ وال وال

ُله،َ ّثوُب مث َلق،َ ال َلق الَخ َلَس: الَخ ْط ًا. وال أيض
 
  

76 البُاب
 

ْبُس ُضرُِوب باُب ّل ال
 

ٍو أبو ُع عمرِ َبُا ِط ّثوب: هو : الْض ْدخل أْن بال ّثوَب ُي ُيلقيه اليمنى،َ يدهُ تحِت من ال َف
ْنكبُه على َو  الصمعّي0]143اليسرِ[ َم َله. قال: وه ّبطِ،َ مث ُع التأ ّف َل ّت قال: وال

ُع: أْن ّل ّتف ّلَل حأتى به يشتِمَل وال عند الّصّماء اشتماُل هو قال: وهذا جسدهُ به يجُ
ًا يرِفع لم لنه العرِب،َ َد ُفرِْجة. قال: وهو فيه فتكون منه جانبُ ما مثُل الفقهاء عن



ّنه إل الضطبُاع من وصفنا ٍد[ ثوٍب في أ ِتَزاُك: هو144واحأ ِتَزاُم ]. قال: والحْأ الحْأ
ّثوب،َ به. الحأتبُاء والحْأتبُاك: هو بال

 
ٍد أبو وقال ّد عبُي َبُاك: ش ِت ِبُُك كانت عائشَة ومنه: [ أّن الزار،َ : الحْأ َق تحت القميِص فو
ٍر ِةَّ][ في بإزا ّذر ]. قال145الّصل ّتَش به.  الستثفار بالثوب: مثُل الكسائّي: ال

 
َغان: الشتمال،َ ِط ]:146وأنشدنا[ الحأمرُِ: الْض

 
ّنه ِغٌن كأ ًا ُمضط صبُي

 159..................... -
 

ُبُوع: أْن147عمرِو[ أبو ُق ْعُت وقد ثوبه،َ في أو قميصه في رأسه ُيدخل ]: ال َبُ َبُع،َ َق ْق أ
ْنُت َغ َط ُيقال: اْض ]:148ُمقبٍُل[ ابُن وقال حِأْضني،َ تحت الشيء و

 
َفٍق شسفا إذا الّسيِف كرِئاِس وِمرِْ

ّتى165  ِرِضه عند سلحأي اضطغنُت - حأ َمغ
 

ِرئاس السيف: قائمه. و
 
  

77 البُاب
 

ِة باُب َقميِص في جاء ما َتسمي ِرِهُ ال وغي
 

ٍد أبو َقُة زي ِني َبُ ُته،َ القميص: هي من : ال َن ْبُ ]:149وأنشد[ ِل
 

ُق القميص أزراَر ضّم كما َبُنائ ال
ّبُها أطفاَل الليُل إلّي - يضّم161  حُأ
 

ِذل: أسافُل ّذل ُد الطويل،َ القميص وال ِق ُذل. الصمعّي: الَمَحا ْل ُذ ُدها:  الثوب: في واحأ
ُيه،َ ُدها: َمحِفد[ َوْش ٍد ]. أبو150واحأ ّنطاق: أْن زيا َذ الكلبّي: ال ُةَّ تأخ ًا،َ المرِأ ثوب

َبَُسُه،َ ّد ُثّم فتل َبُة ]،151َالسفل[ على العلى ترِسَل ثّم بحبٍُل،َ وسطها تش ْق ُن وال
ُله،َ ّنه إل مث ٌو الُحجُْزةَّ مخيطُِ أ ُيقال من نح ْبُُت السرِاويل.  َق َن ّثوَب منه:  ُبُه. غيرُِ ال ُق ْن أ
ٍد َفُة واحأ ِن ُته،َ : َص ُطرِّ ِدك الزار:  َبُنا ُق وال َنائ َبُ ٌد وال ]:152الرِّقاع[ ابُن . قال واحأ

 
ِدكها َنا ِم بجُذٍع منه َب ّو   ُمق

ّية ُزُروَر - كأّن162  ّلقت القبُطرِ ُع
 
َنان القميص،َ ُقّن الفرِّاء: هو قال  ُق ُكّم. القميص: وهو و ال
 
  

78 البُاب
 

َقميِص أعماِل باُب فيه وما ال
 



ْكَمْمُت ّي: أ ْلُت اليزيد ُته: جعلت ُكّمين،َ له القميَص: جع ْن َد ًا،َ له وأْر ُدها: أردان واحأ
ْدن،َ ُكّمين،َ أسفل وهو ُر ُته ال ْعرِي َعرِّيته: جعلت وأ ّورُت ُعرًِى،َ له و ُته: ق ْبُ جيبُه،َ َوُج

ُته: جعلت ْبُ ّي ًا،َ له وج ْيبُ ًا،َ له وأَزَرْرته: جعلُت َج ْدُت أزرار َد ُته: ش علّي. أبو إزارهُ وَزَرْر
ْفُت َل ّثوَب عمرِو: َخ ُفه ال ُل ُطه يبُلى أْن وذلك َخليف،َ فهو أخ منه،َ البُالي فتخرَِج وس

ٍد تلفقه. أبو ثّم ْبُُت زي َق ُته الثوَب : ن ُبُه: جعل ُق ْن ْيت أ َبًُة. الصمعّي: افترَِ ْق ًا: ُن َفرِْو
]:153للعجُّاج[ وأنشدنا لبُسته،َ

 
ْلَب َو الخرِاسانّي َق المفترِي َفرِْ

]154العسرِ][ لطم أولهّن - [يقلب163 
 
  

79 البُاب
 

]155[ باٌب
 

ٍد أبو ْفُت زي َكس ُفه الثوَب :  ْكِس ًا: إذا أ َعُة. قطعته،َ َكْسف ْط ِق َفُة: ال ِكْس وال
 

َةَّ[ أبو ّقق ]: فإْن156عبُيد ًا،َ انصاحََ قيل: قد نفسه قبُل من الثوب تش ومنه انصياحأ
]:157البرِص[ بن عبُيد قوُل

 
ومنصاحَِ منها ُمرِتتٍق بين - من164

 
ٍو[ أبو َتأُت158عمرِ ُته الثوب ]: أحْأ ْل َفت ًا:  َتاء الكسية. فتَل إحْأ

 
  

80 البُاب
 

ْطِع باُب ّثوِب َق ِته ال َوِخياط
 

ٍد أبو َنَصْحُت زي ّثوَب والصمعّي:  ْنَصُحُه ال ًا: إذا َأ ُته،َ َنْصح ْط ُته ِخ ُته: ِخط ًا. وحُأْص أيض
ُله: َشَصرُِْت َثوَب ومث ُته ال ْط ًا: ِخ ًا. أبو َشْصرِ َطه زيد: فإْن أيض ُمتبُاعدةَّ خياطة خا

ُته ًا،َ أْشُمجُُه قال: َشَمجُْ ُته َشْمجَُ قال: رقعه ]. الكسائّي: فإْن159َشْمرََِجة[ وَشْمرَِْج
ُته ْط َق ًا،َ َل ْقط ُته َل ْل َق َن ْقلً. و َن

 
  

81 البُاب
 

ّنْسِج باب ّثياب[ في ال ]160ال
 

ٌيرِ الّصيصة: جّف َءمة المرِأةَّ،َ به تنسُج صغ التوأم من مأخوذ مفاعلة،َ مثاُل والُمتا
].161أسود[ وخيطِ أبيض والُمقاناةَّ: خيطٌِ خيطين،َ خيطين يكوَن أن النسج في
]:162القيس[ امرِِئ قوُل وهو

 
ِء نميرُِ غذاها ّلِل غيرُِ الما ُمح

ِر165ِ  ِةَّ - كبُك ٍةَّ البُياُض الُمقانا بصفرِ
 



  
82 البُاب

 
ّلبُاِس من الُمختلِف باُب ال

 
ّي: الثوُب ُء المو ْثَمرُِ: الرِّدي َغ َنْسج. أبو الُم َلل ال ٍد: الّش َبُه الثوب: أْن في زي ُيصي

ٌد َناَم لم ُغِسل فإذا غيرِهُ،َ أو سوا َق: إذا الثوُب يذهب. الحأمرُِ:  َق،َ وانحم أخل
ٍو: الّصوان: كّل الُسوق: كسدت. أبو وانَحَمقِت ِفعْت شيء عمرِ من الثياُب فيه ُر

ٍة َفطٍِ،َ أو تخٍت أو جون ّبُة][ غيرِهُ. الفرِّاء: الخّب أو س َبُُة: الِخرِقة163[والخ ] والَخبُي
ِقرَِام[ بها َفتعِصب الثوب من ُتخرِجها ْترِ،164َيدك. غيرُِهُ: ال ُويقال: ]: الّس

ْفرَِمة. الِم
 
  

83 البُاب
 

ّلبُاس ألواِن باُب ال
 

ٍو[ أبو َدّمى: الثوُب165عمرِ َكرُِك: الُحمرِةَّ،َ غيرِ من يكوُن ول الحأمرِ،َ ]: الُم وال
الحأمرِ.

 
ٌةَّ فيه كانت الصمعّي: فإذا ْبُرِ ٌةَّ ُغ ِتٌم،َ فهو وحأمرِ ْتمة،َ وفيه َقا ًا كان وإذا ُق مصبُوغ

ًا َبُع َدم،َ فهو ُمْش ْف ْدُموم: الَمطلّي ُم ّي قال: والَم ٍد كان. أبو لوٍن بأ : الِحْمِحم: زي
َدم ُيقال الكسائّي: ل السود. عن ْف ّ الُم والُمجَُْسد: الحأمرِ. غيرُِهُ: الحأمرِ،َ في إل

]:166العشى[ الصفرُِ: السود. قال
 

كالّزبيِب أولدها صفرٌِ هّن
ركابي وتلَك منه َخيلي - تلك166 
 

َيْحُموم: السود،َ والْسحم: السود. وال
 
  

84 البُاب
 

ّنعاِل باُب ال
 

ٍد أبو ّنعَل : َزَمْمُت زي ًا: إذا أزّمها ال ًا؛ً لها جعلُت زّم ْلَت فإذا زمام ًا له جع قلَت: ِشْسع
ُتها،َ ْع ُتها،َ َشس ْع ُتها ومن وأْشس ْك ُتها،َ الّشرِاك: َشرَِ ْك ْلَت وإذا وأْشرَِ ًا له جع قلَت: ُأذن

ُتها ْن ّذ ّي: فإذا أ ًا. اليزيد ً لها جعلَت تأذين ُتها،َ ِقبُال ْل َبُ ْق ْدَت فإْن قلت: أ قلت: ِقبُالتها شد
ُتها ْل َبُ ّفة. الصمعُي: فإذا َق ّنعل كانِت مخف ًا ال َلق َنعٌل َخ ْقٌل[ قلت:  ُعها: ]،167َِن وجم

َقال. الفرِّاء: وإذا ْن ٍة غيرَِ كانت َأ ُويقال: سرِاويُل أْسماط،َ قيل: نعٌل مخصوف
ٍةَّ. قال: وبنو أي: غيرِ أسماٌط،َ ّو ٍد َمْحش َغرِيفة[ النعل ُيسّمون أس ] بالفاء.168ال

ْلُت َق ْن ُته: أصلحته. غيرُِهُ: الّسميطِ: نعٌل الخّف الكسائّي: أ ْل َق َن فيها. قال رقعة ل و
ُد ُفرِ[ بُن السو ]:169َيع

 
ُهم سميطا المثاِل نعَل حأذونا

ْغ167  ِد بني - فأبل بأننا عجٍُل بِن سع



 
ُق ِطرَِا ّنعل: ما قال: و ِبُقت ال ِرِزت عليه ُأط َبُال ]،170َبه[ َفُخ ِق الّزمام: بيَن مثُل وال

ُعقدةَّ تليها،َ والتي الوسطى الصبُِع ْعدانة:  الرض،َ يلي مما الّشْسع والّس
ّنقائُل،171َالواحأدةَّ: َسرِيحة[ البل،َ َنعاِل والّسرِائح: ُسيور ُتها: ]. غيرِهُ: ال َد واحأ

ُع وهي َنقيلة،َ ّنعل،َ ِرقا ْنقلة. نعل وهي ال ُم
 
  

85 البُاب
 

ِد باُب الجُُلو
 

ٍد أبو ُيقال زي َوةَّ،َ دام ما الّسْخلة ِلمْسك :  ْك ُع: الّش ُكُه ُفطم فإذا يرِض ْدَرةَّ،َ َفَمْس َبُ ال
ُتُه َقفاهُ َقبُيِل من الجُِلد ُسلخ فإذا الّسقاء،َ َفمْسكُه أجذع فإذا ْقت ّقا ًا. قيل: َز تزقيق

 
ٍو: فإْن وأبو الصمعّي ِد على كان عمرِ ٌةَّ أو صوفٌة أو شعرِةَّ الجُل أديٌم فهو وبرِ
ُمْصَحب. 

 
ُد كان عبُيدةَّ: فإذا وأبو الصمعّي َقضيم،َ فهو أبيَض الجُل ًنابغة قوُل ومنه ال ّذبياني ال ال

]172:[
 

ُع نّمقته قضيٌم عليه  الصوان
َلها الرِامساِت مجُرِّ - كأّن168  ُذيو
 

َد كان عمرِو: وإن أبو َدج فهو أسو ْن ِلف. الصمعّي: وما بفتح الَر الجُلد عن ُقِشرِ ال
َءةَّ فهو َعالة،َ مثال الُحل ْلُت يقال ُف ْلف قشرِته. أبو الجُلد: إذا منه: حَأ عمرِو: الًس

ْبُت: المدبوغ. غيرُِهُ: اللم: الجُِرِاب،َ بجُزم ُعه: ُسلوف. الصمعّي: الّس وجم
ْقرُِوظ: ما َقرِاظ[ ُدبغ الَم ْهرَِق: الصحيفة،َ ]،173َبال َعيبُة،َ والُم َناةَّ: ال ْبُ وقال والِم

ًنابغة[ ]:174ال
 

ّلطيمة وسطِ بها يطوُف ُع ال ِئ با
ِرِ - على169  ْبُناةَّ ظه ٍد م سيوُرها جدي
 

].175المسك][ فيها ُيبُاع [اللطيمُة: سوق
 

ُد: أْن وأبو الصمعّي َل ّنطع. الصمعّي: الجَُ َناةَّ: ال ْبُ أو البُعيرِ ِجلد ُيسلَخ عبُيدةَّ: الِم
َبُسه غيرِهُ،َ ّدواب[ من غيرِهُ َفيل َد[ يصُف العجُّاُج ]. قال176ال ]:177الس

 
ّنه175 ٍد في - كأ َل ّفِل َج ُمرَِ

 
].178سابغ][ [طويٍل

 
ٌد َعل: جلو ُدها: ِمْش ْطع،َ ُينبُذ والَمَشاِعُل: واحأ ِن َطع،َ فيها. يقال:  ِن ْطع،َ و َن ٌع و َط َن عن و

الكسائي.
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َباِغ باُب ِد ِد الجُُلو

 
ْبُُت [أبو ٍو]: الّس ٍد كّل عمرِ ُغ مدبوغ. الصمعُي: هو جل َقرَِظ المدبو خاّصًة. قال: بال

ُغ أحأمرُِ والّصرُِْف: شيء َب ُد ]- وهو179[ كلحبَُة ابُن الديُم. قال به ُيد َعرِين بني أحأ
َبُة بِن يرِبوع-: ابن ثعل

 
ُء ُةَّ أغرِّا َبهيُم أْم العرِاد

ُتسائلني171  ٍرِ بن ُجشم بنو -  بك
 

الديُم به ُعّل الّصرِْف كلوِن
ُكميٌت172  ٍة غيرُِ -  ِلف ولكْْن ُمْح
 

َعرِادةَّ: اسُم ِلفة،َ ]،180َفرِس][ [ ال ُيحلف ل اللون خالصُة أي: إنها وقوله: ُمْح
ّنها عليها ُد كذلك. الحأمرِ ليست أ ْنجُُوب: الجُل َنجَُِب،َ المدبوغ قال: الَم ِلحاء وهو بال

ُد َقرِْني: المدبوغ الشجُرِ. غيرُِهُ: الجُل ُنوةَّ،َ الُم َقرِْ ٍز بل بال ْبٌُت وهو هم والَمأُروط: ،َ َن
ُد181واحأد[ بالْرطى. غيرُِ المدبوِغ ْل ّول ]: الجُِ ِنيئة،َ فهو ُيدبغ ما أ ِعيلة،َ َم َف ثم مثال: 

ٌق ُيقال يكوُن ثم أفي ًا.  ُته،َ أديم ْأ ُته منه: َمن ْق َف ُته. الصمعّي وأ ْل َع َف والكسائي: مثال: 
َغة[ ].182الَمنيئة: الَمدب

 
ُد أبو ُغ عمرِو: الجُل ُلوم: المدبو َلم،َ الَمْس ّناَصحات: الجُلود. قال بالّس العشى[ وال

183:[
 

ّدْت ما مثَل َبْح ِنصاحأاُت  ُم الرِّ
كلهم َنشاوى القوَم فترِى 
 

َكاك. قال ُطوط: الّص ُق ]:184العشى[ وال
 

ِته ُقطوَط ُيعطي بغبُط ُق ال ويأف
ّنعماُن الملُك - ول174  ُته يوَم ال لقي
 

ِقطِّ،َ ُق،َ واحأدها:  ِف َيأ ْفِصل. وقوله:  َي أي: 
 

ُد ْل َلخ الُمرَِّجُل: الذي الفرِاء: الجُِ ْنجُُول: الذي واحأدةَّ،َ رجٍل من ُيْس ّق والَم من يُش
ًا عرِقوبيه ّناُس َيسلُخ كما جميع ّقق: الذي اليوم،َ ال َلُخ والُمَز َبُل من يس رأِسه،َ ِق

ّين: أن ّتع ُقطامّي[ العيون. قال مثُل رقيقة دوائرُِ الجُِلد في يكون وال ]:185ال
 

ًا بلًى ّين الصناعا غلَب وتع
تفرِّى إذا الديَم - ولكّن175 
 

ِلُم: الذي ُد دواّب. قال فيه تقع والَح الّشاعرِ[ ُمعيطِ أبي ] بن186عقبُة[ بُن الولي
187:[

 
ٍة ِلَم وقد كدابغ الديُم حأ

ّنَك176  علّي إلى والكتاَب  - فإ
 



ٌغ [أديٌم َتٌن: مدبو َعرِْ َعرِْتن][ ُم ].188بال
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ِد الثار باُب ِهُ بالجُس َغيرِ و
 

ُد: الثرُِ،َ َل َبُ ُعه: أبلد ال ]:189الرِّقاع[ ابُن .[ قال وجم
 

ِد من ِبُلى شمَل ما بع ]190أبلدها] [ ال
 177........................ -
 

ُعلوب: الثار،َ ْدب: الثرِ[ وال ّن ]:192أحأمرِ[ ابُن العاذر. قاَل وكذلك ]،191َوال
 

ِرِ ّظه عاذُر البُاِب قرِى من مني وبال
ُأزاحأمهم178  يدفعونني إذ بالبُاِب - 
 

ْبُرِ: الثرِ،َ والَحبُاُر: الثرُِ،َ ّدعس: الثرِ،َ والِح ْعُس: الطرِيق،َ وال ّد ٌق [وال يقال: طرِي
ّطأ،َ ّعس: ُمو َد ْلبُة: الثرِ،َ ُم َلب. قال والجُُ ]:193الرِّمة[ ذو والجُمع: ُج

 
َلُب تصديرِها من ُج

 179........................ -
 

ْدحَ َك ]: 194الرِّمة[ ذو الصغيرِ. قال والَخَصاصة: الجُُْحرِ نحوهُ،َ وال
 

]195ُمنخِل] [ َخصاصات من
 180....................... -
 

َلل ّثقب. والَخ والّسّم: ال
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العرِيان باب
 

ِرِحَ: الخارج196الصمعّي[ قال ْنَس ]: العرِيان،197َوالُمعجُرَِد[ ثيابه،َ من ]: الُم
ٍد اسم وكأّن منه. مأخوذ َعجُْرِ
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الجُلود معالجُة باب
 

ّأى قال ُد الصمعّي: تم ًا،َ الجُل ّأي ّعى تم ًا،َ مثُل: تم ّعي ّعل تم ً تف ّتسع. إذا تفعل ا
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والكتان القطن باب
 

ُكرِْسُف ِبُرُِْس الصمعّي: ال ْطب وال ُع ّله وال ّطوط. ك القطن. وال
 

الرِحأيم الرِحأمن الله بسم
 

ًا وسلم وآله محمد على الله صلى تسليم
 
  

الطعمة  كتاُب
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ِء باب ّطعام أنواع أسما ال
 

ٍد أبو قال ُيسّمى198يقول[ زيد أبا : سمعُت عبُي َنع الذي الطعام ]:  ُعرِِس عند ُيص ال
َعة،َ الملك عند والذي الوليمَة،َ ِقي ّن ْعُت ُيقال ال َق َن ُع منه:  َق ًا،َ َأن ُقوع َلْمُت ُن ْو ًا،َ وأ ْيلم إ

َنع والذي ِبُناء عند ُيص ِرهُ في الرِّجل يبُنيه ال ِكيرِةَّ،َ دا َو ّكرِت وقد ال ًا،َ َو ُصنع وما َتوكيرِ
َتان عند ْعذار،َ فهو الِخ َذْرُت،َ وقد ال ْع الذي فأما الُخرِْس،َ فهو الولدةَّ عند ُصنع وما أ

َعمه ْط َفساء ُت ّن ْفُسها ال ٍم وكل ُخرَِّسْت،َ وقد الُخرِْسة،َ فهو َن ُد طعا ْع َع َب ٍةَّ ُصن فهو لدعو
َبة ُد ْأ َدبة،َ م ْأ ْبُت وقد وم ِدُب آد ْو ًا،َ ُأ ْبُت إيداب َد َأ ًا. و ْدب أ

 
َنِقيعُة: ما َعه الفرِّاء: ال َد الرِّجل صن ْعُت منه: قد ُويقال َسفرِهُ،َ من ُقدوِمه عن َق ْن ا

ًا،َ َقاع ْن ٍد[ غيرُِ وأنشدنا إ ]:199واحأ
 

ِر َضرَِْب َدا َعَة الق ِقي ِم َن ّدا ُق ال
ّنا181  ِم  لنضرُِب - إ هامهم بالّصوار
 

ُع ّدام]: جم ِلُك،َ ويقال: هو قادم،َ [ الق َدار: الجَُّزار. الَم ُق وال
 

ٍد أبو ّلل الذي للطعام : يقاُل زي َفة قبُل به ُيتع ْل َنة،َ الغداء: الّس ْه ّل ْفُت وقد وال ّل س
ْنُت للقوم ّه َل ّهجُْتهم200لهم.[ و َل ّي: و ًا ] المو َقفّي: الذي أيض بمعناهُ. غيرُِهُ: ال
ْكرَِم ُته من الرِّجل به ي ْو َقف َفرَِس[ يصُف جندٍل بُن سلمُة به. قال الطعام. تقول:  ال
201:[

 
ْكِن  َقفّي دواء ُيسقى َمرِْبوٍب الّس

ِغٍل ول أقنى ول بأسفى - ليس182  َس
 

ّلبُن،َ َفاوةَّ: ما دواء وهو يعني: ال ِع َفع المرِيض. وال للنسان. قال الَمرَِق من ُيرِْ
ُكميُت[ ]:202ال

 
ُهم ِةَّ  ذاُت وكاعبُ ِعفاو أسغُب ال

ُد - وباَت183  ّيان الحّي ولي ًا ط ساغبُ
 



ّلبُن القفاوةَّ]. ويرِوى: [ظمأن ويرِوى: [ذات ًا]. قال: وال يسّمى ليس ساغبُ
َقفّي،َ َع كان ولكنه بال ِف َأثرُِْت ُخّص لنساٍن ُر به. الفرِس به. يقول: ف
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ِم أسماء باُب ّطعا ُذ الذي ال ّتخ ّلحم من ُي ال
 

َقُة قال َوِشي َّلحم: أن من الكسائّي: ال َلى ال ْغ ًةَّ ُي ُيقال ُثّم إغلء َفع.  ْقُت ُيرِ منه: وَش
ُق فأنا ًا،َ َأِش ِفيُف َوْشق ُله،َ والّص ُته ويقال: هو مث ْف َف ِديد. يقال: َص َق ّفه ال ًا. َأُص ّف َص

 
ّي: فإذا ْعَت المو ّط ّلحم ق ًا ال ُته صغار ْف ّت ًا،َ قلت: ك ِتيف ْك ّطعته. إذا الثوب وكذلك َت ق

 
ٍد: فإْن أبو َلت زي ّلحَم جع ِرِ على ال ُته. الصمعّي: هو الجُم ْلَت: حَأْسَحْس ُيقَشرَِ أن ق

ُد عنه ٍو[ الجُمرِ. أبو من ُيخرَِج بعدما الرِما ّنار أدخلته ]: فإْن203عمرِ ْغ ولم ال ُتبُال
ُته َنْضجُه في ْبُ ّه ّهب. أبو فهو قيل: ض ٍد[ ُمض ْنِضجُْه لم ]: فإْن204زي قلت: آنضته ُت

ًا.  إيناض
 

ُته205الكسائّي[ ْأ َه ْن ُتُه ]: أ َأأ ْن ُته بهمزتين،َ وأ ْأ َأن ُله][ [ و َته فإْن ]،206َمث فهو أنضجُ
َهرِّد،َ ْدته،َ وقد ُم َد هرِّ ِرِ َه َهرِّأ هو،َ و ُله. أبو والُم ٍد: فإْن مث ُته شويته زي ْط قلت: َخم

ُطه ًا،َ َأْخِم َخِميطِ. وهو َخْمط
 

ٍو: فإْن أبو ٌء فهو ييبُس حأتى شويته عمرِ ِعيل،َ َكِشي َف ُته،َ وقد مثل:  ُله: َكَشأ ومث
ْأُت ُته َوز ْكَشأ ّي: أ ْيبُسته. المو ّلحم: أ ْدُت ال َأ َف ّلحم: شويته،َ باللف. غيرُِهُ:  ال

َأد[ ّفود،207َوالِمف ْيُت ]: الّس َل ّلحم ويقال: َص ِه: إذا فأنا ال ِلي أردَت فإْن شويته،َ أْص
ّنك ّنار في قذفته أ َق ال ُته قلَت: قد ليحترِ ْي َل ًا،َ أْص ِنيذ: الّشواء إْصلء لم الذي والَح
َلغ ْذُت في ُيبُا َن ُذ ُنضجُه. يقال: حَأ ِن ًا[ أحْأ ْنذ الذي المغموم الّشواء ويقال: هو ]،208َحَأ

َنُز،َ ّيرِ. َيْخ أي: يتغ
 

ٍرِ[ أبو [ قال ُذ: النْضج][ أبو أبي: قال ]: قال209بك ْن ]ش210جعفرِ: الَح
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ّلحم ُنعوِت باُب ال
 

ٍو أبو ُغ عمرِ َل ُء: مثاُل من : الْس ّنهي ّنيُئ. الكسائّي: وال ُله،َ َفعيل اللحم: ال [وقد مث
َء اللّحم] وقد نهأُت َؤةَّ،َ َنهى ُه َءةَّ،َ ُن َها َن ّيُن وهو و ُهوء َب ِّبيُن الن ِء و ُيو ّن ّنيوع. أبو مثال ال ال

ٍو: الّشرِِق: الحأمرِ ّيُة له،َ دسَم ل الذي عمرِ َبُق ِعرَِْزاُل: ال ّلحم. قال: من وال ال
ِعرَِْزال ٌع وال ًا: موض ّتخذهُ أيض َناظرِ ي ّنخل أطرِاِف فوق ال ًا فيه يكوُن والَشجُرِ ال ِفرِار

السد. من
 

ّلحم ّي: ال ّلحم المو ِنُت: ال ّث ِتُن،َ ال ْن ِنَت وقد الُم ًا،َ َث َنت ِهُت َث ْو ُله،َ والُم َهَت وقد مث ْي ًا. أ إيهات
ِنَز َنُز،َ غيرُِهُ: َخ ِزَن َيْخُزُن،َ وَخَزَن َيْخ َفُة[ أجود. وقال وهو َيْخَزن،َ وَخ ]:211َطرَِ

 
ّدِخرِْ لحُم َيْخَزُن إنما  الُم



لحُمها فينا َيخَزُن ل - ثّم184 
 

ُله،َ وأخّم ّخم وقد ُتن وأَصّل،َ وَصّل مث َن َتَن،َ و ْن ُتَن فمن وأ َن ِتٌن قال:  ْن ومن ،َ قال: ِم
َتَن ْن ِتٌن[ قال: أ ْن ّلحم ]. الفرِّاء: أْشَخم212قال: ُم َنَشم ال ًا و ًا: إذا إْشَخام ْنِشيم َت و

ّيرِت ْتٍن،َ من ل ريحه تغ ٍة. عن ولكْن َن َتِمة أبي كرِاه ّلحم الجُرِّاحَ:  ْتَمه ال ًا[ َي ]،213ََتَمه
َتَماهًة،َ ٍو أبي الّزهومة. عن مثُل و ِعطَِ عمرِ َث ّلحم :  ًا: إذا ال َعط ٍو[ أبو أنتن،َ َث عمرِ

ِتنُة214 ْن َناء: الُم ّلْخ َلِخَن ومنه الرِّيح،َ ]: ال ّيرِت الّسقاء: إذا قيل:  ريحه. تغ
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ِء باُب َطِع أسما ِم ِق ّلح ُع وَما ال َط ْق عليه ُي
 

ْذيًة الصمعّي: أعطيته ٍم،َ من حِأ ًةَّ لح ْلذ ِف ًةَّ اللحم،َ من و ّلحم،َ من وحُأّز ما هذا وكّل ال
ِطِع ًا أعطاهُ فإذا طول،ًَ ُق َعًة،َ قال: أعطيته ُمجُتمع ِبَضع[ َبْض ُعها:  ًةَّ ]،215َوجم ْدَر ِف و

َةَّ،َ ْبُرِ َه ًةَّ. و ْذَر َو و
 

َوَضُم: كّل أبو ٍد: ال ٍء زي َيت شي ّلحم به وق ُيقال من ال ْوَضْمُت الرض.  ّلحم،َ منه: أ ال
ْوَضْمُت ًا له عملَت له. الكسائّي: إذا وأ ُته َوَضم َوَضْم وضعَت فإذا َأِضُمه،َ قلت: 

ّلحم ُو: العضو عليه ال ُته. غيرُِهُ: الّشل ْوَضْم ّي: أعضاء من قلت: أ اللحم. المو
]:216وأنشد[ اللحم: قّسمته،َ مّشرُِْت

 
ّي ْدُرنا  زماٍن وأ ُيَمشرِ لم ِق

َلنا الِقدَر َمّشرِا - فقلُت: أشيعا185  حأو
 

ُتقّسم. عن َطع،َ الكسائي: لحم أي:  َق ّنق: ُم ٌذ وهو ُمَش الدية. أشناق من مأخو
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]217الّسنام[ قطع باب
 

ّطع،َ ]: الّسنام218الترِعيب[ َهد،َ وكذلك الُمق ُله.219والسديف[ الُمَسرِْ ] مث
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وعلجها القدور طبُِخ باُب
 

ٍد أبو َدْرت زيا َق ِدُرها الِقدر الكلبّي:  ْق ًا: إذا أ ْدَر ًا. طبُخَت َق ْدر ِق
 

ٍد أبو ُتها زي ْق ُقها : أْمرَِ ِرِ ًا: إذا ُأْم َقها،َ أكثرَِت إْمرَِاق ُتها َمرِ َلْح ِلُحها: إذا وَم ملُحها كان أْم
ٍر،َ َقد ْلَحها أكثرَِت فإْن ب َد حأتى ِم ُتها تفس َّلْح ًا،َ ُقلَت: م ِليح ُتها َتم ْق َع ًا،َ وَز ْعق فإذا َز
ْيُت التوابَل فيها جعلَت َفخ ْدَر قلَت:  ِق ُتها،َ ال ْل َب ْو َت ُتها و َقّزحْأ ُتها و َبّزْر البزار،َ من و

ْفحاء،َ ُدها: فحًى والتوابل،َ والقزاحَ،َ وال َقْزحٍَ[ مقصور،َ واحأ َبْزر،َ ]،220َو َبل،َ و وتا
ّيَب كاَن فإذا َي الرِيح ط ِد َق ّطعام قلت:  َدى ال ْق ًى َي َد ًةَّ. َق َداو َق و



 
ّترُِت َق ّي:  ِد: إذا المو ًا له وضعَت للس َتارهُ. غيرِهم: إذا يجُد لحم ْدَر وضعَت ُق ِق ال

َفيتها الثافي على ْث ُتها قلَت: أ ّفي َث ًا. أبو و ٍد: فإن أيض ْعَت زي قلت: وقودها أشبُ
ِريُح أحْأَمشُت َتار:  ُق ْدر. غيرُِهُ: ال ِق ُتها بال ْق ْدر. الفرِّاء: أْمرَِ ِق َقها. عن أكثرُِت ال أبي َمرِ

ُةَّ: أْن ْطرَِ َذ عمرِو: ال ٌد يؤخ ]:221وأنشد[ الِقدر َكْسرُِ به فيلطَخ ودٌم رما
 

َعَمْت ًةَّ  [وأط َد ِدي ْدَرهُ][  ِكرِْ ِف ]222و
َلحْت - قد186  ًا أص ْةَّ لها ِقدر ْطرَِ ُأ ب
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َلُج ما باُب ِم من ُيعا ّعا َلطِ الط ُيخ و
 

ٍو أبو َبُُة: سمٌن عمرِ ّكة في للصبُّي ُيجُعل وُرّب : الّضبُي ُع َعُمه ال ْط َبُُة،َ ُيقال ُي له: الّضبُي
ُبُوا ّبُ ّيكم[ ُويقال: َض َكُة[223لصبُ ٌء224]. الحأمرُِ: الرِّبي َبُُخ ]: شي ٍرِ. برِّ من ُيط وتم

ْكته ُيقاَل َب ُبكه منه: َر َبُِسيَسُة: كّل أر ًا. الصمعّي: ال ْبك ٍء َر َته شي ْط مثُل: بغيرِهُ،َ خل
ِقطِ،َ السويق ّله ُثّم بال ِرِ ومثُل بالرُِّب،َ أو بالّسمن،َ تبُ ّنوى الشعي ُيقال: بال ِلبل.  ل
ُتُه ًا. أبو أبّسُه َبَسْس ٍد َبّس ِة في زي َبُِسيس ُبور: الجُشيش[ ال ُبُرِ َله. الصمعّي: ال مث

ُبُرِّ. ] من225 ال
 

ِقطُِ ْكل: ال َبُ ّي: ال َثة226[والبُكالة][ بالّسمن المو َعبُي ُد. قال: وال ْع َب [بالعين]: ] 
َبُُخ طعاُم ْط ٌد،َ فيه ويجُعُل ُي ِثيمة وهو َجرِا َغ ِليث ال َغ ًا. قال: وال والبُغيُث: الطعاُم أيض

َدُر فيه كاَن فإذا بالشعيرِ،َ المخلوُط َوان[ الم ُلوثا. الفرِّاء: ] فهو227والّز ْغ الَم
َهُف: طعاٌم ّط َتبُُز ال ّذرةَّ. أبو من ُيخ ٍد ال َلُة زي ِكي َبُ َكالُة : ال ُبُ ّدقيق وال ًا: ال ُيخلطِ جميع

ّله ثّم بالّسويق،َ ٍء،َ َتبُ ُته أو سمٍن أو بما ْل َك َب ُله زيت. يقال:  ُك ْب ْكلً. عن َأ الصمعّي: َب
َقُة: شيء َفرِي ُبُرِّ،َ من ُيعَمُل ال َلطُِ ال َفساء. عن أشياء فيه ُويخ ّن ٍو[ أبي لل ]:228عمرِ
ّلبُن ُةَّ: ال َد ّدقيق،َ عليه يذّر ثّم ُيغلى الحليُب الرِِّغي ُق يختلطِ حأتى ال ْعل ُي ًا. غيرُِ ف ْعق َل

ُةَّ[ ٍد: الَحرِيرِ ُء229واحأ ّدَسم من ]: الَحسا ّدقيق،َ ال َية وال فاعلة: مثاُل وعنه: الِص
ُع الَحساء مثُل طعاٌم َن ]:230وأنشدنا[ بالتمرِ،َ ُيص

 
ِلثر187ُِ ًا والّصرُِب - وا كالصية مع

 
ًا الرِّغيغة لها ُيقال وقد ّلص [قال: فإذا أيض ّلبُن تخ ْثرِ،َ فهو وخلص الّزبد من ال فإْن ال
ّقد ًا يحقَن والّصرُِْب: أْن قيل: ارتجُن،َ تع ّد أيام أبي ]. عن231حأمُضه][ فيشت

ٍو[ ُق232عمرِ ّدقي ِكيُس: ال َع ا لمنظور وأنشدنا ُيشرِب،َ ثّم الماء عليه ُيَصّب ]: ال
]:233لسدي[

 
َد خواصرُِها ًا وازدا ُدها رشح وري

ّذحَأْت العكيَس سقيناها - لما188  تم
 

ّذحأت: انتفخت]. [تم
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ِم باُب ّطعا َلُج ال ِوهُ والّسْمِن بالّزيِت ُيعا َنح و
 

ِزّت وأبو الصمعّي ٍد:  ّطعام زي ُته ال ِزي ًا،َ أ ْيت ْيٌت وهو َز ِز ُيوت: إذا َم بالّزيت،َ عملته وَمْز
ٍد[ أبو وأنشدنا ]:234زي

 
َطة ول َخِميرُِها الَمزيُت الّشام حأن

ٍرِ - جاؤَّوا189  يمنيًة تكْن لم ِبعي
 

ّي ْنُت وأبو المو ٍد: سّم ّطعام زي ُنه،َ ال ّي[ وأنشدنا ُأَسّم ]:235المو
 

ٌةَّ له َنٌة عجُو وَخميرُِ مسمو
َقفا - عظيُم190  َهبُْت الخواِصرِ ضخُم ال ْو أ
 

ْلُت َعَس َبُْت: دامت. الصمعُي:  َق قال: أوه ُله الّسوي ْعِس ُله أ ْعُس ً وأ وأعسلته: َعْسل
َته إذا ْط َعسل،َ خل ُته بال ْط َق ُطه وأ ِق ًا. آ ْقط أ
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ِز باُب َيابِس الُخبُ ال
 

َءنا قال ُيقال: جا ٍةَّ الصمعّي:  ٍة،َ بُخبُز ُء َنّس وقد َناّس ِنّس الشي ُنّس َي ًا،َ وي ومنه َنّس
]:236العجُّاج[ قوُل

 
ٍد191 ُنّسَسا قطاهُ ُيمسي - وبل

 
]:238الرِّّمة[ ذو ] قال: أنشدني237عمرِ[ بُن عيسى وقال: وأخبُرِني

 
سترِا لها يديَك واجعْل الّصبُا عليها

واستعْن الشخِت يابس من لها - وظاهر192ِْ 
 

الشخت]. بائس بعد: [من أنشدني ثم
 

ّنك ].239البُؤس[ من فقال: اليبُُس يابس،َ أنشدتني: من فقلت: إ
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ِم باُب ّطعا َلُج ال َعا ِة ُي ِوها بالهال َنح و
 

ْلُت أبو َبُ ْغ ٍد: َس ّطعام زي َلًة: إذا ال َبُ ْغ َته َس َدْم ِلهالة أ َهالة: هي أو با ِل الّسْمن. قال: وا
ّدسم من كاَن فإْن فقطِ،َ والّزيت الشحم ٌء ال ُته قليٌل شي ْق َبرَِ ُقه قلَت:  ْبرُِ ًا،َ َأ َبرِْق

َته فإْن ْع ًا أوس ُته َدَسم ْغ ْغَس ُيقال قلَت: َس ْغَسغٌة. الصمعّي: و من ُأذيب لما َس
َهارةَّ ْلية: فهو من ُأذيب وما والجَُميل،َ الّشحم: الّص َق لم إذا حَأّم ال َودٌك،َ فيه يبُ

ّي: َشاَط واحأدته: حأّمٌة،َ َنُة: الّشْحَمة. المو َنا ُه ْلُت الَزيُت: إذا وال ّو ُثرَِ. الصمعّي: َر َخ
َدِك: إذا بالّسمن الُخبُزةَّ ّول ترِويل،ًَ به،َ َدلكته والو َفرُِس وَر ًا: إذا ال ليبُول. أدلى أيض



َدَف َو ِدُف: إذا ونحوهُ الّشحُم الفرِّاء:  ْفُت وقد َسال،َ َي الّشحمة: إذا استود
َتها،َ َطرِْ َدفٌة كلها ُويقال: الرُض استق ٌةَّ َو ًا.  [وقال واحأد الخمرِ[ يصُف العجُّاُج ِخْصبُ

240:[
 

 فغّمها
 

]241استودفا][ ثّم حأولين
 193..................... -
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ِم باُب ّطعا ْعجَُُن ال ُع ُي َط ْط ُي و
 

ْكُت ّي: يقال: َمل ُكه: إذا الطعام المو ِل ْنته َأْم َنه،َ فأنعمَت عجُن ْثرَِت فإْن َعجُْ ُهُ أك َء ما
ًا. أبو قلَت: أمرَِْخته ُته ِإْمرَِاخ َأْمرَِْخ ٍد:  ْفته زي ْوَرخته. كّل وأرخ َأ ُهُ أكثرَِْت إذا هذا و َء ما

ًا،َ َيرَِْخُف َرِخَف وقد يسترِخي،َ حأتى َورَخ ] َرُخف،242َوَرَخَف[ َرَخف ْوَرُخ،َ َو واسُم َي
ِريخُة الرِّْخُف العجُيِن ذلك َو َخفيٌف،َ العجُين،َ والّضويطة. الكسائّي: َخَمرُِْت وال

َطرِْته،َ وكذلك الخميرِ،َ الناس ُويسّميه العجُين في ُتجُعل التي الُخمرِةَّ وهي وف
ّنبُيذ ُخمرِةَّ ُيقال ال ّي:  ْقطع الذي للعجُين والطيب. المو ّنق. بالّزيِت ُويعَمُل ُي ُمَش

ٍة كّل الفرِّاء: واسُم َقة،َ منه قطع َد َدق،َ َفرَِْز َفرَِْز ُقرَِامة وجمعه:  هو الُخبُز [من وال
ِقرُِْف][ ْفُت منه،َ َتقّشرِ الخبُز: ما من والِقرِف ]،243َال َقرِْحأة،َ ُويقال: قرَِ أي: ال

ْعَت يبُست إذا َقَشرِْتها. وذلك منها. اليابس ذلك فقط
 

] عنترِةَّ:244الشاعرِ[ قال
 

َقرِْحَُ بأسيافنا يتقرِّف لم وال
ُتنا194  ِم كّل في - [عل ٍة] يو كرِيه
 

ْي: لم ُله أ ْع ذلك. َي
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ِم باُب َعا ّط َدم ل الذي ال ْؤ ُي
 

ٍد: يقاُل أبو َلّت ل الذي للّسويق زي َعِفيرِ. أبو ُي ُله: ال ْدم: ومث عمرِو: وهو بال
ًا. أبو الّسْختيت َفار: الخبُُز أيض َق ِرِ عبُيدةَّ: ال ْدم. أبو بغي ِلُت بمرٍَِق عبُيدةَّ: جاءنا ُأ َيْص

َلبٍُن ِلُت و ّدسم قليَل كاَن إذا َيْص ِء][ [كثيرَِ  ال ].245الما
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ّطعام باُب فيه خيرَِ ل ما فيه الذي ال
 



ُيقال: في ِم الفرِّاء:  ّطعا ْيرَِاء،َ وُزؤَّان،َ ،َ َقَصٌل ال ْيداء[ وُمرَِ َع َغفى[ ]،246َوُر ]247و
ُيرِمى منه ُيخرَِج ما هذا منقوص. وكّل َعابرِ،َ به. الحأمرُِ: وفيه َف َك ُبُرِةَّ،َ ال ْع ُك ُتها:  واحأد

ٍد: فإذا هذا. أبو نحو وهي قال: الكل أضرِاس بيَن فوقع حأصًى الطعام في كان زي
َقّض الطعام َقّض وقد منه،َ َقِضْضُت ًا،َ ي عبُيدةَّ: ]. أبو248ٌ[ َقِضض طعام وهو َقَضض

ُنْزل قليُل يقال: طعاٌم َنَزل. الكسائي: طعام ال ْوٌف وال ُؤ ْي: َمُخوف،َ مثال ،َ َم أ
َقاةَّ: ما أصابته ّن ّي: ال ّطعام من ُيلقى آفة. المو ٍد أبو به. قال ُويرِمى ال ُته عبُي ْع : سم

ّي،َ أبي من َطرِ َوةَّ: خيارهُ،َ َق ّنقا َفة: ما وال ُعَصا ّتبُن مثُل الّسنبُِل من سقطِ وال ال
ونحوهُ.
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ْفُضُل ما باُب ِء وفي المائدةَّ على َي َنا ِم مَن ال ّطعا ِم ال ِقطِ واس ال
 

ُع أبو ْن ُق ٍد: ال ُق زي َبُ َط َناع: ال ِق َكل الذي وال ّطعام،َ عليه يؤ ّطعام من عليه َفَضَل وما ال ال
َتاَمة،َ فهو ٍم من الناء في َفَضَل وما الُح ٍم أو طعا ّثرِْتم[ فهو إدا ]. قال: وقال249ال

]:250الّشاعرُِ[
 

َبهم ِبُيِض وضرِا َو بال ُتم حَأْس ُّثرِْ ال
بالقنا قيٍس طعاَن تحسبُّن - ل195 
 

ِرِيُض َك ِرِيُز الفرِّاء: ال َك ِقطِ. عن وال ُء: جماعُة أبي بالزاي: ال َدا َف الطعام عمرِو: ال
ّعيرِ من ِرِ ال ]:251وأنشد[ ونحوهُ،َ والتم

 
يتيم ُسلك حأوله وطافوا

َذاءها - كأّن196  جرِّدوهُ إذ َف
 

َلُك: ولد ُع: ِسلكان،َ الَحجَُل،َ [ الّس َكة،َ والجُم َل َلف والنثى: ُس ٍم]،َ ويرِوى: [ ُس يتي
ًا][ الحجُل والّسلف: ولد ].252أيض
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َعسِل باُب ال
 

َدةَّ،َ ]: العَسل253ُيقال: الّضرَُِب[ ْه َقال: هي وهِى والّش ُي َنثة.  ُي: َضرٌِب،َ مؤ والْر
َوى: العسل. قال ]:254الهذلّي[ زهيرِ بن خالد والّسل

 
ّد َوى من أل َنشرِوها ما إذا الّسل

ًا بالله - وقاسمها197  لنتم جهد
 

ُته, و : ُشرُِْت منه يقال أي: نأخذها, و ْذ الري ] [في255العشى[ قال العسل: أخ
][256:[

 
ًا بفيها باَت ِل َمشورا وأري
ًا - كأّن198  الّزنجُبُي من جني
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ِةَّ باُب ْثرِ ّطعام َك ِته ال ّل ِق ّناس في و ال
 

ُيقال ّيٌه،َ كثيرَِ كان إذا للرِّجل الكسائّي:  َف ِعل،َ مثال على الكل:  ْي ٌةَّ َف َهة: إذا وامرِأ ّي َف
َةَّ كانت َّلح: المأكول،َ الكل. أبو كثيرِ ّلح: الكثيرِ عمرِو: الُمجَُ قول ومنه الكِل،َ والُمجَُ

]:257ُمقبٍُل[ ابِن
 

ُهُ اغبُرِّ إذا ِعَضا ّلح ال المجُ
 199......................... -
 

ّطعم. قد للقليل شيء. الكسائّي: ويقاُل منه ُيترِك لم حأتى ًأكل الذي وهو أقهى ال
ْقهم. أبو َأ ٍد و َله،َ زي ُتَن مث َق َنًة وزاد:  َتا ِتين،َ فهو َق ِرِهه وإذا َق فاعل،َ مثاُل آِجم فهو ك

ْأَجم. الكسائّي: فإذا َأِجَم وقد َوْزَمًة يأكُل قيل: إنما مرِّةَّ اليوم في أكَل َي وجبًُة, و
ّليلة. الفرِّاء: وكذلك اليوم في َبُْزَمة وال ْيرَِم. عن ال ُته258عمرِو[ أبي والّص ْق ّو ]: أ

ًا،َ ِويق ْأ ّلل الذي وهو ت ]:259وأنشد[ طعاَمه،َ يق
 

ُتغبُقي لم ليلًة تبُيتي أْن أو
ّوقي أن عّمك على - عّز200  ُتؤ
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ِفعل باُب ِم مْن ال َع ْط ّناس َم ِدر ال منه والَمْص
 

ْطُت ِرِ ّطعاَم: إذا الكسائّي: َس َته،َ ال ْع ُته[ ابتل ْد ِر ُله: َز ُته،َ ]،260َومث ْع َل ُته وب ِلجُْ وَس
ًا ْلجُ ُته،َ َس ِقْم َل ُته،َ و ْق ِع َل ُته[ وكذلك:  َلِحْس ْعُت ]،261َو ِرِ ُته. هذهُ الماء وَج ْع َدها وَجرَِ وحأ

َوَرْشُت ُيقال:  ّلغتين. الفرِّاء:  ًا بال ّطعام من شيئ ِرش ال ًا: إذا أ ًا. منه تناول َوْرش شيئ
َلُج زيد: َسلَج أبو ًا َيْس ْلجُ ْبُُت َس َلِس ًا. غيرِهُ:  َلجُان ُبُه وغيرَِهُ الّسمَن وَس ْلَس ًا: إذا َأ َلْسبُ

ّطق ّتَم َته. غيرُِهُ: ال ْق ِع ّتذوق،َ َل َلّمظ: ال ّت ّنه في ُيقال وقد وال َلّمظ: إ ّت ّلسان تحرِيُك ال ال
َد الفم في والّشفتين ّنه الكل،َ بع ُع كأ ّتبُ ّيًة ي ّطعام من بق ِنه،َ بيَن ال ُق أسنا ّط ّتم وال

بينهما. يكون صوٍت مع بالخرِى إحأداهما ُتَضّم بالّشفتيِن: أْن
 

ْعجُُُمه وغيرَِهُ التمرَِ عجَُْمُت الكسائّي َعجَُُم أ ًا. قال: وال َوى،َ َعجُْم ّن وليس مفتوحٌَ: ال
ّنه العجَُم هذا. الصمعّي: في من هو َوى إ ّن َعجَُمة.  ال مثله. قال: وواحأدته: 

 
ْبُت َد َع أْن وهو الطعام،َ على الفرِّاء: َجرِْ ّطعام من الّشيء على يدهُ يض بين يكوُن ال

َوان على يديه َله كيل الِخ ]:263ذلك[ في وأنشدنا ]،262َ[ غيرُِهُ يتناو
 

َدبانا شمالَك تجُعْل فل َجرِْ
ْنَت ما - إذا201  ٍم في ك َوى قو َشها
 

ُدبانا. قال: وقال بعُضهم: ُجرِْ
 



ٍد أبو ّول للصبُّي : ويقاُل زي ِرِم َقرَِم يأكل: قد ما أ ْق ًا َي َقِضَم َقرِْم ًا. الكسائّي:  ُقرُِوم و
ِلنساُن وَخِضَم َيْضُم،َ الفرُِس َقْضم وهو َيْخَضم،َ ا َفرِِس. وقال ك الكسائّي: غيرُِ ال
َقْضُم غيرِهُ: القضُم: ]. [وقال264الضرِاِس[ بأقصى والَخْصُم السنان،َ بأطرِاِف ال

ّلين والخضُم: أكُل اليابس،َ أكُل ] قاله265ذر[ أبي قوِل في وذلك الرِطب،َ ال
ّي: ضاز266وتقضم][ الحكم: يخضمون بن لمرِوان ًا،َ يضوُز ]. المو ْي: يأكل ضوز أ

َطْمُت َتأرُم البُل وأرَمِت أكل،ًَ َق َلْت. الفرِّاء:  ًا: أك ِطم أسناني بأطرِاِف أْرم ْق ًا. َأ ْطم َق
َلَمجُُْت ْلُمُج غيرُِهُ:  ْلُت. قال َأ َأك ًا:  ُد[ َلْمجُ ]:267لبُي

 
ِرَجْل رياٍض َمرِابيِع ِمْن و

ِرَض - يلُمُج202  ًا البُا َدى في لمجُ ّن ال
 

ْفُت ِئ َن َأُف،َ و ْن َلّس أ ُلّس  و ًا: أكل. قال َي ]:268ُسلمى[ أبي بُن ُزهيرُِ َلّس
 

ِرِ  لّس من اخضرِّ قد َغمي ُله ال ِف َجحا
 203....................-
 

ْكل،َ ْدف: ال َع الجَُرُِْس: الكل. و وال
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ِم باُب َعا ْط ْوم الرِّجِل إ َق ال
 

َبُْزَت ِبُُزهم القوَم الكسائّي: َخ ًا: إذا أْخ ْبُز َعمتهم َخ ْط ُتهم الُخبَُز،َ أ َتَمرِْ ْتِمرُِهم،َ و َأ

ُتهم ْن َبُ َل ُنهم و ْلبُ ّلبُن،َ من َأ ُتهم ال ْأ َبُ َل ُأهم و َبُ ْل َبُأ من َأ ّل ُتهم مقصوٌر ال َلَحْم مهموز. غيرُِهُ: و
ّلحَم،َ من ُتهم ال ْط َق ِقطِ. أبو من وأ ٍد[ ال َد ]: أفرِْسُت269زي ُته الَس ًا: ألقي إليه حِأمار

ِرُِسه،َ ْف َويَت َي َأْشويتهم َتشويًة،َ القوَم وش ًا: إذا و َتهم إشواء َعْم ْط ًا،َ أ في وقال ِشواء
ُتها[ ْل َقَص ّدابة:  ُتها270ال ْبُ َط َوَر ُتها ]  ْن َبُ َت ّله و ِرِ ك ِلٍف بغي َتها : إذا أ ْف ً عل أو رطبُة أو َقصيل

ًا. تبُن
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ّلبُِن أبواُب ال
 

الرِحأيم الرِحأمن الله بسم
 

ّلبٍُن يقول: أوُل الصمعّي عبُيد: سمعُت أبو قال ُأ ال َبُ ّل الذي ثّم مقصور،َ مهموز ال
ْفَصح يليه ُيقال. أ ْفِصح.  ُأ ذهَب اللبُن: إذا الُم ّلبُ عن به ينصرُِف الذي ُتّم عنه،َ ال

ًا الضرِع َنْت فإذا الّصرِيف،َ هو حأار لم ما فهو الَمْحُض وأّما الّصرِيح،َ فهو رغوته سك
ْطه ٌء،َ ُيخال ًا ما ًا،َ أو كاَن حُألو ُةَّ عنه ذهبُت فإذا حأامض َلب،َ حألو ّيرِْ ولم الح طعُمه يتغ

ًا أخذ فإذا َساِمطِ،َ فهو ًا أخذ فإذا َخاِمطِ،َ فهو الرِّيح من شيئ ٍم من شيئ ْع فهو ط
ُهجُان[ فهو الحلوةَّ طعُم فيه كان فإذا ُمَمّحل،َ ُلْم َهٌة. قال: وا ما ]. الرِّقيق271ُقو

ّيرِ لم َعكّي يتغ حَأذا الَمْحض. الصمعّي: فإذا هو الياء بتشديد طعمه. الفرِاء: ال
ِرص،َ فهو اللسان ُثرِ فإذا َقا اسَمه ذلك يزاُل فل َيرُِوب،َ راَب وقد الرِّائب،َ فهو َخ



َع حأتى ْنَز ُدهُ،َ ُي ْب ُعَشرِاء بمنزلة حأاله على واسُمه ُز تّم الحامل وهي البل،َ من ال
]:272الصمعّي[ وأنشد أسُمها،َ وهو تضع،َ

 
الَخاثرِ بالرِّائِب لِك وَمْن

ٍز أبو - سقاِك254  ًا ماع رائبُ
 

ًا ْي. رقيق ِثرِ لك وَمْن الرِائب،َ من أ سقاك يقول: إنما ُزبدهُ؟ ُينزع لم الذي بالَخا
ُيمخض؟ لم بالذي لك وكيَف الممخوض،َ

 
َغ أْن قبُل ُشرِب قال: فإْن ُلوم فهو الرِّؤَّوب يبُل َظلْمُت المظ ّظليمة. يقال:  وال

ّلبَُن سقاهم ]: إذا273القوَم[ ِكه،َ قبَُل ال ].274وقال[ إدرا
 

َكد على يخفى وهل َع ]275الظليُم] [ ال
ٍة205[  سقائي لكم ظلمُت - وقاثل
 

َهجُيمة: قبُل ّدت ُيمخض. الصمعّي: فإذا أن الكسائّي: ال فهو الرِّاتب حأموضُة اشت
ّطع فإذا حَأازٌر،َ ّلبُُن وصار َتق ُء ناحأيًة،َ ال ِقرِّ،َ فهو ناحأيًة والما َذ َد فإْن ُمْم ّبُ على بعُضه تل
ّطع فلم بعٍض ْدٌل،َ فهو يتق ٍة ُيقال: جاءنا إ ْدل ُق ما بإ ًا،َ ُتطا ُثرِ فإْن حَأْمض ًا َخ ّبُد جد وتل
ِلطِ،َ فهو َث ِلطِ ُع َك ُع ِلطِ و ُعجَُ َدبد،َ و ُه ّلبُن بعُض كاَن فإذا و الّضرِيب. فهو بعض على ال

َ أهل بعُض قال: وقاَل ًا يكوُن البُادية: ل ٍةَّ من إل ضرِيبُ ّد يكوُن ما فمنه البل،َ من ع
ًا،َ ًا،َ يكوُن ما ومنه رقيق ]:276[ أحأمرَِ ابُن قال خاثرِ

 
ِد ضرِيَب ًا  الّشوِل ِجل وصافيا خمط

منيتي تكون أن أخشى كنُت - وما206 
 

ِقَن قد كان فإْن ًا حُأ ّيام ّد حأتى أ الّشاعرُِ[ والّصرَِب. قال الّصرِْب فهو حأمُضه اشت
277:[

 
والّصرَُِب الطرِثوثا بها فالطيبُان

ِرِ عن - أرٌض207  ْلطاِن الخي نائيُة والس
 

َغ فإذا َقه ليس ما الحمض من بل ْقرِ،َ فهو شيء فو على حأليٌب لبٌُن ُصّب فإذا الّص
]:278رجلً][ [يهجُو أحأمرَِ ابن والُمرِّضة. قال الرِّثيئة فهو حأامٍض

 
روينا قد سقائَك في ما على

ِرِضَة شرَِب - إذا208  أوكي قال الُم
 

ْأِن لبُُن ُصّب فإْن ّنِخيَسة،َ فهو الَمعز لبُِن على الّض ًا َمرٍَِق على لبٌُن ُصّب فإْن ال كائن
ِكيس. أبو فهو كاَن ما َع ٍد ال َق حأتى خاصًة الحليُب ُسّخَن : فإْن زي ٌةَّ فهو يحترِ ،َ َصِحيرِ

ُته وقد ّي[ أْصُحرُِهُ َصَحرِْ ًا. المو َذ ]: فإْن279َصْحرِ َع حأليٌب ُأِخ ِق برِنّي تمرٌِ فيه فأن
َديرِاء. فهو ُك

 
ُيقاُل ٌنه الفرِّاء:  ّلبُن: إ َهٌج ل ًا كان َسْملٌج: إذا َلَسْم ْلو ًا. حُأ َدِسم
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ِثرِ باُب ّلبُِن من الَخا ال

 
ّلبُُن أدرَك الصمعّي: إذا ُيْمَخَض ال ًا راَب قيل: قد ِل ْوب ًا،َ َر ُؤَّوب ْوبة: الخميرِةَّ وُر والرِّ

ّلبُن،َ في التي ّبٌُب عليه ظهرَِ فإذا ال ٌد تح ْثِمرِ،َ فهو وزب ُثرَِ فإذا الُم بعُضه يختلطِ حأتى َخ
ْلهاّج فهو ُخثورته تتّم ولم ببُعض،َ ُيقال: رأيُت280مختلطِ[ كُل وكذلك ،َ م أمرَِ ]. 

ًا،َ فلٍن بني ْلهاّج َهاّجْت حأين وأيقظني ُم ّنعاس،َ بها اختلطِ أي: حأين عيني،َ ال وإذا ال
ُثرِ َدى قيل: قد ليرِوَب َخ ِدي َأ ْأ ًا. أبو ي ّي ّد ُأد َغا ٍد: الُمرِْ َهاّج مثل زي ْل ّطع قال: فإذا الُم تق

ّبَُب ِثرِ،َ فهو وتح َبُْح ُثرِ فإْن ُم ٌق وأسفه أعلهُ َخ ِدٌر،َ فهو رقي َد وذلك ها الُحُزور. بع
ُته دسُمه عل الصمعُي: فإذا ْذ فهو رأَسه وُخثور ّثرٌِ. يقال: ُخ ْثرَِةَّ ُمط ِسقائَك. َط
َأةَّ ْئث َك َعُة قال: وال ْث َك ُو وال ُيقال: قد نح َثع ذلك.  َأ. أبو اللبُن َك َكث َثُخَن الجُرِاحَ: وإذا و

ّلبُُن ُثرِ ال َهجُيمة. أبو فهو وَخ ٍد ال َبُُة. الكسائّي: للرِائب الكلبّي: ويقاُل زيا ِبُي َغ منه: ال
ُيْمخض. لم ما َهجُِيمٌة هو
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ّلبُِن باُب ِء الَمخلوِط ال بالما
 

ّلبُن ُخلطِ الصمعّي: إذا ِء ال ُق،َ فهو بالما ِذي ُذق قيل: فلن ومنه الَم ّد: إذا َيْم لم الو
ُثرِ فإذا ُيخلصه،َ ُؤَّهُ َك َياحَ فهو ما ْيح،َ الّض ّق جعله فإذا والّض الّسجُاج،َ فهو يكوُن ما أر

]:281وأنشدنا[
 

ًا أورقا الثعالب كأقرِاِب سجُاج
ُبه209  ًا - يشرِ ْذق َله ويسقي َم عيا
 

ّلبُن،َ سّمرُِْت الّسجَُاج. الكسائّي: يقاُل: منه مثل والّسمار ُته. ومن ال ّيْح َياحَ: َض الض
ٍد[ أبو ّلبُن من ]: الَخَضار282زي ْهو والّسجَُاج،َ الّسماَر مثُل ال منه: الرِّقيق والَم

َو وقد الماء،َ الكثيرُِ ُه َي َم ًةَّ. الفرِّاء: والَمْسجُُور: الذ ُؤَّ َمهاو لبُنه. من  أكثر5ُِما
ُء ّنْس ّي: ال ُله،َ المو َةَّ وأنشدنا مث ِد[ بِن لعرِو ]:283الور

 
َةَّ ِر َكذٍب من الله ُعدا وزو

َء - َسقوني210  ّنْس ّنفوني ُثّم ال تك
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ِةَّ باُب ْغو ّلبُِن ِر َوايته ال ُد و

 
َلة أبو ّثما ٍد: ال َوته[ من زي ْغ ِر ّلبُِن:  َبُاب: ما ]. أبو284ال َع عبُيدةَّ: الجُُ َألبُاِن من اجتم

ِلبل ّنه خاّصًة, فصاَر ا ّنما للبل زبد. قال: وليَس كأ ٌد, إ ٌء هو زب ُع شي فيصيرُِ يجُتم
ّنه ّداوي كأ ٌد. الصمعّي: وال ّلبُن: الذي من زب ُبُه ال ُتسمى الجُُليدةَّ وتلك جليدةَّ،َ ترِك

ّدواية،َ ْوها. [الكسائّي: هي الصبُيان أكلها فإذا ال َو ّد ّدواية قيل: ا ّدواية،َ ال وقد وال
ّوى ].285ذلك][ فعل اللبُن: إذا د
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ِء باُب ّلبُن أسما ال

 
ٍو أبو َّلبُن : الرِّْسُل: هو عمرِ بالكسرِ الَمْشي،َ من الرِّْسُل كان. قال: وكذلك ما ال

ّلبُن،َ ِرِّْسُل: ال ًا. الكسائّي: ال ِلبل. أبو أيض ّيُة والرَِّسل: ا ْبُرِ: بق ُغ ٍو: ال َّلبُن عمرِ في ال
]:286[وأنشد[ وجمعه: أغبُار الّضرِع،َ

 
       

ّنك ّناتُج من تدري ل إ ال
بأغبُارها الّشوَل تكسِع - ل211 
 

تكسعها, دع فيقول: فل فتلقح،َ لبُنها فينقطع البُارد بالماء ضرِوعها يقول: تضرِب
ُيغار من تدري ل فإنك بها؛ً لتنتفع ألبُانها ].287فتؤخذ][ عليها الناتج. يقول: 

 
ًا،َ المرِعى في وأنت لهلك،َ تحلب زيد: الحألبُة: أْن أبو إليهم. يقال به تبُعث ثم لبُن

ًا،َ منه: أحألبُتهم ّلبُن: الحألبة. قال: والماضرُِ واسُم إحألب يحذي اللبُن: الذي من ال
ًا،َ َيمُضرُِ مَضرِ وقد ُيدرك،َ أْن قبُل اللسان أبو النبُيذ. قال: وقال وكذلك مضور

ٌق ُمَضرِ البُيداء: اسُم تقول: العرِب نسمع عبُيد: ولم أبو ]. [ قال288منه[ مشت
].289النبُيذ][ في َمَضرِ

 
  

114 البُاب
 

ّلبُن ُعيوب باُب ال
 

ّلبُن: أْن من الصمعّي: الَخرَُِط َع يصيَب ال ْو عيٌن،َ الضرِ تبُرِك أو الشاةَّ ترِبض أ
ًدى،َ على الناقة ًا اللبُُن فيخرَِج ن َعِقد ْن َنه ُم ُع كأ َط أصفرِ. ماء معه ويخرِج الوتار،َ ِق

َطِت يقال: قد ِرِط،َ فهي والناقة الَشاةَّ أخرِ ذلك كان فإذا والجُمع: مخاريطِ،َ ُمْخ
ًةَّ ُنها احأمرِّ فإذا ِمْخرَِاط،َ فهي لها عاد ِرِط ولم لبُ ِغرٌِ فهي ُتْخ ِغرٌِ،َ ُمْم ْن ذلك كاَن فإْن وُم
ًةَّ َغاٌر فهي لها عاد َغاٌر[ ِمْم ْن ].290وِم

 
  

115 البُاب
 

ِد باُب للّسْمن ُيذاُب الّزب
 

ٍد أبو ُد زي ْب ِة في ُيجُعل حأيَن : الّز ُبُرَِْم ُيطبُخ ال ًا ل َواب فهو سمن ْذ ِل َوابة،َ ا ْذ ِل َد فإذا وا جا
َلص ّلبُُن ذلك وخ ْفِل من ال ّث ّبُن فذلَك ال ْثرِ،َ ال ْفل والْخلص،َ ال ّث أسفَل يكوُن الذي وال

ّلبُن ّلبُُن اختلطَِ ]: وإِن291زيد][ الُخلوص. [ أبو هو ال َتجَُن. بالّزبد ال قيل: اْر
ْدُت َقرِ ّي: يقال:  ًا: جمعُت الّسقاء في المو ُويقال الّسمن َقرِْد ْفل فيه. الكسائّي:  ُث ل

َدةَّ ْل ِق َدادةَّ الّسمن: ال ُك َدةَّ. وال ِقْش وال
 
  



116 البُاب
 

الّشرِاِب باُب
 

ُيقال: تغّمرُِْت،َ الّشرِب الصمعّي: أقّل ّتغّمرُِ.  ُغَمرِ: وهو من مأخوذ وهو ال َدحَُ ال الق
ّول الصغيرِ. [قال ًةَّ وقال الّشرِب،َ الصمعّي: أ ].292][ الّشرِب أخرِى: أقّل مرَِ

 
ٍو أبو َغد عمرِ َأْم ًا: إذا الرِّجل :  َغاد ّي ُدون شرِب فإْن الّشرِب،َ من أكثرِ إْم قال: الرِّ

َنصْحُت َيرِوى حأتى شرَِب فإْن بالضاد،َ الرِّي،َ نضْحُت ًا،َ الرِّي بالّصاد قال:  نْصح
َيضعُت ّنشح وأنقعني،َ أبضعني وقد ونقعُت،َ به،َ و ًا. ويقال: هما النضح دون وال واحأد

]:293الرِمة[ ذو قال
 

ّي فل نشْحَن وقد هيُم ول ر
]294[ صرِائرُِها تقصع لم الحقُب - [فانصاعت212 
 

ٍد ْعُت ]: قد295[ أبوزي َق ُع به،َ َن َق ًا،َ ومنه: أن ُقوع ْعُت ُن َبض ُع وأنه به،َ و ْبَض ًا. أ ُبُضوع
 

َعه الصمعّي: فإْن ًا جرَِ َغْمُج فذلك َجرِْع ْغِمُج. الكسائّي: فإْن َغَمَج وقد ]،296َ[ ال َي
َثرِ ِغَي منه أك َل ْلغى. أبو بالماء قيل:  ٍد َي ْأز،َ فذلك به غّص : فإْن زي ِئْزُت وقد الجَُ َج

َأُز،َ َثرِ فإْن أْج ْفُت ُيرِوى ل ذلك في وهو منه أك َء قال: َسِف ّفُه الما ًا،َ أَس ّف ّته س ِف وَس
ُته َف ُته أْس ْه ِف ًا. الكسائّي: َس ْفت ُهه: إذا َس َف َكُه. والله َترِوى،َ فل أكثرَِْت أْس أسفه

ّي: وكذلك ِغرُِْت اليزيد ًا،َ بالماء َب َغرِ ًا. وَمجُِرُِْت َب َمجَُرِ
 

ّظه الجُرِّاحَ: فإذا أبو ُقَل الَشرِاُب ك َث ِفه في و َظار،َ فذلك جو ْع َظرِني وقد ال ْع أ
َترَِّشُف: الُشرِب ّبَُب الَشرِاُب. غيرُِهُ: ال من امتل الحماُر: إذا بالمّص. الصمعُي: تح

ّدحَ: الّشرِاب الماء،َ ّوض وعنه: والُمجُ َدحَ،َ الُمخ ]:297الُحطيئُة[ وقال بالِمجُْ
 

ِر ولم بالمجُادحَ له خاَضْت ما يد
ّنه] بارد - [فقالت: شرِاب213  فاشرِب
 

ٍد: فإْن أبو الّصبُُح،َ جشرَِ الجُاشرِية. يعني: حأين الّشرِبُة فهي الّسَحرِ من شرَِب زي
ُعه،َ وهو ّي غيرَِهُ سقى وإذا طلو الرُِّجل قال: صفْحُت كان ومتَى كان،َ شرِاٍب أ

َفُحُه ًا. أْص ْفح َص
 

ْلُت الّشرِاب مّج الصمعّي: فإْن ْي: مجَُجُُْت زغلًة،َ قال: أْزغ ًا: وقال مجًُّة،َ أ أيض
ْقُت ّف ْعُت ] الّشرِاب298[ تغ َتم ًا: شرِبته. الموي: اق ّفق الّسقاء: شرِبته في ما تغ

ّله َقة ك ُغرِْ ِلبل[ يصُف الّشماخ الّشرِْبة. قال مثُل وأخذته. غيرُِهُ: ال ]:299أ
 

ّلوِن ناصِع من ِو ال ِم حأل ّطع مجُهود ال
ُتضحي214  َنْت قد -  ُتها ضِم ًا  َضرِّا ُغرِق
 

ٍو مجُهود] أجود. غيرِ ويرِوى: [ حأل
 

َبُة: الجُُرِْعة،َ ْغ ّن َغب. قال وال ُن ُعها:  ِة[ ذو وجم ]:300الرِّم



 
َغليل إلى َنه ولم ال ْع َغب َيقص ُن

ٍةَّ كّل عْن زلجَُْت إذا - حأتى213  حَأنجُرِ
 

ِئَب الفرِّاء: قد ِئَب َص َق َذئح: إذا و ْقُت وقال الماء،َ ُشرِب من أكثرِ و ّق الفرِّاء: تم
ًا،َ الَشرِاب ّقق ّتْحتُه تم َتو ُته: إذا و ً شرَِب وتمَزْر قليلً. قليل

 
ٍو أبي عن ِئف عمرِ َن ] في301الرِياحأي[ العالية أبو قال الّشرِاب: ارتوى،َ في : 

َذ الحديث: [ اشرِب ّني ]،303َالماء][ تشرِبوا ] [ أي: كما302ُتمّزْر][ ول ال
ّي،َ وأنشدني ]:304الخمرَِ[ وذكرِ المو

 
ِرِ مثَل فِمه في الّسكرِ عصي

َد - تكوُن216  ِو  بع ِر الَحْس والتمّز
 
  

117 البُاب
 

َطِش باُب َع ال
 

َطُش،َ أبو َع َوام: ال ُل ٍد: ا ًا: الجُُؤاد وهو زي َواب،َ بالهمز؛ً أيض ّل َواحَ،َ وال ّل منه: ُيقال وال
َد ْي َله،َ الجُُؤاد عبُيدةَّ: في َمجُُود. أبو فهو الرِّجل ِج يلوحَُ. قال[ ولحََ يلوُب،َ ولَب مث

ْيُم: العطش305 َغ ًا،َ ]: وال ]:306وأنشد[ أيض
 

َق حأتى ُد غيمها أفا المجُهو
ُو زالِت - ما217  ْل ّد ُد لها ال تعو
 

َبُة[ ْه ّل َطش،307َوال َع ِهَب وقد ]: ال َهُب الرِّجل َل ْل ًا،َ َي َهبُ ٌةَّ َلهبُاٌن،َ رجل وهو َل وامرِأ
ْهبُى. َل

 
ٍو أبو ُعها: َصرِائرُِ،َ : الّصاّرةَّ: العطش،َ عمرِ ِة[ ذي قوُل وهو وجم ]:308الرِّم

 
ّي فل نشْحَن وقد ِهيُم ول ر

ْع لم الُحقب - وانصاعِت218  ْا َتقص صرِائرُِه
 

َطش. الفرِّاء َع ُلحَأاحَ: ال ُلحَأاحَ: في قال: من غيرُِهُ: ا ِرهُ ا َأحأيحٌة ُأحأاحَ صد من [ و
ْغن][ ُلحَأاحَُ ]. وقال309الّض َطُش،َ والغليل غيرُِهُ: ا َع ّلة: ال ُغ ّدى وال ُله،َ والّص مث

ُلول،َ مثله. غيرُِهُ: رجل والِحرِّةَّ ْغ ّلة. أبو من َم ُغ ْيُم ال َغ ْيُن: العطش،َ عمرِو: ال َغ وال
ِغيُم،َ َغاَم وقد َغاَن َي ِغيُن. و َي

 
  

]310[ المرِاض كتاُب
 

118 البُاب
 

المرِاض باُب
 



ٍد: سمعُت أبو قال ّول الصمعّي عبُي ُد ما يقول: أ ِلنسان يجُ أْن قبُل الُحمى مّس ا
َذهُ ْته فإذا الرِّّس،َ فذلك وتظهرَِ،َ تأخ َذ ٌةَّ لذلك أخ فتلك مّسها ] ووَجد311[ ِقرِّ

ُعرَِواء،َ َي وقد ال ِرِ ّو،َ فهو ُع ْعرُِ ِرِق فإذا َم كانت الكسائّي: فإْن الرِّحَأضاء،َ فهي منها ع
ًا َبُْت صالبُ َل ُلوب [فهو عليه قيل: َص ًا كانت وإْن عليه]،َ َمْص ْتُه نافض َفَض َن فهو قيل: 

ُفوض،َ ْن ْته ويقال َم َك َع َو ُعوك،َ فهو له:  ْو ْتُه َم َد َوَر ُد: فهو َو ِوْر ْوُرود. الصمعّي: وال َم
ْلد: يوَم الحّمى،َ يوُم ِق ُيقال تأتيه وال ْبع. الكسائّي:  َعْت الرِّ الحّمى،َ عليه منه: أرب

ّبُت ومن َغ ِغّب:  ْقه لم : فإْن عليه. الصمعّي ال ًا الُحّمى تفار َدَمْت أيام عليه،َ قيل: أر
َعْت فإذا وأغبُطت،َ َلع،َ هو الحين فذلك عنه أقل َق [ ِبرَِْسام الحمى مع كان فإْن ال

ّطي.313عمرِو[ أبي الُموم. عن ] فهو312 ّتم ّنَحواء: ال ]: ال
 
  

119 البُاب
 

ْلِق أوجاِع باُب الَح
 

ٍد أبو قال ِئرُِ[ الكلبّي زيا ْلق،َ في ]: حَأر314ِّوالصمعّي: الجُا الصمعّي: وقال الَح
ٌع ْبحة: وج ّذ ْلق،َ في وال َبح وأّما الَح ّذ ْبٌُت فهو ال ُي: الَحرِْوةَّ َن َطة: أحأمرِ. المو والَحَما

ٌع في الرِّجل يجُدها الُحرِْقة ْذرةَّ: وج ُع ًا،َ الحلِق في حألقه. غيرُِهم: ال منه: ُيقال أيض
ْعذور. الكسائّي: فإْن رجل الَمجُُْشور،َ فهو صدرهُ في خشونٌة أو ُسعاٌل به كان َم
ُجْشرَِةَّ. وبه

 
  

120 البُاب
 

ْوجاِع باُب البُطِن أ
 

ٌع الصمعّي عبُيد: عن أبو قال َداد: وج ُق ٌء في قال: ال ّذَرُب: دا ّي: ال البُطن. المو
َوةَّ: وجع وفساد. أبو المعدةَّ في يكون ْق ٍد: الَح الرِّجُل يأكَل أْن من البُطن في زي
ّلحم ًا،َ ال ِقَي وقد المشي،َ عليه فيقِع َبْحت ّو. غيرُِهم: فإذا فهو حُأ حَأشاهُ اشتكى َمْحق
َنساهُ َنٍس. غيرُِهُ: الحْشيان: الذي حَأٍش فهو و ْبو. قال به و َذلّي[ ُجندِب أبو الرِّ ُه ال
315:[

 
ّفَس ُمْحجَُرِ حَأشيان كّل منها تن

ٍة عنهم القوم أولى - فنهنهُت219  بضرِب
 

ِرِبْت أبو َع ٍد:  َدته زي ِع ًا،َ تعرَُِب َم ِربت َعرَِب َذ ْذَرُب و ًا،َ َت ِرِبة فهي َذَرب َبٌة: إذا َع ِر َذ و
ْوص أبي فسدت. عن ّل ِع ّلوز عمرِو: ال ِع ُع وال ًا: الوج َوى[ يقال الذي جميع ّل له: ال

316.[
 
  

121 البُاب
 

َوجِع باُب ِد في ال ّي الجَُس َدر ِههما والجُُ وأشبُا
 

ُع قال َداع: الوج ]:317وأنشدنا[ الجُسد،َ في الصمعّي: الرِّ
 



ُق [وكان  ]318كالِخداِع][ لبُنى فرِا
َدني حأزني - فيا220  ُرداعي وعاو
 

ُع َيُة: الوج ْث ّي. مثُل والرِّْجلين. الكسائّي: والُحَماق واليدين المفاصِل في والرِّ َدر الجُُ
ّي لبُس فإذا َمْحُموق،َ منه: رجٌل يقال َدر َدهُ الجُُ ُدهُ قيل: أصبُح جل ًةَّ،َ غَضبًُة جل واحأد

ْيرُِوق ويقال: رجٌل ْأروق: إذا َم َيرِقان أصابه وم ومن واحأد،َ وهما وأرقان،َ ال
ًا،َ َيْحَصُف حَأِصَف الَحَصِف: قد ِثرَِ حَأَصف َب ُهه و َثرُِ وج ْبُ ًا[ َي َثرِ َثرِ ]،319ََب ُثرُِ وب ْبُ ًا،َ َي ْثرِ وهو َب

ِثرٌِ وجُه َدري. الفرِّاء: هو من َب ْبُُخ: الجُُ ّن ْثرِ. غيرُِهُ: ال َبُ ّي ال َدر ّي الجُُ َدر َبُة والجَُ والَحْص
ّبس َبُة. العد ٌء320الكناني: الُخَزرةَّ[ والَحَص ّق في يأخذ ]: دا ِةَّ الظهرِ ُمستد ْقرَِ ِبف

َقطن،َ ]:321وأنشدنا[ ال
 

وانقطاِعه فيه ُخَزراٍت من
ْوَجاِعه ِمْن ظهرََِك ِبها - داو221  َت
 

ّدلو. والهاء يعني: الدلو،َ لل
 
  

122 البُاب
 

َعيِن َوجِع باُب ُنِق ال ُع وال
 

ِنه ُيقال: بعي ّي:  ِهٌك اليزيد ِئرِ،َ مثُل سا َعا ّي[ الرِّمد،َ من وهما ال ّوار322اليزيد ُع ]: وال
ِبُُن: الذي مثُل ّل َذى. الفرِّاء: ال َق َقه يشتكي ال ٍد من عن ِرِهُ. أبو أو وسا ٍد: غي زي

َفرِْسة: قرِحأة ُعنق في تكوُن ال َفرِْصة ال ِرُِسها. غيرِهُ: ال ْف َت ِريُح323[ َف َدب[ ]  الَح
324.[

 
  

123 البُاب
 

َوِجع باُب ِة من ال ّتخَم وغيرِها ال
 

ّتَخم الصمعّي: إذا ًا،َ قيل: َجِفس الرِجل ا َفس ّدَسم غلَب وإذا َج قيل: قلبُه على ال
ًأ،َ َطِسَئ َطنَخ َطَس ًا. الكسائّي: وقد و َنخ ّطعام َغَمته َط ُته. أبو ال ْغِم ٍو َي : فإِن عمرِ
ُنه انتفَخ ًا قيل: اظرِورى بط ِبُط325ِ[ اظرِيرِاء ًا ]. الصمعّي: وحَأ َبُط ُله حَأ سواء،َ مث
َمجُُْحوف،َ وهو ]،326َالجُُحاف[ قيل: أخذهُ ُتخَمة من البُطن مشُي عليه وقع فإْن
ُقل ضأٍن َلحم أكَل فإذا َث ِعٌج فهو قلبُه على ف ]:327وأنشدنا[ ،َ َن

 
ِعجُُون فهم  َلْت قد َن ُطلهم ما
ضأٍن لحَم ُعّشوا القوَم - كأّن222 
 

ُق ِن ْتَخم. ]: الّشبُعان328[ غيرُِهُ: الّس كالُم
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ِء باُب ْد ِء الَمرِض َب ُبُرِ منه وال



 
ّوُل ُي: أ ْعث،َ المرِض المو ّد َةَّ: فإذا ]. أبو329الرِجل[ ُدِعَث وقد ال قيل: برِأ عبُيد

َقَش َقْش َبّل َت ِبُّل و َبّل َي َأ ِبُّل. أبو و ٍد ُي َغّش زي ْطرَِ َدَمَل. الصمعّي: فإذا : وا ْن ٌء كان وا دا
ُأ ل َقام. الفرِّاء: الّسحاف: الّسّل،َ ونجُِيس،َ ناِجٌس فهو يبُرِ َمْسُحوف،َ رجل وهو وع

َعقابيل: بقايا ْلس وال َه ُيقال330الّسلل[ مثُل المرِض. غيرِهُ: ال منه: رجل ]. 
ُلوس. قال ْه ُكميُت[ َم ]:331ال

 
َء ُيعالجَُْن َهوالسا الّسلِل َأدوا ال
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ُقرِوحَِ الجُرِاحَِ باُب وال
 

َى فجُعل ُجرِحٌَ النسان أصاَب الصمعّي: قال: إذا َد ْن َهى َي َهى،َ قيل: َص ساَل فإْن َيْص
َفّص  شٌي منه ِفّص،َ قيل:  َفّز َي ِفّز و ًا َي ًا،َ َفِصيص َفزيز َنّج فيه بما ساَل فإْن و قيل: 

ًا،َ ِطرِان[332[الّسعدي][ وأنشدنا َنجُيجُ َق ]:333] لل
 

يشاء ما يفعُل الله فإّن
َثت ُقرِحأٌة َتُك - فإْن224  ُبُ ونجُّت َخ
 

َعا أبو ُله: و ٍد: ومث ًا،َ َيعي الجُُرِحَ زي ْعي ْعُي: هو َو َو َقيُح،َ وال ّدةَّ،َ ال ُله: الم فأّما ومث
ّنه الذي فهو الّصديد ْكلٌة وفيه ماء كأ ْيثُة منه: خرِجت فقال ،َ ُش وهي الجُرِحَ،َ غث
ّدته،َ ّد. الصمعّي: فإْن َأغّث: إذا وقد ِم َقرِْحأُة فسدِت أم ّطعت ال ِرَضت وتق قيل. أ
ْأَرُض ًا،َ ت َأْت َأَرض ّي َتذ ًأ،َ و ّي َذ َأْت َت ّذ ًا. أبو وته ّذء َه ٍ: َت ّدم كاَن فإْن زيد الجُُرِحَ في مات قد ال

َقرََِت ّدُم فيه قيل:  ْقرُُِت يقرَُِت ال َي ًا. الصمعّي: فإْن و َته قرُِوت ْق َق ُتُه ش َبجَُجُْ قلت: 
ُبجُّه ًا. وأنشدنا[ َأ ]:334َبجُّ

 
الُمتناوحَُ والثامرُِ َعساليجُُه

َقْسوَر كأّن - فجُاءت223  بجُّها الجُوَن ال
 

ِكس انتقَض فإْن ُن َفرِ و َغ ْغِفرِ قيل:  ًا،َ َي ْفرِ ِرَف َغ ًا. الكسائّي: في وَز ْفرِ َزَرف َغ ال
َله،َ والّزَرِف ِبُرَِ مث َغ ًا،َ َوزاد: و َبُرِ ْلَت فإْن َغ ْدَخ ًا فيه َأ ّدهُ شيئ ُته به تس قيل: دَسْم
ْدُسمه ًا. الصمعّي َأ َله،َ َدْسم ]:335وأنشدنا[ مث

 
ْدنا إذا ّفقا َدْسَمه أر تن
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ّدَسام. الموي: فإْن الشيء ذلك واسُم ّدم منه ساَل ال ّغاٌر قيل: جرِحٌَ ال بالتاء. قال ت
ّغار أبو َن ّنون. قال عبُيدةَّ:  ٍد: وعن أبو بال ّعاز عبُي يكوُن ل [والعيِن،َ بالنون غيرِهُ: ن

َبرَِئ336بالغين][ ْغي،َ على جرِحأه ]. غيرُِهُ:  ٌء وفيه يبُرِأ أن وهو َب َغل. أبو من شي َن
ٍد: فإذا ًا،َ َيْحُمُص قيَل: حَأَمَص الجُُرِحَ وَرُم سكن زي ًا. وانحمَص حُأموص انحماص

 
ُله: اْسَخاّت ًا،َ غيرُِهُ: ومث ِرِيُح: المجُرِوحَ،َ اسخيتات َق ُته: جرِحأته. وقد وال َقرَِحْأ

 



َتنّخُل قال ُهذلّي[ الُم ]:337ال
 

ِء يوَم ّلقا َقرَِحُأوا من ُيشوون ول ال
ِلمون - ل227  ًا ُيس َطهم حأّل َقرِيح وْس
 

ِإْن جّل الله أي: جرِحأوا. قال ُكرِهُ: { ُكْم ذ ].338َقرِْحٌَ}ٌ[ َيْمَسْس
 

ّي: فإذا َأرك وتماثَل صلَح المو ِرك قيل:  ْأ ًا ي ].339اندمالً][ اندمل [وكذلك ُأُروك
 

ْتُه الكسائّي: فإذا َل ِء جلدةَّ ع ُبُرِ َلب لل ِلُب قيل: َج ُلُب،َ َيجُْ َلب ويجُ َأْج ِلُب[ و ].340ُيجُْ
ٍد: فإذا أبو ِء عنه الجُلدةَّ تقّشرِت زي ُبُرِ َقَش،َ لل َقْش َت َد آثاٌر له بقيْت فإْن قيل:  ُبُرِء بع ال

ِرَِب َع ْعرَُِب قيل:  ًا،َ َي ِبُرَِ َعرَِب ًا،َ وحَأ َبُرِ ِبُطَِ حَأ ًا. كّل وحَأ َبُط َبُرِهُ،َ وقد الثرِ،َ من هذا حَأ َأحْأ

ُيقال الّشاعرِ: الِقرِفة. قال الجُِلدةَّ تلك واسُم تقشرِ: تقرِّف،َ إذا للجُِلد غيرُِهُ: و
 

]341يتقرِّف[ لم والقرِْحَُ
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ْقرَِن َأ ُيقال:  ّدّمل: إذا و ّقأ،َ َأْن حأان ال َقرَِن َيتف ّدم وأ ُثرِ. واستقرَِن: إذا ال َك
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ِئها الّشجُاِج باُب وأسما
 

ّوُل ِرَصُة،َ الّشجُاِج الصمعّي: أ ِرُِص التي وهي الَحا ّقه الجُلد،َ َتح ً يعني: تش ومنه قليل
َقّصاُر قيل: حأرَِص ّقه،َ الثوَب: إذا ال َبُاِضعة،َ ثَم ش ّق التي وهي ال ّلحم تش َد ال بع

ِد،َ ْل َذْت التي وهي الُمتلحِأمة،َ ُثّم الجُِ ّلحم في أخ الّسْمحاق ُثًم الّسْمَحاق،َ تبُلِغ ولم ال
ِم وبيَن بينها التي وهي ٌةَّ العظ ٍةَّ وكّل رقيقة،َ ُقشيرِ ٍة قشرِ ٌق،َ فهي رقيق ومنه ِسمَحا

ِء قيل: في ُق الّسما ِةَّ َثرِِْب وعلى غيم،َ من سماحأي ُق الَشا ٍم،َ من سماحأي ُثّم َشح
ْوِضحة ُثّم العظم،َ تهشم التي وهي الهاشمة،َ ثَم العظم،َ وَضَح ُتبُدي التي وهي الُم
َلة،َ ّق ِعظام،َ فرَِاُش منها يخرُِج التي وهي الُمن دوَن العظام على تكوُن قشور وهي ال
ّنابغة[ قوُل ومنه اللحم،َ ]:342ال

 
ُعها الحواجِب فرِاُش ُمنهم ويتبُ
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ًغ التي الّمة: وهي ثّم الدماغ. على تكوُن التي الجُِلدةَّ وهي الرِأس،َ ُأّم تبُل
 

ُي قال: وأخبُرِني َطا. قال عندهم الّسمحاق ] أّن343[ الواقد ْل ٍد أبو الِم : عبُي
ُيقال: إنها َطاةَّ و ْل ّتقديرِ في فهي هذا على كانْت فإذا ]،344َبالهاء[ الِم مقصورةَّ. ال

ُيقضى جاء الذي الحديث قال: وتفسيرُِ َطا في [ ْل ] يقول: معناهُ:345بدِمها][ الِم
ّنه ُبُها ُيشّج حأين أ ُذ صاحأ أو بالقصاص فيها ُيقضى ُثّم الّساعة،َ تلك مقدارها ُيؤَخ

َد فيها َيحدثُا ما إلى ُينظرِ ل الْرش ٍةَّ من ذلك بع ُلهم،َ وهذا ُنقصاٍن،َ أو زياد قو
العرِاق. أهِل قوُل هو وليس

 
ِلَج قد الصمعّي: الَحجُِيُج: الذي ِة،َ من ُعو علجها. من َضرٌِْب وهو الّشجُّ



 
ّدم فيختلطِ الرِّجل ُيشّج أْن العرِابّي: هو الحسن أبو وقال ّدماغ،َ ال عليه فيصّب بال

َهرِ حأتى المغلي الّسمن ّدُم يظ ٍة فيؤخذ عليه،َ ال ُيقال بقطن ُته .  َأحُأجُّه منه: حَأجُجُْ

ُق ًا. [والحّج: حأل ].346والحّج: القصد][ الشجًُة،َ عن الرِأِس حَأجُّ
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ِرِ باُب ِم كس ِعظا ِرِها ال ْبُ وَج
 

َفَت أبو َع ُيقال:  ًا: إذا فلٍن عظَم فلٌن عمرِو:  ْفت َعُه. كسرِهُ،َ َع َل ْع َل وكذلك: 
 

َد َبرِأ عمرِو: فإذا أبو ِرِ بع َبُرِ الكس ُته،َ قيل: َج َبُرِْ ْثم على كاَن فإْن وَج ٍ- [وهو َع
ْثم347العوجاج][ َع ًا ] وال ٍء[ غيرِ على يجُبُرِ أن أيض َعى348استوا َو ِعي ] - قيل:  َي

ًا،َ ْعي َأَجرَِ َو ْأِجرُِ و َأَجرَِ َي ًا. الصمعّي:  ْأُجرُِ َأْجرِ ًا. أبو َي َتشى عمرِو أُجور والفرِّاء: اي
ٍرِ من برِأ العظم: إذا ِه،َ كان كس ٍز. غيرِ ب مهمو


