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اللهجة العربیة األحوازية هي لهجة الخطاب الیومي يف املجتمع األحوازي، 

الفصحی،  العربية  اللغة  األخری متشعبة من  العربیة  اللهجات  وشأنها شأن 

وغیر  مهَملة  وتعابیر  مفردات  علی  تحتوي  فإنها  الحضاري  التطور  وبسبب 

الفصحی  املفردات  یتضّمن  الکتاب  هذا  املعاصرة.  العربیة  اللغة  يف  مستعَملة 

وتحدید  بتأصیلها  قمنا  حیث  معناها  غیَّرت  أو  لفظها  العامة  حرَّفت  التي 

صوابها اللغوي.

إذن هذا الکتاب واضح الخطة واملحتوی، ال یجمع األلفاظ التي تمأل القواميس 

املتنوعة، بل يشري إلی األلفاظ الفصحی التي يَتَخيَّل کثري أنها عامية، عىل الرغم 

من وجودها يف القرآن الکريم، وكتب الرتاث واملعاجم العربية القدیمة.

كتابنا هذا، وهما:  قبل  األحوازية  اللهجة  كتابان حول  األحواز  نشر يف  وقد 

لكّن  النّصاري،  لتوفيق  الراسب  والفصيح  الشوييك،  لعبداألمري  املنري  النرباس 

الواجب  أن  الكتابني لم يركزا عىل مفردات مدن األحواز جميعها، فرأينا  هذين 

يتطلَّب منا أن نمسك القلم ونباشر يف تأليف هذا الكتاب.

علی  الفصحی  واللغة  اللهجة  بین  متداول  املفردات  من  الکثیر  أن  وبما 

ونجمع  املفردات،  هذه  من  الکثیر  نتجنب  أن  الکتاب  هذا  حاولنا يف  حد سواء 

الکالم الذي تتمیز به لهجتنا األحوازية األصیلة. وقد رتبنا مفردات الکتاب ترتيًبا 

مقدمة
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هذا  فوائد  نلخص  أن  ویمکن  املعنية.  الكلمة  إىل  الوصول  يسهل  ليك  ألفبائيًّا 

البحث فيما یأيت: 

: تأکید شخصیة هذه اللهجة وأصالتها وتمیزها، ولفت أنظار املتخصصین  أولاً

إلی مزید من االجتهاد والبحث؛ للکشف عن الجدید من طاقاتها التعبیریة. 

املفردات  بعض  دخول  رغم  األحوازية  اللهجة  ُعروبة  عىل  التأكيد  ا:  ثانیاً

األجنبية إليها. 

الثقافية  هویته  وَتْثِبيت  بنفسه،  األحوازي  الشعب  ثقة  استعادة  ا:  ثالثاً

والحضارية بین الشعوب املختلفة يف إیران.

ا: إظهار قوة ارتباط اللهجة األحوازية باللغة العربية الفصحی، ورّد کل  رابعاً

الدعاوی املغرضة التي تنادي بالعدول عن العربية إلی الفارسية.

اآلتیة طبيعة هذه  ُتکَشف لألجيال  اللهجة األحوازية؛ لکي  ا: تدوین  خامساً

اللهجة ودرجُة أهلها ومكانتهم الحضارية.

اللهجة  يف  مهمة  رکائز  إلی  نشیر  أن  بدَّ  ال  موضوعنا  يف  نخوض  أن  وقبل 

األحوازية، وهي: 

1- اإلبدال:

وهو جعل حرف مكان آخر يف الكلمة، مثل: الجدث والجدف، حيث ُجعل 

الثاء بدل الفاء. قال ابن منظور: »اإِلبدال جعل يشء مكان يشء آخر كإِبدالك 

من الواو تاء يف: تالله«. واإلبدال عند املحَدثني هو اختالف بني صورتني أو نطقني 

لکلمة ذات معنی واحد، وذلك االختالف ال يجاوز حرًفا واحًدا من حروفها بشرط 

أن توجد عالقة صوتية بني الحرفني املبَدل واملبَدل منه. واللهجة العربية يف األحواز 

شأنها شأن جميع اللهجات العربية، زاولت اإلبدال، وکانت ظواهر اإلبدال فيها 

متعددة، فيما ييل نشري إلی أهِمّ ظواهر اإلبدال يف هذه اللهجة العربية: 
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ا : يسمی هذا اإلبدال بـ»العنعنة« وُينسب لبعض القبائل  - إبدال الهمزة عيناً

العربية القديمة كتميم وبني أسد وغريهما. ومن أمثلة هذا اإلبدال يف اللهجة 

األحوازية: 

)قرعان = قرآن(، )يرعة = جرأة(.

: لقد کان لهذه الظاهرة أصل عند قبيلة بني تميم، فُذکر  - إبداُل الجيم ياءاً

اللغوي  الطيب  أبو  يقولون: صهاري وصهري يف صهاريج وصهريج، وذکر  أنهم 

رواية تؤکد وجود مثل هذا اإلبدال عند طائفة من العرب، فقال: »قال أبو حاتم: 

قلت ألم هيثم: هل تبدل العرب الجيم ياًء يف يشء من الکالم؟ فقالت: نعم، ثم 

أنشدتني: 

إذا لم يکن فيکن ظل وجنی     فأبعدکن الله من الشريات

أي من الشجرات.

وقال ابن السکيت الدورقي: إن بعضهم قال: شرية للشجرة. ومن أمثلة هذا 

اإلبدال يف اللهجة األحوازية: 

)َيحش = َجْحش(، )ُيرو = َجْرو (

 

: ولهذا اإلبدال أمثلة يف الفصحى. قال ابن جني: اعلم أن  - إبدال الهمزة ياءاً

كل همزة سكنت وانكسر ما قبلها وأردت تخفيفها قلبتها ياًء خالصة، تقول يف 

ذئب ذيب، ويف برئ بري، ويف مرئة مرية، وكذلك إذا انفتحت وانكسر ما قبلها تقول 

يف مرئ مري، ويف يريد أن يقرئك يريد أن يقريك، ويف بئار بيار. 

ويف اللهجة األحوازية ُتبدل الهمزة يف آخر الفعل املضارع ياًء. نحو:

 )يگري = يقرأ(، )يبدي = يبدأ( 
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وتبدل الهمزة يف آخر الفعل املايض املتصل بتاء الفاعل ياًء:

)بديت = بدأت(، )گريت = قرأت(، )توّضيت = توضأت(

وتبدل الهمزة الساکنة يف األسماء ياًء، ومن ذلك:

)بیر = برئ(، )ذیب = ذئب(

ا: تبدل العامة الهمزة املتوسطة ألًفا، ومن ذلك:  - إبدال الهمزة ألفاً

)فال = فأل(، )راس = رأس(

ا: نجد أمثلة من هذا اإلبدال وردت يف األمهات من الکتب  - إبدال الهمزة واواً

اللغوية العربية: أَرّخ الکتاب وَورَّخه... وأّکدت العهد ووّکدته... ووشاح وإشاح... 

ووسادة وإسادة. ويف اللهجة األحوازية: 

 )َوّزه = أّزه(،  )وّدى = أدى( 

ا: ذکر ابن سيده أن بني العنرب من تميم قالوا: صاطع يف  - إبداُل السني صاداً

ساطع، وقد ورد هذا اإلبدال يف لهجة تميم، فقال التميميون: الصاق يف الساق، 

وقالوا: الصراط والصيقل وصلغ وصخب يف السراط والسيقل وسلغ وسخب. وقال 

الفراء: ماء سخن وصخن. ويف اللهجة األحوازية يحدث هذا اإلبدال عادة، حينما 

تقع السني قبل الغني أو الخاء أو الطاء أو القاف، ومن أمثلة هذا اإلبدال عندهم: 

)صخام = ُسخام(، )صخلة = سخلة(

- إبدال السني زاياًا: ينسب هذا اإلبدال إلی قبيلة هذيل، فقد ورد يف شعر 

ألبي ذؤيب الهذيل ما يؤيد ذلك، فقال: 

أكل الجميم وطاوعته سمحج       مثل القناة وأزعلته األجرع



الِفَصاح من مفردات اللهجة األحوازية

11

يقصد أسعلته. فأبدل السني زاًيا.

ويف اللهجة األحوازية: 

)َزعَت = َسعَت(، )بّزون = بّسون(

يف  ورد  فقد  هذا،  من  الفصحی شيًئا  العربية  نجد يف  زاياًا:  الصاد  إبدال   -

اللسان: »َنَشَصت املرأَُة عن زوجها َتْنشُص ُنشوًصا وَنَشَزت بمعنى واحد، وهي 

ناِشٌص وناِشٌز: َنَشَزت عليه وَفَرَكْته.

ويف اللهجة األحوازية: 

)زغیر = صغري( 

ا قاهرية: ذکر ابن دريد أن هذا الصوت معروف يف لغات  - إبداُل القاف جيماً

اليمن، ويف ذلك يقول الشاعر: 

وال أگول لگدر الگوم گد نضجت      وال أگول لباب الدار مگفول

 أي: وال أقول لقدر القوم قد نضجت وال أقول لباب الدار مقفول. ووصف 

الصوت بأنه الحرف الذي بني القاف والکاف والجيم.

وقد کرث هذا اإلبدال يف اللهجة األحوازية، من ذلك: 

)َگْملة = َقْملة(، )گيظ = قيظ( 

: وردت يف كتب اإلبدال وغريها ألفاظ أبدلت فيها الحاء  - إبدال الحاء هاءاً

هاء، فقد أنشد أبو عبيدة لرجل من بني سعد: 

حسبك بعض القول ال تمدهي      غرك برزاغ الشباب املزدهي 

قوله: ال تمدهي يريد: ال تمدحي، كذا يف الصحاح. 

ومن أمثلة هذا اإلبدال يف اللهجة: 

)هيس = حيس(، )ِهندس = ِحْنِدس(
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الفصحی:  العرب  لغة  يف  اإلبدال  هذا  أمثلة  ومن  ا:  جيماً القاف  إبداُل   -

التحديق والتحديج... واملزالق واملزالج... والتزلج والتزلق. 

ويف اللهجة األحوازية: 

)صدیج = صدیق(، )جّدام = قّدام(

الذي  هو صوت الکشکشة  ا فارسية )الجيم املعطشة(:  - إبدال الکاف جيماً

ُعرف يف اللهجات العربية القديمة، وحدده ابن دريد بأنه بني الجيم والشني، ولعل 

أحمد بن فارس وصفه بدقة أکرث إذ قال: »الحرف الذي بني الشني والجيم والياء«.

وحصر القدماء هذا اإلبدال يف کاف املخاطبة سواء أکان ذلك يف الوقف أم 

يف الوصل.

إلی  تجاوزه  بل  جيًما  املخاطبة  کاف  إبدال  يقتصر  لم  األحوازية  اللهجة  ويف 

طائفة کبرية من املفردات منها: 

َجِلب واألصل: كلب، وِجسوة واألصل: كسوة، و...

من  کبرية  طائفة  يف  تبدلها  ولم  الکاف،  نطق  علی  حافظت  اللهجة  لکن 

األلفاظ، منها: کتاب، کّود، کشخه، الکد، ُکرکم، کرش، ِکخ، کوع. 

: نجد أمثلة من هذا اإلبدال وردت يف األمهات من الکتب  - إبدال الثاء فاءاً

اللغوية العربية: اللثام واللفام، الفناء والثناء، الجدث والجدف.

ويف اللهجة األحوازية: 

الفاُلول: أصله ثؤلول. الثُّْؤُلول، واحد الثآليل: ُخَراٌج، وقد ُثْؤِلل الرجُل وقد 

َتَثأَْلَل جسُده بالثآليل.

 الِفندوة: وأصلها ثندوة: الثُّْنُدَوُة: لحم الثَّْدي. قال ابن السكيت: هي الثَّْنُدَوة 

للحم الذي حول الثَّْدي، وقال غريه: الثُّْنُدَوُة للرجل، والثدي للمرأَة. إال أن 

اللفظة يف العامية تطلق عىل صدر الطيور. 
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: جاء يف اللسان: »اْطَبأَنَّ قلبه واْطَبأَنَّ الرجل: سكن، لغة  - إبدال الـميم باءاً

«. وقال الشاعر:  يف اْطَمأَنَّ

وبشرين جبينك من بعيد     بخري فاطبأن له جنابي

ويريد من»فاطبأن له«: فاطمأن له.

ومن أمثلة هذا اإلبدال يف اللهجة: 

)بکان، واألصل: مکان( ، )بسمار، واألصل: مسمار(

2- القلب املکاين:

القلب املكاين هو تقدیم بعض الحروف عىل بعض دون تغییر يف معنى الكلمة. 

والدراسات اللغوية تؤکد وجود هذه الظاهرة يف کل اللغات تقریًبا. وقد اهتم بها 

التي خضعت  الکلمات  العربیة األقدمون، وذکروا عدًدا کبیًرا من  اللغة  علماء 

للقلب املکاين. اللهجة العربیة األحوازية شأنها شأن اللهجات األخری تحفل بكثیر 

من األمثلة التي تؤكد وقوع القلب املكاين فیها. وهاك أمثلة: 

- ُیغَمة: اليغمة من املاء ونحوه: مقدار ما یمأل الفم، نحو: »شربت یغمة ماي« أي: 

شربت جرعة منه. أصل اللفظة: »غمجة«. ُقلبت الجیم یاًء فصارت: »غمیه« وحدث 

القلب املکاين فحلَّ حرف الیاء محّل الغین، وتحولت إلی: »یغمه«.

- گضبة: ويف املثل: »ال یدری یدري وال ما یدري یگول گضبة عدس« أصل اللفظة: 

»قبضة«. قلب حرف القاف جیًما قاهریة، وخضعت للقلب املکاين، فحّل حرف الضاد 

محل الباء، وتحولت إلی: گضبة.

تهّیج  بعبارة  ُتخَتم  االجتماعیة.  واملناسبات  الحروب  يف  تقال  أرجوزة  الیزلة  َیزْلة:   -

الناس، فیرددونها بصوت عاٍل، ویدّکون األرض بأرجلهم. أصل اللفظة: »زجلة«. قلب 

الیاء محّل  املکاين، وحّل حرف  للقلب  یاًء فصارت: »زیله« ثم خضعت  الجیم  حرف 

الزاي، فتحولت إلی: »َیزله«.

- َنَعل: فالن نَعل فالن: َسبَُّه، وَشَتَمُه. واملفعول َمنعول. أصلها: َلَعن. واملفعول َمْلعون.
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- فعص: تقول العامة: فعص التمرة ونحوها أي: دلكها بإصبعیه. أصل اللفظة: 

»فصع«. وقد خضعت للقلب املکاين فتحولت إلی: َفَعص.

- َشرموخ: الِعْثكاُل الذي علیه الُبْسُر، وأَصله يف الِعْذق. أصل اللفظة: »ُشْمروخ«. 

وقد خضعت للقلب املکاين، فحل املیم محل الراء، وتحولت إلی: َشرموخ.

- َلَعط: َلَعط اليشء: َلحسه. أصل اللفظة: لطع. حدث القلب املکاين فحّل حرف 

العین محّل الطاء، وتحولت إلی: َلَعط.

أصل  َصِدیًقا.  أْو  أًخا  َلُه  َصاَر  أي:  فالًنا«  َخاَوی  »فالن  العامة:  تقول  َخاَوی:   -

اللفظة: آَخى، وقد حدث القلب املکاين، فتحولت إلی: »خاوی«.

- صگد: عكس الكذب. أصل اللفظة: صدق. وقد حل حرف القاف محل الباء.

3-النحت:

کلماتها  حروف  مجموع  من  فتنزع  جملة  أو  کلمتني  إلی  تعمد  أن  النحت 

کلمة تدل علی ما کانت تدل عليه الجملة أو العبارة. وملا کان هذا النزع يشبه 

األحوازية،  اللهجة  يف  النحت  کرث  نحًتا.  ُسمي  والحجارة  الخشب  من  النحت 

بها، وعلی حدوث مضمونها،  النطق  الجملة فعاًل يدل علی  ينحتون من  فهم 

أو ينحتون کلمة واحدة من کلمتني تدل علی صفة بمعناها أو بأشد منها، أو 

يکون  بحيث  أکرث،  أو  ينحتون حرًفا من حرفني  أو  اسًما،  ينحتون من کلمتني 

باملعنی.  اللفظ داالًّ عليهما جميًعا  آخًذا منهما جميًعا بحظ يف  الجديد  الحرف 

أو أن يحذفوا بعض الحروف لتسهيل النطق. فيما يأيت نورد أهم الـَمـنحوتات يف 

اللغة العامية األحوازية: 

- إشکرث: منحوتة من »أي يشء کرثة؟«. 

- إشكون: منحوتة من »أي يشء يكون؟«.

- إشلون: منحوتة من »أي يشء لونه؟«.

- إشوکت: منحوتة من »أي يشء وقته؟«.
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ه: منحوتة من »إلی هذه الساعة«.  - الَهَسّ

- بساع: منحوتة من »بساعة«.

- َبالش: منحوتة من »بال يشء« وتعني: بدون مقابل، أو مجاًنا.

- َبَلّيه: منحوتة من »بال أّي« وتعني: بدون.

- بيش: منحوتة من »بأي يشء؟«.

- َعليش: منحوتة من »عىل أي: يشء؟«. 

- شسَمك: منحوتة من »شنو اسمك؟«. وشنو من: »أي يشء هو؟«.

- امنني: منحوتة من »من أين؟«. منني لك: من أين لك؟

- کّساع: منحوتة من »کل ساعة«.

ا. - ِكِلّش: منحوتة من »كل يشء«. ويقولون: كلش زين أي: جيد جدًّ

- ليش: مرکبة من لـ + أَيش. وأَيش منحوتة من: »أي يشء؟« فيکون أصلها: 

ألي يشٍء؟ 

- ِمنَّاك: منحوتة من »من هناك«.

- منساع: منحوتة من »منذ ساعة«.

- َوسفه: منحوتة من »وا أسفاه«. 

- َهّنوبه: منحوتة من »هذه النوبة«.

- هنياله: منحوتة من »هنيئـًا له« وهنيالك من: »هنيًئا لك«.

- ُيبا: منحوتة من »يا أبتاه«.

- ُيّمه: منحوتة من »يا أُماه«.

4-التطور الدليل:

 بمرور الزمن يتطور التفكري، ونتيجة لذلك تتطور الحياة االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية التي بنيت عىل إعمال العقل والفكر. وبما أن اللغة تعرّب عن التفكري 

اإلنساين فال بدَّ لها من الخضوع للتطور والتحّول من طوٍر إىل طور. يوجد فرق يف 
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تطور اللغة بني الصوتيات والصرف واملفردات. النظام الصويت والنظام النحوي إذا 

ما اكتسبا مرة بقيا طوال العمر، ويدينان باستقرارهما إىل استقرار ذهنية املتكلم. 

أّما األلفاظ فعىل العكس من ذلك ال تستقر عىل حال، بل هي يف تحّول مستمر 

العرب  القديمة كالعني ولسان  املعاجم  الظروف. ومقارنة  تتبع  يتوقف؛ ألنها  ال 

والقاموس املحيط وغريها مع املعاجم املعاصرة الحديثة كالوسيط والغني واللغة 

العربية املعاصرة، تكشف أن داللة األلفاظ متغرية من زمن إىل زمن. ويف اللهجة 

العربية األحوازية لتطور داللة األلفاظ ظواهر معينة، هي: 

أ- تضييق املعنى أو تخصيص الداللة: 

 وهو أن تقصر داللة اللفظ العام عىل بعض ما كانت تدل عليه، بحيث يصبح 

الكلمة يف األصل.  الكلمة مقصوًرا عىل أشياء أقل عدًدا مما كانت عليه  مدلول 

فهو تضييق أو تحديد دالالت الكلمات وتقليلها كما يف كلمة »الَبَحت« التي تدل 

عىل ُكلِّ ما أُِكَل وْحَده مما ُيؤَدم، وكذلك األدم دون خبز )لسان العرب( ولكنها 

الدقيق  من  تصنع  رقيقة  حلوى  عىل  الداللة  يف  لتتخصص  حاليًّا  تتجه  أخذت 

والحليب والسكر والزيت تؤكل دون الُخبز. أو كلمة »الِعيال« التي أصبحت تدل 

األسرة. وكلمة  يعال يف  ما  تدل يف األصل عىل »كل  الزوجة، ولكنها كانت  عىل 

ثم  العرب(،  )لسان  والثِّياِب«  األَْثواِب،  واحد  »اللِّباُس،  األصل  يف  هي  »الثوب« 

تخصصت داللتها وأطلقت عىل لباس طويل خفيف تلبسه النساء فوق الفساتني. 

ومن التخصيص كلمة »ُحكاكة« وهي »ما حكَّ من يشء عىل يشء فخرجت منه 

ا عند  ُحكاكة« )جمهرة اللغة( وقد خصصت يف اللهجة لألرز اليابس الذي يحك حكًّ

خم الكِثيف من كل  غرفه من القدور. والَجْثل يف اللغة العربية الفصحى تعني الضَّ

يشء )لسان العرب( ويف العامية تقلب الجيم ياء، وتخصص للرجل ذي الجسم 

الضخم. واملُِطي يف العامية هو الحمار ج مطايا. ويف األصل: »املَِطيَُّة: الدابَُّة َتْمُطو 

«. )القاموس املحيط(. يف َسرْيِها ج: َمَطايا وَمِطيٌّ
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 ب- تعميم الداللة: 

وهو  وأشمل  أوسع  معنى  إىل  ضّيق  معنى  من  االنتقال  يحدث  عندما  هو 

خاص  نوع  اسم  إطالق  يف  التعميم  »وينحصر  الداللة.  تضييق  ظاهرة  عكس 

الذين يسمون جميع  األطفال  الجنس كله، وهذه حال  الجنس عىل  أنواع  من 

الدالالت  تعميم  إن  فيها«.  يعيشون  التي  البلدة  يروي  الذي  النهر  باسم  األنهار 

أقل شيوًعا يف اللغات من تخصيصها، وأقل أثًرا يف تطور الدالالت وتغريها. ومن 

أمثلة التعميم، أن األحوازيني يطلقون كلمة األدغم عىل اللون املائل إىل السواد، 

أَرَْنَبته  يكون فيه أدىن سواد وخصوًصا يف  الذي  الكبش  واألَْدَغم يف األصل؛ هو 

وتحت َحَنِكه« )لسان العرب(. من املعروف أن كلمة »الورد« يف أصل معناها َنْوُر 

َنْبَتة، وال يجوز استعمالها إال يف هذا املعني، أما اآلن فقد  كل شجرة وَزْهُر كل 

اتسع نطاق استعمالها حتى أصبحت تطلق عىل كل أنواع الزهور. وهكذا نرى أن 

الكلمة لحقه تعميم كبري. وفعل »َكظ« يعني القبض، نحو: كظ سّكان  معنى 

أََخذَت  إِذا  ا  َكظًّ ه  أَُكظُّ َخْصِمي  َكظْظُت  »يقال:  األصل  أمسكه. ويف  أي:  السّيارة 

بَكَظِمه وأَْلَجْمَته حتى ال َيِجَد َمْخَرًجا يخرج إِليه« )لسان العرب(. ويف لغة العرب 

الفصحى: الحشيش خاص باليابس دون الرَّطب، والعامة تسمي الكل حشيًشا.

 ج- تغيري مجال االستخدام: 

انتقال داللة الكلمة إىل داللة أخرى بحيث يكون بني الداللتني عالقة مشابهة 

أو غري مشابهة. ويعتمد هذا املظهر يف الّتطّور الّداليّل عىل تغري مجال االستخدام.

- انتقال مجال الداللة لعالقة املشابهة:

وذلك يكون يف االستعارة، التي هي استعمال كلمة بدل أخرى لعالقة املشابهة 

املحيل  »َزْرزور«  النوع اسم  أمثلة هذا  تدلُّ عىل هذا االستعمال. ومن  قرينة  مع 

املعاجم  يف  َوُيعرُف  بِامْلُدن  َيْكرُث  بِاألَْسَوِد،  ط  ُمَخطَّ أَْسَمر  َطرْي  عىل  يطلق  الذي 
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الحديثة بالدوري. واالسم »َزْرزور« مذكور يف كتب اللغة، ولكنه لضرب آخر غري 

الذي تسميه به العامة يف األحواز، وهنا الحجم هو العامل املشرتك بينهما.

وكلمة »الَوجَوجة« )بالجيم املعطشة( يف العامية تعني صوت طائر الدوري 

وباألصل هدير الحمام. جاء يف لسان العرب: »َوكَوكة الَحماِم: َهديُرها«. كلمة 

ِليل« يف لسان العرب تعني ِمْسًحا من صوف أَو َشَعًرا ُيْجَعل عىل َعُجِز البعري  »الشَّ

مال«  من وراء الّرْحل، ويف العامية صارت تطلق عىل ذيل الحصان. وكلمة »الشِّ

التي وردت يف لسان العرب بمعنى ِكيٌس ُيْجَعل عىل َضْرع الشاة، تطورت داللتها 

حتى أصبحت تطلق عىل لباس أو قطعة قطنية أو إسفنجية توضع للطفل لتلقي 

البول ونحوه وحماية جسمه ومالبسه منه، فيوجد هنا عالقة مشابهة. 

أطراف  ليوصل  يستعمل  منحنًيا  الشكل  أنبوبيَّ  جزًءا  تعني  ِعچس  وكلمة 

األنابيب بعضها ببعض. أخذ اسمه من ِعجس اإلنسان )بالجيم املعطشة( وهو 

راع والَعُضد. َمفِصل موصل بني الذِّ

استعملنا  قد  نكون  اإلبرة  عن عني  نتحدث  »إننا حني  أوملان:  يقول ستيفن 

اللفظ الداّل عىل عني اإلنسان استعمااًل مجازيًّا، أما الذي سّوغ لنا ذلك فهو شدة 

الكلمة يف  التشابه بني هذا العضو والثقب الذي ينفذ الخيط من خالله«. )دور 

اللغة – ص165( ويتجىل هذا املظهر يف كثري من الكلمات التي انتقلت من معناها 

إىل معنى آخر يشبهه، وأجزاء جسم اإلنسان تعّد مصدًرا ثرًّا لالستعارات، وكثرًيا 

ما تنقل إىل مجاالت أخرى لعالقة املشابهة، من مثل قولنا: إيد الهاون، وراس 

)بالجيم املعطشة(،  املرزاب  الغوري، وضروس املشط، وسدر املضيف، وعجس 

وراس العجد، وعز السّيارة.

- انتقال الداللة لغري عالقة املشابهة:

غري  لعالقة  له؛  ُوضع  ما  غري  يف  املستعمل  اللفظ  وهو  املرسل  املجاز  أي 

املشابهة، وهو يأخذ أكرث من شكل اعتماًدا عىل العالقة بني املنقول منه واملنقول 
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أمثلة  ومن  غريها.  أو  تجاورية  أو  محلية  أو  زمانية  أو  سببية  تكون  قد  التي  له 

والشراب يف  الطعام  َمساغ  تعني  اللغة  التي يف كتب  »َحْلق«  التطور كلمة  هذا 

التجاور أصبحت  العرب(. وبسبب عالقة  )لسان  أَْحالٌق  القليل  والجمع  املَريء، 

َمن،  لفظة »الحلق« تعني الفم. وكلمة التِّْقن يف كتب اللغة تعني ُتْرنوق البرِئ والِدّ

فيها  أرسلوا  أَرَضهم:  ُنوا  وَتَقّ البرئ.  من  يخُرج  َحْمأَة  ُيخالطه  الرقيُق  الطنُي  وهو 

ِتِجن،  أي:  جيًما  القاف  يقلبون  األحواز  ويف  العرب(،  )لسان  لتجود  الخاثَر  املاَء 

الذي يجفف وُيوضع يف  الَغَنم  وبسبب عالقة سببية أصبحت تطلق عىل رجيع 

الرتاب لتجويده. ويف العامية أيًضا كلمة »الَيلَّه« تعني سرجني الَبقر اليابس. ويف 

األصل: َجّلة. والِجلَّة يف لسان العرب: الَبَعر، وقيل: هو البعر الذي لم ينكسر.

وأخرًيا معذرة عن التقصیر، ونطلب من اإلخوة الُقّراء أن يتكرموا باإلبالغ عن 

أوجه  الفرصة الستکمال  لنا  يتاح  أو غلط محض يعرثون عليه لعله  نقٍص  أي: 

أو  تشجيع،  من  جميل  فضل  علينا  لهم  كان  بمن  أنوه  كما  مستقباًل،  النقص 

فإىل کل هؤالء  أستطيع ذکرهم،  ال  أو نصيحة، وکثري ممن  توجيه،  أو  دعم، 

شكري وعظيم تقديري وأصدق دعايئ، والله املستعان.

ُمهّنى العامري
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تنويه
استخدم املؤلف رسمني لصوتني وردا يف عدد من اللهجات العربية ال يوجد 

لهما رسم يف حروف الهجاء املعروفة، وهما:

الكشكشة، وهي لهجة عربية  نقط داخلها لوصف صوت  بثالث  )چ( جيم   -

 )CH( يف إبدال الكاف صوًتا قريًبا من التاء والشني، كما يف صوت الحرفني

باللغة اإلنجليزية.

كالجيم  وتنطق  الصريحة،  غري  الكاف  أيًضا  وتسمى  الفارسية  الكاف  )گ(   -

القاهرية، لوصف الصوت الواقع بني القاف والكاف يف لهجات عربية، وهي 

تحايك صوت الحرف )g( باللغة اإلنجليزية.
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ء
الجلد، ويف  أو نقط يختلف لونها عن لون  أْبَرش: من عىل جلده نقط بيضاء، 

لسان العرب: »أَْبَرُش؛ اأَلْبَرُش: الذي فيه أَلوان وِخْلط، والرُبُْش الجمع«.

: وإبريعيص وإبعرييص: الَوزَغة. ويف لسان العرب: »ُبَريٍْص كْنيُة الوزغِة.  إبـْريْحصيِ

ت شيًئا لم َيرْبأْ«. والرُبيْصُة دابٌة صغريٌة دون الوزَغِة، إِذا َعضَّ

ب. ويف لسان العرب: الُبْهُر: انقطاع النََّفِس  ابَتَهر: فالن اْبَتَهر: أي: أّنه ُذِهَل وَتَعجَّ

من اإِلعياء؛ وقد اْنَبَهَر وُبِهَر فهو َمْبُهوٌر وَبِهرٌي؛ والُبْهُر بالضم: تتابع النََّفِس من 

اإِلعياء؛ َبَهَرُه الِحْمُل َيْبَهُرُه َبْهًرا؛ أي: أَوقع عليه الُبْهَر فاْنَبَهَر، أي: تتابع نفسه.

كنية  الُحَصنْي  »أَبو  العرب:  لسان  ويف  الثعلب.  يشبه  حيوان  ني:  الحصِّ أبو 

الثعلب«.

العرب:  لسان  ويف  النَِّديَّة.  املواضع  يف  يكرث  كالخنفساء  حيوان  الَيَعل:  أبو 

الجيم،  بفتح  َجْعران،  أَبو  هو  قيل:  األرض،  دواّب  من  سوداء  دابة  »الُجَعل: 

وجمعه ِجعالن«.

أبو َدمغـَة: مرض يصيب اإلنسان يف دماغه فال يميز األشياء. ويف لسان العرب: 

»َدَمَغْته الشمُس َدْمًغا: آمَلَْت ِدماَغه«.
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َفُر: داٌء يف البطن يصفرُّ  أبو ْصفار: داء يصفرُّ منه الوجه. ويف لسان العرب: »الصَّ

منه الوجه«.

الِجْسِم،  ُمْسَتِطيُل  الَفأَْرَة،  ُيْشِبُه  َواِري،  الضَّ رُْتَبِة  ِمْن   ، َثْديِيٌّ َحَيَواٌن  ريِس:  عيِ أبو 

»ابُن  اللسان:  يف  جاء  ِعْرس.  ابُن  فصيُحُه:  َواِجِن.  بِالدَّ َيْفِتُك  األََصابِِع،  ُد  ُمَتَعدِّ

بنات  والجمع  ناب،  له  أََصكُّ  أَْصَلُم  أَْشرَتُ  نَّْور،  السِّ دون  معروفة  ُدَوْيبَّة  ِعْرٍس: 

ِعْرٍس، ذكًرا كان أَو أُنثى«.

َُم،  أثَرم: الذي سقطت أسنانه األمامية. واملؤنث: َثْرمة. ويف القاموس املحيط: »الرثَّ

باِعياِت، أو خاصٌّ بالثَِّنيَّة.  نِّ من أْصِلها، أو ِسنٍّ من الثَّنايا والرَّ محركًة: اْنِكساُر السِّ

َثِرَم، كَفِرَح، فهو أْثَرُم وهي َثْرماُء، وَثَرَمُه َيرْثُِمه وأْثَرَمُه فاْنرَثََم«.

ر، جيُِّد الخشب، كثري األغصان ُمَتَعّقُدها، دقيق  أثيِل: شجر طويل مستقيم، ُيَعمِّ

ْرفاء إاِل أَنه أَعظم  الورق، واحدته: أْثلة. ويف لسان العرب: »األَْثُل: شجر يشبه الطَّ

ْفر الجياد«. ى به األَقداح الصُّ منه وأَكرم وأَجود ُعوًدا، تسوَّ

املَْجنوُن،  »األَْثَوُل:  القاموس:  ويف  التصّرف.  يحسن  ال  الذي  األحمق  أثَول: 

ج:  الَجْرِي،  والَبطيُء  والَعَمِل،  الَخرْيِ  والَبطيُء  النُّْضَرِة،  والَبطيُء  واألَْحَمُق، 

ُثوٌل«.

حرف  وقلب  أيقنت.  أي:  »أّجنت«  وهي  أيقن،  أي:  »أّجن«  فالن  نقول:  ن:  أَجَّ

القاف جيًما. ويف لسان العرب: »الَيِقنُي: الِعْلم وإزاحة الشك وتحقيُق األَمر، وقد 

أَْيَقَن ُيوِقُن إيقاًنا، فهو ُموِقٌن«.
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أچَلح: ذو الوجه املغرب أو العابس. ويف القاموس املحيط: »َكَلَح، َكَمَنَع، ُكلوًحا 

َر يف ُعبوٍس، كَتَكلََّح، وأْكَلَح وأَْكَلْحُتُه«. وُكالًحا، بضمهما: َتَكشَّ

ُحْمَرٌة  ْبَسُة:  »الدُّ العرب:  لسان  ويف  والسواد.  الحمرة  بني  لونه  الذي  أْدَبس: 

ُمْشَرَبٌة سواًدا، وقد اْدباسَّ وهو أَْدَبُس، يكون يف الشاء والخيل«.

ْغماُء من النِّعاج:  أْدَغم: األدغم هو اللون املائل إلی السواد. ويف لسان العرب: الدَّ

ى  َقُن. ويف الحديث: أنه َضحَّ التي اسودت ُنْخرُتها، وهي األَرَْنَبُة، وَحَكَمُتها وهي الذَّ

بكبش أَْدَغَم؛ هو الذي يكون فيه أدىن سواد وخصوًصا يف أَرَْنَبته وتحت َحَنِكه.

الَحبِّ  من  ضرٌب  َرُة:  »الذُّ العرب:  لسان  ويف  ُحّمص.  إذا  العرناس  حب  إْذَرة: 

معروف، أَصُله ُذَرٌو أَو ُذَرٌي، والهاُء ِعَوض، يقال للواِحَدة ُذَرٌة، والَجماعة ُذَرٌة«.

َبة: أنبوب عريض يقع أمام مجری املاء. يفتح الري عند وقوع املد وعند إتمام  أْرديِ

يا ولد  باإلردبه وصاح  أمثالهم: »حبا دبا طاح  بإغالقه. ومن  الزّراع  يبدأ  السقي 

بّتي«. ويف لسان العرب: »اإلرَدّب الَقناُة التي َيْجري فيها املاُء عىل وجِه األَرِض«.

الّصحاح:  ويف  ونحوهما.  والحبوب  الخشب  تأكل  النملة،  تشبه  حشرة  أرَْضة: 

»األرضة: دويبة تأكل الخشب«.

ُسْمران وُسْمر. واملرأة َسمَرة، ج  السواد والبياض، ج  لونه بني  أْسَمر: من كان 

بالضم  َسُمَر،  تقول:  األَْسَمِر.  لوُن  »الُسْمَرُة:  اللغة:  يف  حاح  الصِّ ويف  َسْمرات. 

وَسِمَر أيًضا بالكسر«.
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أشَعل: ضرب من الحمام لونه أسود وريشه أو أكرث من ذنبه بيضاء اللون. ويف 

ناحية  ناصيِته يف  أَو  الَفَرس  َذَنب  يف  البياُض  ْعَلة:  والشُّ َعُل  »الشَّ العرب:  لسان 

منها. ويقال: إِذا كان البياض يف َطَرف َذَنب الفرس فهو أَْشَعُل، وإِن كان يف َوَسط 

َنب فهو أَْصَبغ، وإِن كان يف َصْدره فهو أَْدَعم«. الذَّ

ْهبُة: َلوُن  َهُب والشُّ أْشَهب: خاَلَط الَبياُض َسواَد َشْعِره. ويف لسان العرب: »الشَّ

َبياٍض، َيْصَدُعه َسواٌد يف ِخالِله؛ وأَنشد: 

ُد َلْوُنه أَْشَهُب وَعال الـَمفاِرَق َرْبُع َشْيٍب أَْشَهِب      والَعْنَبُ الَجيِّ

واِد«. ْهبة الَبياُض الذي َغَلَب عىل السَّ وقيل: الشُّ

أشوی: نقول: أشوی أي: أسهل وأيسر، واالستخدام صحيح عىل صيغة أفعل 

من الشوى الذي يعني الهنّي اليسري. جاء يف العباب الّزاخر: »الشني والواو والياء 

.» يدلُّ عىل األمر الهنيِّ

أنه ال يدرک شيًئا مما يدور  بالزَّفة« أي:  أمثالنا: األطَرش  أطَرش: األصم. ومن 

»األَْطُرُش  العرب:  لسان  ويف  الزفة.  يف  يحدث  ما  األصم  يفهم  ال  كما  حوله، 

.» واألُْطُروُش األَصمُّ

ٍر  َجر؛ أي: وا أََسفي عليك. ويف لسان العرب: »أُّف: كلمة َتَضُجّ أفا: تقال عند الَضّ

.»... ، وأُُفّ ا، وأٍُفّ ، وأُفًّ ، وأُُفّ وفيها عشرة أوجه: أَُفّ له، وأُِفّ

أُّفاد: القلب. أُفادي: أي: قلبي. فصيحه: »فؤاد«. جاء يف اللسان: الفؤاد: القلُب 

ِده. ِده وتوقُّ ِلَتَفوُّ
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بالطاسة  بال  مگرگع  »أگرع  ينشدون:  األطفال  وكان  الَقَرع.  أََصابه  َمْن  ع:  أگَر

يبچي علی أمه يريد خرخاشة«. ويف لسان العرب: »الَقَرُع: َقَرُع الرأْس، وهو أَن 

َقَرًعا،  َقِرَع  َيْصَلَع فال يبقى عىل رأْسه شعر، وقيل: هو َذهاُب الشعر من داٍء؛ 

وهو أَْقَرُع، وامرأَة َقْرعاُء«.

ف. ويف لسان العرب: »األِقُط واإِلْقُط واألَْقُط واألُْقُط: يشء يتخذ  ط: اللََّب املَُجفَّ إگيِ

من اللب املَِخيض يطبخ ثم يرتك حتى َيْمُصل، والِقطعُة منه أَِقطٌة«. 

أَكل: نقول: أَكل جلده من الَحك، أو جلده مأكول، أو عندما يحّلق الفرد رأسه 

ولم يسبح يقول: »كالين الشعر« أي: أكلني الشعر، وسبََّب يل الحّكه. ويف لسان 

ة والجرب أيًّا كانت. وقد أكلني رأيس. وإنه لَيِجد يف  العرب: »اإلكلُة واأُلكال: الِحَكّ

جسمه أَِكَلًة؛ من اأُلكال؛ عىل َفِعلة؛ وإْكلًة وأُكااًل أي: حكة«.

إيِْمَبىل: وتستعمل يف الجواب اإليجابي عىل السؤال املنفي. ويف لسان العرب: »بىل 

جواب للتحقيق يوجب ما يقال لك؛ ألَنها ترك للنفي«.

أمَعط: ذيب أمعط: الذي قد تساقط شعرُه. ومن األهازيج العامية: »ذيب أمعط 

رد البستانة«. ويف العباب الزَّاخر: »رجٌل أمعُط بنيِّ املعِط: وهو الذي ال شعر عىل 

جسده. والذئُب األمعُط: الذي قد تساقط شعرُه«.

أملط: ال َشْعَر عىل َجَسِدِه. ويف لسان العرب: »األَْمَلُط الذي ال شعر عىل جسده 

وال رأْسه وال لحيته، وقد َمِلَط َمَلًطا وُمْلطًة«.
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العرب:  لسان  ويف  الساكت.  املَبلوس:  َسكت.  »أي  انِبَلس  فالن  نقول:  انَبَلس: 

»أَْبَلس: سكت«.

انَبَلم: َسكت. ويف لسان العرب: »أَْبَلَمت َشَفته: َوِرَمْت، واالسُم الَبَلَمُة«.

انحاش: انحاش فالن؛ أي: َنَفَر وَشَرَد وَهرب. ويف لسان العرب: »انحاَش عنه أي: َنَفَر«.

انَسدح: انسدح الشخص عىل األرض: َتمّدد، نام عىل ظهره. ويف لسان العرب: 

»اْنَسدح الرجُل: استلقى وفرَّج رجليه«.

انلَصم: َسكت. ويف لسان العرب: »اللَّْسم السكوُت حياًء ال َعْقاًل«.

ياًء.  الجيم  حرف  وقلبوا  انهجم  فصيحه:  م  تَهدَّ أي:  بيته؛  انهيَّم  نقول  َيم:  انهيِ

جاء يف اللسان: »َهَجم البيَت َيْهِجُمه َهْجًما َهَدمه. وبيت َمْهجوٌم: ُحلَّْت أَْطناُبه 

ْت ِسقاُبه أي: أَْعِمدُته، وكذلك إِذا َوَقع«. فاْنَضمَّ

أْنَي: مْرساة الّسفينة. أصل اللفظة: »أنجر« وقد قلب حرف الجيم ياًء. جاء يف 

، ومن أمثالهم: فالٌن أثقل من  فينة، وهو اسم عراقيٌّ العني: »األنجُر: ِمرساة السَّ

أنَجرة، وهو أن تؤخذ خشباٌت فيخاَلف بني رؤوِسها، وُتَشد أوساطها يف موضٍع 

واحٍد، ثم يفرغ بينها الرَّصاُص املُذاب فتصري كأّنها صخرٌة، ورؤوُس الخشب ناتئة 

فينة فأقامت«. تشدُّ بها الِحبال ثم ترسل يف املاء، فإذا َرَسْت، َرَست السَّ

العباب  والكلمة وردت يف  الجلد.  تهرَّأ عنه  أي:  الجرح؛  »انيلط«  نقول:  انيَلط: 

الزاخر للصاغاين: »اْجلط عن جلدها؛ أي: اْكشْطُه«.
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أََهد: الرؤية واللقاء. نقول: أَهدي به؛ أي: لقايئ به. وما يل أََهد بفالن من فرتة؛ 

أي: لم أَره منذ مدة. ويف لسان العرب: »يقال: متى َعْهُدَك بفالن؟ أَي: متى ُرْؤَيُتك 

إِياه؟ وَعْهُده رؤيُته«.

اليوم  أّما  البّحار عىل خصره،  يلفها  »أوزار« و»وزرة«: قطعة قماش كان  أُوزار: 

به  »أََزَر  العرب:  لسان  ويف  شاكل.  وما  السّيارات  زجاج  تنظيف  يف  فتستعمل 

اليشُء: أَحاَط. واإِلزار: املِْلَحَفة«. 

أْوما: أشار بيده، ويومئ؛ أي: يشري. ويف لسان العرب: »اإليماُء اإلشارة باألَْعضاء 

لغة  ووَمأُْت  إِيماء،  أُومئ  إِليه  أَْوَمأُْت  يقال:  والحاجب.  والعني  واليد  كالرأْس 

فيه«.

إي: نعم. ويف لسان العرب: »قال الزجاج: قل: إي: وربي إِنه َلحّق، املعنى: نعم 

واللِه، وهي  إي:  الحديث:  تكرر يف  الصحيح، وقد  القول  وربي، قال: وهذا هو 

بمعنى نعم«.

لسان  ويف  مقبضها.  »أي  السچني  إْيد  نحو:  َمْقَبُضه.  يشء:  كلِّ  من  اإلْيد  إْيد: 

العرب: »َيُد الفأِْس ونحِوها: َمْقِبُضها«.

به  ُيْؤَتَدُم  ما  »اإِلداُم معروف  العرب:  واملََرق. ويف لسان  اللب  إيدام: تطلق علی 

مع الخبز«.

أْيَرد: ال شعر عىل جسده. ويف لسان العرب: »َجَرَد الِجْلَد َيْجُرُده َجْرًدا: نزع عنه 

َده. ويقال: رجل أَْجَرُد ال شعر عليه«. الشعر، وكذلك َجرَّ



الكتاب )16( - مجلة الفيصل العددان )488-487(28

ب
بابا: كلمة ينادي بها الطفل والده. ويف اللغة: »َبأَْبأَ الصبيُّ أَباُه إِذا قال له: َباَبا. 

، إِذا قال له: َباَبا«. وَبأَْبأَُه الصبيُّ

لسان  ويف  بذوره.  وكذلك  مطبوخة  قرونه  تْؤكل   ، حويلٌّ عشبيٌّ  نبات  باجلة: 

، وَحْمُله الَجْرَجر«. : الُفول، اسم َسواِديٌّ العرب: »الباِقالُء والباِقىلَّ

باإِلضافة،  ُبْحَراٍن  َيْوُم  هذا  »نقول:  العرب:  لسان  ويف  الحر.  ة  شدَّ باُحورة: 

وباُحوراء مثل عاشور  باُحوٍر  إىِل  باُحوريٌّ عىل غري قياس، فكأَنه منسوب  ويوٌم 

وعاشوراء، وهو شّدة الحر يف تموز«.

باخ: باخ اللعب؛ أي: َفرَت فهو بايخ. وباخ الكالم؛ أي: انَحرف عن الصواب. البايخ: 

فاتر الطبع. واللفظة من الفصيح، جاء يف لسان العرب: »باَخِت الناُر والحرُب َتُبوُخ 

ى؛ قال رؤبة:  َبوًخا وُبووًخا وَبَوخاًنا: سكنْت وَفرَتَت، وكذلك الحرُّ والغضب والُحمَّ

حتى َيُبوَخ الَغَضُب الَحِميُت، وأَباَخها الذي ُيْخِمُدها، وأََبْخُت الَحْرَب إِباخًة. وباَخ 

الرجُل َيبوُخ: سَكَن َغَضُبه. وباَخ الَحرُّ يبوُخ إِذا َفرَت؛ وقيل: باَخ الحّر إِذا سكَن َفْوُره«.

بارح: شّدة الحر. ويف لسان العرب: »البارح: الريح الحارة يف الصيف«.

لسان  ويف  أمس،  قبل  ما  البارحة:  أوَّل  مضْت.  ليلة  أقرب  هي  البارَْحة  بارَحة: 

العرب: »البارَِحُة أَقرُب ليلة مضت«.
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باريِد وُمَبَّد: نقول: »فالن حّصل علی اليشء باِرد وْمرَبَّد«؛ أي: ناله بغري تعب. 

ويف لسان العرب: »الباردة الغنيمة الحاصلة بغري تعب؛ ومنه قول النبي صىل 

الله عليه وسلم: »الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة« لتحصيله األَجر بال ظمأ يف 

الهواجر أَي: ال تعب فيه وال مشقة«.

باط: باطن املنكب. فصيحه: إبط. ويف لسان العرب: »ابن سيده: اإِلْبُط باِطُن املَْنِكب«.

باع: مقياس يعادل امتداد ما بني الكفني وبسطهما مع الصدر. ويف لسان العرب: 

نْي إِذا بَسْطتهما«. »الباُع والَبْوُع والُبوع: َمسافُة ما بني الكفَّ

املَسروق. ويف لسان  املَبيوگ:  والسارق.  اللص  الَبّواگ:  اليشء: سرقه.  باگ  باگ: 

ر  العرب: »باَق إذا هَجم عىل قوم بغري إِذنهم، وباَق إِذا كذب، وباق إِذا جاء بالشَّ

والُخصومات«.

باگه: حزمة من البقل، أصل اللفظة: باقة، وقد قلب حرف القاف جيًما قاهرية. 

جاء يف اللسان يف اللسان: »الباقُة من الَبْقل: ُحزمة منه«.

وغريهما،  املَطر  ماء  أو  الَقِذر  املاء  لتصريف  ُتَعدُّ  فتحة  بالوعات:  ج:  بالوعة: 

ُسّميت بذلك ألنها تْبَلُع املاء. ويف لسان العرب: »والباُلوعة والَبلُّوعُة، لغتان: برئ 

تحفر يف وسط الدار وُيَضيَُّق رأْسها يجري فيها املطر، ويف الصحاح: ثقب يف وسط 

الدار، والجمع الَبالِليُع، وباُلوعة لغة أَهل البصرة«

باييِت: نقول: خبز بايت إذا مرَّ عليه ليلة ولم يؤكل، وسمچ بايت. فصيحه: بائت. 

قاِء  ويف لسان العرب: »قال األَزهري: سمعت أَعرابيًّا يقول: اْسِقِني من َبيُّوِت السِّ
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؛  الَغابُّ والباِئُت:  لياًل.  َبَرَد فيه  قاء، حتى  السِّ لياًل وُحِقَن يف  ُحِلَب  َلَبٍ  أي: من 

يقال: ُخْبٌز باِئٌت، وكذلك الَبيُّوُت«.

: اْسِتْئصاُل اليشء قطًعا«.  برت: برَت اليشء: قطعه. ويف لسان العرب: »الَبرْتُ

َبح: وباح )بتفخيم الباء(: كلمة تدل عىل نفاد اليشء وفنائه وهي لألطفال خاصة. 

ويف لسان العرب: »يقول: إِذا قيل لنا: أََبِقَي ِعندكم يشء؟ قلنا: َبْحباِح أي: لم َيْبَق«.

َبَحث: َبَحث األْرض: َحَفَرها َوَطَلَب َشْيًئا ِفيَها. ويف لسان العرب: »الَبْحُث: َطَلُبَك 

اب؛ َبَحَثه َيْبَحُثه َبْحًثا، واْبَتَحَثه«. اليشَء يف الرتُّ

قلب حرف  وقد  بِكر.  اللفظة:  أصل  والحيوان.  اإلنسان  لدی  اإلنجاب  أّول  ر:  بيِچيِ

الكاف جيًما فارسية. جاء يف لسان العرب: »بِْكُر الرجل بالكسر: أَّول ولده، وقد 

يكون الِبْكُر من األَوالد يف غري الناس كقولهم بِْكُر الَحيَِّة«.

دون  تؤكل  والزيت  والسكر  والحليب  الدقيق  من  تصنع  رقيقة  حلوى  َبَحْت: 

َبْحٌت وكذلك  ُيؤَدم فهو  أُِكَل وْحَده مما  »ُكُلّ ما  العرب:  الُخبز. جاء يف لسان 

األدم دون خبز«.

وعّبادان  والفالحّية  املحمرة  يسكنون  الذين  البحرينيني  علی  تطلق  َبحراين: 

والجمع َبحارَْنة. ويف لسان العرب: »رجل َبْحراينٌّ منسوب إىِل الَبْحَريِن«.

َبّحة: غلظ الّصوت وخشونته. وفالن صوته مبحوح: به َبّحة. ويف لسان العرب: 

ة والَبَحُح والَبحاُح والُبُحوحُة والَبحاحُة: كلُّه ِغَلٌظ يف الصوت وُخُشونة«. »الُبحَّ
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َبحَلگ: َبحَلگ الشخص: فتح عينيه ونظر نظًرا شديًدا. أصل اللفظة َحمَلق. ُقلب 

حرف القاف جيًما قاهرية، وحصل القلب املكاين، فقّدمت امليم، فصارت اللفظة 

َمحَلگ، ثم أُبدلت امليم باًء فتحولت إلی: َبحَلگ. كما تحّول املسمار إلی بسمار، 

واملكان إلی بكان. جاء يف الصحاح يف اللغة: »وقد َحْمَلَق الرجل: َفَتح عينيه ونظر 

نظًرا شديًدا«.

ُبْخَنگ: ِخْرَقٌة َتَتَقنَُّع بَِها املرأة، َفَتُشدُّ َطَرَفْيها َتْحَت َحَنِكها. ج: َبخاِنگ. ويف لسان 

غري  َدَبر  وما  منه  قَبَل  ما  رأْسها  فتغطي  املرأَة،  تلبسها  خرقة  »الُبْخُنق  العرب: 

َطَرَفْيها تحت حنكها، وَتِخيط  َتَقنَُّع بها وَتِخيُط  وَسط رأْسها، وقيل: هي خرقة 

معها ِخْرقة عىل موضع الجبهة«.

العرب:  لسان  ويف  متوافر.  مبذول:  يشء  به.  وجاد  أعطاه  اليشء  بَِذل  بيَِذل: 

»الَبْذل: ضد املَْنع. َبَذله َيْبِذله وَيْبُذله َبْذاًل: أَعطاه وجاَد به«.

مَلَع. بَرَجت الدنيا: مَلَعت. جاء يف لسان العرب: »بَرقت  َبرج اليشء وبرگ:  برج: 

ق َبْرًقا وأَْبَرقْت: جاَءت برَِبق«. السماء َترْبُ

د: أداٌة بها سطوح َخِشنة، ُتستعمل لتسِوية  َبَرد: َبَرد الحديَد ونحَوه: َسَحله. املرُْبَ

ِد  باملرِْبَ الحِديَد  »َبَرَد  العرب:  لسان  ويف  ْحل.  السَّ أو  بالتأَكل  تشكيلها  أو  األشياء 

حالة؛ ويف الصحاح: والرُبادة ما  ُده: سحله. والرُبادة: السُّ ونحَوه من الجواهر َيرْبُ

ُد ما ُبِرَد به«. سقط منه. واملرِْبَ

ي: َنبات مايئ تسمو ساقه الهوائية إىِل نحو مرت أو أكرث، ينمو بكرثة يف األهوار.  َبْرديِ

، بالفتح: نبت معروف واحدته َبْرِديٌَّة«. ِديُّ ويف لسان العرب: »الرَبْ
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مة: جزء لحمّي ظاهر من الفم يسرت األسنان، وهما ُبرطمتان؛ ُعْليا وُسْفىل  ُبرطيِ

ج: َبراِطم. َبرَطم الشخص: أدلی شفتيه فهو مرَبِطم. الرُبطام: صنف من األسماك 

ي بذلك ألنه كبري الشفة. ويف لسان  البحرية تنتمي ملجموعة الهوامري، وقد ُسمِّ

َفة. وَشفٌة بِْرطاٌم: ضخمة، واالسم  ْخم الشَّ العرب: »الرِبْطاُم والرُباِطُم: الرجل الضَّ

الرَبَْطمة، والرَبَطَمُة: ُعبوس يف انِتفاخ وَغْيظ«. 

َبرَغش: ضرب من البعوض. ويف القاموس املحيط: »الرَبَْغُش، كجعفٍر: الَبُعوُض«.

َصٌة  َبرغوث: َحَشَرٌة َلها ِجْسٌم َخِفيٌف َمْضغوٌط، بِِه َبْطٌن ُمتَِّسٌع َوأَْطراٌف ُمَتَخصِّ

ٍة، َوُخْرطوٌم َتْمَتصُّ بِِه َدَم اإِلْنساِن أَو  ٌد بُِفكوٍك قاِضَمٍة حادَّ يف الَقْفِز، َوَرأُْسها ُمَزوَّ

ٌة. ويف لسان العرب: »الرُبُْغوُث ُدَويبَّة ِشْبُه  الَحَيواِن، َتْنُقُل الجراثيَم، َلْسَعُتها حادَّ

الُحْرُقوص، والرُبْغوُث واحُد الرَباغيث«.

َبزر: األوالد. ومن أمثالنا: »أعز من البزرة، بزرة البزرة«، ويف لسان العرب: »الَبْزُر 

األَوالد«.

َبُزر: الَبُزر هو الَحبُّ ُيْلَقى يف األرض لإلنبات. َبَزر األرض: رّشها بالبزر فهي َمْبزوَرة. 

حاح يف اللغة: »الَبْزُر: َبْزُر الَبْقِل وغريه«. ويف الصِّ

اُه، َشَخله باملشخلة. ويف لسان العرب: »َبَزل الَخمَر وغرَيها  ن: َصفَّ بيَِزل: بَِزل التِّمَّ

َبْزاًل واْبَتَزَلها وَتَبزَّلها: ثقب إِناءها، واسم ذلك املوضع الُبَزاُل. وَبَزَلها َبْزاًل: َصّفاها. 

ى بها«. واملِْبزل واملِْبزلة: املِْصفاة التي ُيَصفَّ

بالواو والنون  اللفظة: َبس. وقد صّغرت  الِهرَُّة األهلية. أصل  َبزازين:  ج:  َبّزون: 

علی الطريقة اآلرامية، فصارت: بّسون. ثم لقرب مخارج الحروف وللنطق األسهل 
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أُبدل حرف السني زاًيا فتحّولت إلی: بّزون. ومن أمثالهم: »الَبّزون عدها َسبعة 

عاشت  روح  لها  خرجت  إذا  أرواح،  سبعة  للبّزون  أن  يظنون  والعامة  أرواح« 

األهلية:  للهرة  يقال  عّباد:  ابن  »وقال  الزَّاخر:  العباب  يف  جاء  الباقية.  باألرواح 

َكر: َبّس، والجمع: بِساس«. ة. والذَّ الَبسَّ

ا  ه َبجًّ ا وَبجَّ ه َبطًّ َبط: َبط اليشء: شقه. ويف لسان العرب: »َبّط الُجْرَح وغريه َيُبطُّ

ه«. إِذا شقَّ

َبطران: علی وزن فعالن: كثري الَبَطر، الطاغي الذي ال يشكر النعم ويكره اليشء 

النِّْعَمِة،  يف  غيان  الطُّ »الَبَطُر  العرب:  لسان  ويف  الكراهية.  يستحق  أَن  غري  من 

وقيل: هو كراهة اليشء من غري أَن يستحق الكراهية. َبِطَر َبَطًرا، فهو َبِطٌر«.

العرب:  لسان  ويف  َنِهٌم.  اأَلكل،  من  نفُسه  َتْنَتِهي  ال  الذي  األْكِل  َكِثرُي  بطيني: 

ه إال َبْطُنه«. »الَبطنُي الذي ال َيُهمُّ

َده. ويف لسان العرب: »وَبْعرَثَ اليشَء: فرَّقه. وَبْعرَث  َقُه وَبدَّ َبعرث: َبْعرَثَ اليشَء: َفرَّ

الرتاَب واملتاع: قلبه«.

الطيل  َبْعرر  َبعرورة.  منه:  الواحدة  ْلِف.  الظِّ َوَذواِت  الُخفِّ  َذواِت  رَجيُع  َبعرور: 

ونحوه: ألقی بعروره علی األرض. ويف القاموس املحيط: »الَبْعُر، وُيَحرَُّك: رَجيُع 

ْلِف، واِحَدُتُه بهاٍء، ج: أْبعاٌر، والِفْعُل: كَمَنَع«. الُخفِّ والظِّ

لسان  ويف  عينه  يف  حادِّ  بيشء  ضربه  »أي  بعينه  فالَنا  َبغز  »فالن  نقول:  َبَغز: 

العرب: »الَبْغُز: الضرب بالرِّجل أَو العصا«.
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ة. أصل اللفظة:  َبگ: حشرة ثنائّية األجنحة، تغتذي بدم اإلنسان، الواحدة: َبگَّ

»الَبقة:  اللغة:  يف  الصحاح  يف  جاء  قاهرية.  جيًما  القاف  قلب حرف  وقد  »َبق« 

.» البعوضُة، والجمع: الَبقُّ

العرب:  ُبلُبل. ويف لسان  الفصيح:  الَجميِل. اسمه  بَِتْغِريِدِه  َمْشهوٌر  طائر  َبلبول: 

»ابن سيده: الُبْلُبل طائر َحَسن الصوت، يأْلف الَحَرم، ويدعوه أَهل الحجاز النَُّغر«.

العرب:  لسان  ويف  املاء.  منها  يصّب  التي  قناته  نحوه  أو  اإلبريج  بلبولة  َبلبولة: 

من  الُبْلبلة ضرب  التهذيب:  رأْسه.  إىِل جنب  ُبْلُبل  فيه  الذي  الكوز  َقناُة  »الُبْلُبل 

الكيزان يف جنبه ُبْلُبل َيْنَصبُّ منه املاء«.

بيِليِد: كرة من رصاص مربوطة بنهاية حبل تقذف يف البحر لقياس عمقه. واللفظة 

وردت يف القاموس املحيط: »البلدة هنة من رصاص ُمدحرجة يقيس بها املاّلح املاء«.

راب يف الحلق، وُيطلق عليه املريء وهو مكان التقاء  َبْلعوم:  َمْجَرى الطعام والشَّ

العرب:  الحلق ج: بالعيم. ويف لسان  آخر  الفم عند  بفتحة  األنف  مجرى فتحة 

»الُبْلُعم والُبْلعوُم: َمْجرى الطعام يف الَحْلق وهو املَريُء«.

ويف  الحالية،  املياه  يف  يعيش  بنِّية.  واحدته  العظمي،  السمك  من  صنف  بيِنِّي: 

»الُبنِّيُّ  املحيط:  القاموس  ويف  الخليج.  مياه  يف  تصّب  التي  واألنهر  املستنقعات 

: َضْرٌب من الّسَمِك«. يٍّ كُقمِّ

َبَهگ: داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض. ويف لسان العرب: »الَبَهُق: 

بياض دون الربص«.
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راعة. قال الشاعر حسن عاشور: »ُبور أحالم املدينة،  ُبور: األرض التي ال تصلح للزِّ

ْرِع،  ويميش ويّاها الگحط، ويف القاموس املحيط: »الَبْوُر: األرُض قبل أن ُتْصَلَح ِللزَّ

أو التي ُتَجمُّ َسَنًة ِلُتْزَرَع من قابٍِل، واالْخِتباُر«.

َبيابي: بياض العني وأعتقد أن اللفظة جمع البؤبؤ. جاء يف لسان العرب: »الُبْؤُبُؤ: 

َعرْيُ الَعنْي«.

يف  فيض  الظهر  من  العلوي  الجزء  يف  أخضر  لون  له  السمك  من  ضرب  بيِياح: 

الباء  بكسر  »الِبياُح،  العرب:  لسان  ويف  الصيد.  بشباك  اصطياده  يتم  األسفل. 

مخفف: ضرب من السمك صغاٌر أَمثاُل ِشرْبٍ، وهو أَطيب السمك«. 

بيَدر: موضع ُيجمع فيه القمح ونحُوه. ويف لسان العرب: »الَبْيَدُر: املوضع الذي 

يداس فيه الطعام«.

ت
تاع: تاع الشخص: أْلقى ما يف معدته من الفم. ويف القاموس املحيط: »تاَع الَقيُء 

َيتيُع َتْيًعا وَتَيًعا وَتَيعاًنا، محركتني: َخَرَج«.

تايـيِه: تيهان. جاء يف لسان العرب: »رجل َتيَّهاٌن إِذا تاه يف األَرض. وَتيَّه اليشَء: َضيََّعه«.

َتباَهى: تفاخر. ويف لسان العرب: »املُباهاُة: املُفاخرة. وَتباَهوا أَي: تفاخروا«.
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ويف  بنفسه.  املعجب  مشية  ويميش  بتمايل  يسري  الذي  للشخص  تقال  تَبْختـَر: 

: ِمْشَيٌة َحَسَنٌة«. لسان العرب: »الَبْخرَتَُة، والتََّبْخرُتُ

أو  كسل  نتيجة  إرادّية  غري  بحركة  وأطبقه  فمه  فتح  خص:  الشَّ َتثاَوب  َتثاَوب: 

ُنعاس أو ملل. ويف القاموس املحيط: »َتثاَءَب وَتَثأََّب: أصاَبه َكَسٌل وَفرْتٌة َكَفرْتَة 

النُّعاِس، وهي الثَُّؤباُء والثَّأَُب ُمَحرََّكًة«.

وقد  ِتْقن.  اللفظة:  وأصل  لتجويده.  الرتاب  يف  ويُوضع  يجفف  الَغَنم  رجيع  ن:  تيِجيِ

الطنُي  َمن وهو  والِدّ البرِئ  ُتْرنوُق  »الِتّْقُن:  العرب:  لسان  القاف جيًما. جاء يف  قلبت 

ُنوا أَرَضهم: أرسلوا فيها املاَء الخاثَر لتجود«. الرقيُق ُيخالطه َحْمأَة يخُرج من البرئ. وَتَقّ

كانوا  أنهم  وأحسب  بساعات  العشاء  بعد  تؤكل  وجبة  التَّحتومة  َتْحتوَمة: 

فُسمّيت  الوجبة،  لهذه  العشاء  وجبة  من  تبقی  ما  أو  الخبز  ُفتات  يجمعون 

أَو ما  املائدة من الطعام  َتْحتوَمة. جاء يف لسان العرب: »الُحتامُة: ما بقي عىل 

َبق الذي يؤكل  سقط منه إِذا أُِكَل، وقيل: الُحتامُة ما فضل من الطعام عىل الطَّ

عليه. والتََّحتُّم: أَكل الُحتامة وهي ُفتات الخبز«.

ل.  َتَدندل: َتَدندل اليشء: تدّلی فهو مندندل. ويف لسان العرب: التََّدْلُدل: كالتََّهدُّ

ْلدلة: تحريك اليشء املَُنوط. وَدْلَدله  وَتَدْلَدل اليشُء وَتَدْرَدر إِذا َتَحرَّك ُمَتَدلًِّيا. والدَّ

ِدْلَدااًل: َحرَّكه.

َتَربَّع: ثنى قدميه تحت فخذيه مخالًفا لهما. ويف لسان العرب: »َتَرَبّع يف جلوسه 

وجلس األُْرَبعا: وهي ضرب من الِجَلس«.
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يوعة: صوت يخرجه اإلنسان من جوفه بواسطة  يوعة. الرتَّ َتريَع: َتريَع: أخرج الرتَّ

فمه نتيجة امتالء جوفه من أكل أو شرب. ويف لسان العرب: »َتِرَع اليشُء، َتَرًعا 

وهو َتِرٌع وَتَرٌع: امَتألَ«.

العرب:  لسان  ويف  صباًحا.  الشمس  يف  جلس  إذا  الرجل  تَشمس  س:  تَشمَّ

َس الرجُل: َقَعَد يف الشمس وانتصب لها«. »َتَشمَّ

َتَعْنَكش: َتَعْنَكش باليشء: َتَعلَّق به. ِمْتَعْنِكش: ُمَتَعلِّق. ويف القاموس املحيط: 

»الَعْنَقَشُة: التََّعلُُّق باليشِء«.

»َتَفل  العرب:  لسان  بَصق. ويف  خص:  الشَّ تَفل  البصاق.  التفال:  البصقة.  َتْفَلة: 

َبد ونحُوهما«. َيْتُفل وَيْتِفل َتْفاًل: َبَصق. والتُّْفل والتَُّفال: الُبصاق والزَّ

ا يديه تحت رجليه. ويف لسان العرب:  تيَِگْرَفص: وِتَگْرَفص: جلس علی األرض شادًّ

وَقْرَفَص  وِقْرفاًصا.  َقْرَفصًة  َقْرَفص  وقد  الرجلني،  اليدين تحت  َشدُّ  »الَقْرَفصُة: 

اليشَء: جمعه. وجلس الِقْرِفصا والَقْرَفَصا والُقْرُفَصا: وهو أَن َيْجِلَس عىل أَْلَيَتْيه 

وُيلِزَق فخذيه ببطنه وَيْحَتبي بيديه«.

تَگمن: نقول: »فالن تَگمن الشغلة« أي: أشرف عليها. ويف لسان العرب: »قِمنٌي 

ْنُت اليشَء إِذا أَْشَرفَت عليه أَن تأْخذه. هو َقَمٌن بكذا  بمعنى َحِرّي، مأْخوذ من َتَقمَّ

وَقَمٌن منه وَقِمٌن وقِمنٌي أي: َحٍر وَخِليٌق وَجِديٌر«.

ة:  َتك: نقول: َتك إلباسه؛ أي: ارتداه وربط تكته باملتك. ويف لسان العرب: »التِّكَّ

ة السراويل، وجمعها ِتَكٌك؛ والتِّكُة رباط السراويل«. واحدة التََّكِك، وهي ِتكَّ
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»َقْرَمَش  العرب:  لسان  ويف  قماشه.  وتجّمع  تقلص  الثوب:  َتَكْرَمش  َتَكْرَمش: 

اليشَء: جَمَعه«.

فهو  اللبس  كرثة  من  واندرس  خفيًفا  صار  أي:  الثوب«  »تلهله  نقول:  تلْهله: 

وُمَهْلَهل:  وُهالِهل  وَهْلهاٌل  وَهْلَهٌل  َهلٌّ  »ثوب  العرب:  لسان  »اْملْهله«. جاء يف 

فه. والَهْلَهلُة  اج الثوَب إِذا أَرّق َنْسجه وخفَّ رقيق َسخيُف النَّْسج. وقد َهْلَهل النَّسَّ

َرديء  َهْلَهل  وثوب  خاصة.  بالنَّْسج  َهْلَهله  األَعرابي:  ابن  وقال  النْسج.  ُسْخُف 

النْسج، وفيه من اللغات جميع ما تقدم يف الرقيق.

ى: اْنَعَطَف«. َتَلّوى: َتَلّوى اليشء: انعطف وانثنى. يف القاموس املحيط: »َتَلوَّ

َتمَتم: عجل بالكالم فلم يفهم. ويف لسان العرب: »التَّْمَتمُة: ردُّ الكالم إىِل التاء 

وامليم، وقيل: هو أَن َيْعَجل بكالمه فال يكاد ُيْفِهمك«.

تَمْضَمَض: َتَمْضَمَض باملاء: َحرََّكُه َوأَداَرُه يف فمه. ويف لسان العرب: »املضمضُة: 

تحريك املاء يف الفم«.

تميمة: سوار يوضع يف أيدي األطفال. ويف لسان العرب: »التميمة: ِقالدة يجعل 

ُعوذٌة  والتَِّميمُة:  التَّمائم.  عليه  علَّْقت  املَْولود  ْمت  َتمَّ وحيك:  وُعَوذ؛  ُسُيوٌر  فيها 

تعلق عىل اإِلنسان«.

ُتوم: مولود مع غريه يف بطن واحد. فصيحه: توأم. جاء يف اللسان: »التَّْوأَُم من 

جميع الحيوان: املولود مع غريه يف َبْطن من االثنني إىل ما زاد، ذَكًرا كان أَو أُْنثى، 

أَو ذكًرا مع أُنثى«.
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ة: الساعة من الزمان«. َتّوة: قبل قليل. ويف لسان العرب: »الَتَّوّ

َتيَّخ: نقول: فالن َتيَّخ فالًنا؛ أي: أوغل يف ضربه. ويف لسان العرب: »يقال للعصا 

للقضيب  للعصا؛ وقيل:  اسم  رطبة؛ وقيل: هي  املِْتَيخة جرائد  املِْتَيخة، وقيل: 

الدقيق اللني؛ وقيل: كل ما ضرب به من جريد أَو عصا أَو ِدرَّة وغري ذلك، وترجم 

وَمَتخه  رقبته  اللَُّه  َمَتَخ  من  قيل  فيما  وأَصلها  قال:  متخ،  يف  األَثري  ابن  عليها 

هم إِذا ضربه«. بالسَّ

لسان  ويف  شيًئا!  يفهم  ال  كالتيس  أي:  تيس«؛  »فالن  نقول:  األحمق.  تيس: 

العرب: »الَتّْيس: الذكر من املعز، والجمع أَْتياٌس وأَْتُيس«.

ث
َثُب: الثَّرُب انحسار ماء البحر بعد املّد. ويف لسان العرب: »َثرَب البحُر: َجَزَر«.

ُْب: َشْحم  ثيِريِب: ج ثروب: البيض املوجود يف بطن السمك. ويف لسان العرب: »الرثَّ

َرِقيٌق َيْغَش الَكِرَش واألَْمعاَء، وجمُعه ُثُروٌب«.

باملََرق. ويف لسان العرب:  املقّطع واملرشوش  ِتليت: الخبز  والبعض يقول:  ثيِريد: 

ُد: الَهْشُم؛ ومنه قيل ملا ُيهشم من الخبز وُيَبلُّ بماء الِقْدِر  ْ ِيُد معروف. والرثَّ »الرثَّ

وغريه: َثريدة«.
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ويف  أي: ضعيف.  وثجیل«  ثگیل  »فالن سمعه  نقول:  َخّف.  السمع:  ِثگل  ثيِگل: 

لسان العرب: »َثُقَل َسْمُعه: ذهب بعُضه«.

َثَلم: َثَلم اليشء: كسر َحْرَفه فهو مثلوم. الثُّلمة: القطعة التي تسقط من اليشء 

فاْنَثَلم  وثلَّمه  َثْلًما  َيْثِلُمُه  ونحَوه  والسيَف  اإِلناَء  »َثَلَم  العرب:  املثلوم. ويف لسان 

وَتَثّلم: كسر َحْرَفه«.

ن«؛ أي: ال يحرتم وال يعرف قيمة  َثَمن: َثَمُن اليشء: قيمته. ويقال فالن ما »يَثمِّ

األشخاص األجواد. ونقول باملثل الشعبي: »املا يعرفك ما يثمنك«؛ أي: الذي ال 

يعرفك ال يعرف ثمنك ومکانتك. ويف لسان العرب: »ثَمُن كّل يشء قيمُته«.

ثيِنی: ِثنی اليشء: رد بعضه علی بعض فهو ُمننٍث. ويف لسان العرب: »َثَنى اليشَء 

ْت«. َثْنًيا: ردَّ بعضه عىل بعض، وقد َتَثنَّى واْنَثَنى. وأَْثناء الَحيَّة: َمطاِويها إِذا َتَحوَّ

لسان  الدّراعة. ويف  أو  النفنوف  فوق  النساء  تلبسه  لباس طويل خفيف  ثوب:  

العرب: »الثَّْوُب: اللِّباُس، واحد األَْثواِب، والثِّياِب«.

ثيِييِل: نبت ينبت تحت النخيل ويف األماکن الرطبة. ويف لسان العرب: »الثِّيل: نبات 

ي َنْجًما.  َيْشَتِبُك يف األَرض، وقيل: هو نبات له أُرومة وأَصل، فإِذا كان قصرًيا ُسمِّ

والثَّيِّل: َحِشيش، وقيل: نبت يكون عىل شطوط األنهار يف الرياض«.
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ج
 : الَقتُّ العرب:  لسان  ويف  الغنم.  تأکله  العشبّية،  النباتات  من  جنس  َجت: 

واب. الِفْصِفصُة، وهي الرَّْطبُة من َعَلف الدَّ

اُم، كُزنَّاٍر: ِضدُّ وراَء«. ام: ظرف مكان بمعنى أمام؛ ويف القاموس املحيط: »ُقدَّ دَّ جيِ

بَِداِخِلَها  َواأْلَْشَكاِل،  َوَنْحِوِه، ُمْخَتِلَفُة اأْلَْحَجاِم  ُعْلَبٌة َصِغرَيٌة ِمْن َمْعِدٍن  َجْدَحة: 

ْغِط َعَلْيِه.. أصل اللفظة:  مادة غازية َويِف َرأِْسَها َفِتيٌل َمْعِديِنٌّ َوَنْحُوُه ُيَولَُّع ِعْنَد الضَّ

الذي  الحجر  احة  اُح والَقدَّ »الَقدَّ اللسان:  القاف جيًما. جاء يف  ُقلب  احة وقد  َقدَّ

ُيْقَدُح به النار؛ وَقَدْحُت الناَر«.

اللسان:  القاف جيًما. جاء يف  ِقْدر. وقد ُقلب  اللفظة:  إِناٌء يطبخ فيه. أصل  در:  جيِ

»الِقْدُر معروفة أُْنَثى وتصغريها ُقَدْيٌر، بال هاء عىل غري قياس. األَزهري: الِقْدُر مؤنثة 

عند جميع العرب، بال هاء، فإِذا صغرت قلت لها ُقَديرة وُقَدْير، بالهاء وغري الهاء«.

َجّدوم: آلة حديدية للنجر والنحت تشبه الفأس غري أن سكني الفأس عىل امتداد 

املقبض؛ أي: طويلة وسكني القدوم بالعرض و»الجّدوم« من أهم أدوات القالفة، 

فهي األداة التي يتم بها تقشري وتقطيع الخشب. وأيًضا تستعمل لحرث األرض 

يف البساتني الصغرية. واللفظة شائعة يف ضواحي مدينة عبادان. ويف القاموس 

املحيط: »الَقُدوُم: آلٌة للنَّْجِر، ُمَؤنََّثٌة«.
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رناص: طائر الصقر وقد بلغ عمره عاًما واحًدا. ويف لسان العرب: »يقال للبازي إِذا  جيِ

َز: قد ُقْرِنَص َقْرَنصًة وُقْرِنَس. وباٍز ُمَقْرَنٌص أي: ُمْقَتًنى لالصطياد، وقد َقْرَنْصته  َكرَّ

أي: اْقتنيته. ويقال: َقْرَنْصت البازي إِذا ربطته ليسقط ريُشه، فهو ُمَقْرَنص«.

العرب:  لسان  ويف  وَفَحص.  عنه  بحث  أي:  الخرب«؛  جس  »فالن  نقول:  َجس: 

سه: بحث عنه وفَحَص«. ُس. وَجسَّ الَخرَبَ وَتَجسَّ : َجسُّ الَخرَبِ، ومنه الَتَجسُّ »الَجسُّ

ا ركبتيه وفخذيه فهو ْمَجْعِمز. ويف الّصحاح يف اللغة: »قال  َجْعَمز: جلس ضامًّ

الفراء: يقال: جلس فالٌن الَقْعَفزى. وقد اْقَعْنَفَز؛ أي: جلس ُمستوِفًزا«.

العرب:  لسان  ويف  ِجْمريّة.  واحدته:  الّصوت،  حسن  الحمام  من  نوع  ْمري:  جيِ

: طائر ُيْشبه الَحماَم الُقْمَر البيَض«. »الُقْمِريُّ

والِكنَُّة  »الِكنُّ  العرب:  لسان  يف  جاء  »ِكن«.  اللفظة:  أصل  الدجاج.  بيت  ن:  جيِ

: البيت أيًضا، والجمع أَْكناٌن وأَِكنٌة«. والِكَناُن: ِوقاء كل يشٍء وِسرْتُه. والِكنُّ

ُهْم ِسنًّا ويکون  يُدوم: املقدم، أو ما يتقدم من األشياء، وِجيُدوُم الَقْوِم: أَْكرَبُ جيِ

ُمُه  ُمَقدَّ يشء:  كلِّ  »َقْيدوُم  اللغة:  يف  الّصحاح  ويف  الشدائد.  عند  مقدمتهم  يف 

وصدره«.

ي: القري، وقد ُقلب القاف جيًما. وَجرّي اليشء: طاله بالقري أو القار. ويف لسان  جيِ

القاُر وهو يشء  فُيْسَتْخَرُج منه  يذاُب  ُصُعٌد  العرب: »القرُي والقاُر: لغتان، وهو 

أَسود تطىل به اإِلبل والسفن يمنع املاء أَن يدخل، ومنه ضرب ُتْحَش به الَخالخيل 

ُْت السفينَة: طليتها بالقاِر«. واألَْسِوَرُة. وَقريَّ
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 : »الَجسُّ العرب:  لسان  ويف  ملسه.  اليشء:  جاس  باليد.  اليشء  ملس  يس:  جيِ

اللَّْمُس باليد«.

جيفة: جثَّة املّيت إِذا أَنتنت. ويف العباب الّزاخر: »الجيفة: جثة امليت وقد أراح، 

والجمع: جيف وأجياف«.

چ
»الكائنة:  العرب:  لسان  ويف  وچاينات.  چواين  ج:  الحادثة  املُصيبة،  چاينه: 

الحادثة«.

َچب: َچب املاي: أراقه من اإلناء. ويف لسان العرب: »َكبَّ اليشَء َيُكبُّه، وَكْبَكَبه: 

َقَلبه. وَكبَّ الرجُل إِناَءه َيُكبُّه َكبًّا«.

ْبچاب: ضرب من النخيل وتمورها. ويف لسان العرب: »الَكْبكاُب: َتْمٌر غليٌظ هاِجٌر«. چيِ

چـِبـَح اليشء: ضربه. نقول: »فالن ِچَبح فالًنا عىل وجهه؛ أي: ضربه عىل  چـيِبـَح: 

وجهه. ويف لسان العرب: »َكَبحه بالسيف َكْبًحا: وهو َضْرٌب يف اللحم دون العظم«.

ك  َچّتف: َچّتف الرجل: ُشدَّ يداه من خلفه بالحبل. ويف لسان العرب: »الَكْتُف شدُّ

اليدين من خلف«.
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بفمه مباشرة من موضعه. ويف  وتناوله  نحوه  عنَقه  مّد  املاي:  چرَّع علی  ع:  چّر

لسان العرب: »َكَرَع يف املاء َيْكَرُع ُكُروًعا وَكْرًعا: تناوله بِِفيه من موضعه من غري 

ْيه وال بإِناء«. أَن يشرب بَِكفَّ

واإِلَناَء  اليشَء  »َكَفأَ  العرب:  لسان  ويف  فيه.  ما  ليصب  قلبه  الجدر:  چفا  چفا: 

أَ، وهو َمْكُفوٌء، واْكَتَفأَه مثل َكَفأَه: َقَلَبه«. أَُه َفَتَكفَّ َيْكَفُؤه َكْفأً وَكفَّ

چَفت: فالن چفت فالًنا: ضّمه وقَبض عليه. مچفوت: مقبوض عليه. ويف لسان 

ه وَقَبَضه«. َته: َضمَّ العرب: »وَكَفَت اليشَء َيْكِفُته َكْفًتا، وَكفَّ

َچل: َتِعَب، أَْعَيا. ويقال فالن: »ال يچل وال يمل«؛ أي: ال يتعب وال يعجز. ويف 

لسان العرب: »َكلَّ َيِكلُّ َكالًّ وَكالاًل وَكاللة؛ األَخرية عن اللحياين: أَْعيا«.

َم من الفضالت األيضّية وُيْفرز البوَل، ج: چـَـالوي. ويف لسان  ي الدَّ لَوه: عضٌو ُينقِّ چيِ

العرب: »الُكْلوُة لغة يف الُكْلية ألَهل اليمن«.

ي: طلع النخلة قبل أن يصبح ُبْسًرا وهي مرحلة ما بعد الحبابوك، وتتميز  ْمريِ چيِ

قلبت  وقد  ِكْمر  اللفظة:  أصل  التفاحي.  األخضر  باللون  املرحلة  هذه  يف  الثمرة 

الكاف جيًما فارسية. جاء يف اللسان: »الِكْمُر من الُبْسر: ما لم ُيرِطْب عىل نخله 

ولكنه سقط فأَرَطَب يف األرض«.

ون، بالتشديد:  َچّمون: نباٌت زراعيٌّ ُعشبيٌّ حويلٌّ معروف. ويف لسان العرب: »الَكمُّ

ونة«. ْمِسم، واحدته َكمُّ معروف َحبٌّ أَدقُّ من السِّ
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َچن: َچن الدياي: َدخل يف بيته. ويف لسان العرب: »الِكنُّ والِكنَُّة والِكَناُن: ِوقاء 

: البيت أيًضا، والجمع أَْكناٌن وأَِكنٌة، َكنَّ اليشَء َيُكنُّه َكنًّا  كل يشٍء وِسرْتُه. والِكنُّ

وُكنوًنا وأََكنَّه وَكنََّنه: سرته«.

َچّنه: زوجة االبن. ج: َچنايِن وِچناين. ويف الّصحاح يف اللغة: »والَكنَُّة امرأة االبن، 

وتجمع عىل َكنائَن«.

َچنَعت: ضرب من السمك البحري. ويف لسان العرب: »الَكنَعت: ضرب من سمك 

البحر«.

ُچولن:  نبات ينبت يف األهوار؛ أي: املسطحات املائیة. أصل اللفظة: »کوالن« وقد قلب 

 .» ِديِّ وُيَضمُّ حرف الکاف جيًما فارسية. جاء يف القاموس املحيط: »الَكْوالُن: َنْبُت الرَبْ

ح
التي  العَصبُة  الحاِرقُة:  العرب:  لسان  ويف  الفرس.  من  الحافر  فوق  ما  ج:  حاريِ

الفخذ  وابَلَتي  بني  متصلة  عصبة  هي  وقيل:  والَورِك؛  الفخذ  رأْس  بني  َتْجمع 

والَعُضد التي تدور يف صَدفة الورك والكتف، فإذا انفصلت لم تلتئم أبًدا.

حاگول: تسمية لضرب من األسماک البحرية. ويف القاموس املحيط: »الحاُقوُل: 

َسَمٌك أْخَضُر طويٌل«.
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حال: حال النخل: إذا توقف ثمره. ويف لسان العرب: »حالت النخلُة: َحَمَلْت عاًما 

ولم َتْحِمل آخر«.

وهو  الحديد  »ِدگ  أمثالنا:  ومن  نه.  َسخَّ اليشء:  ى  حمَّ الحار.  الحامي:  ي:  حاميِ

الَقْوِم  وِقْدُر  الحديث:  العرب: »يف  الُفرص. ويف لسان  حامي«، ويضرب الغتنام 

ا: َسُخَن،  حاِميٌة َتُفور أي: حارَّة َتْغيل. وَحِمي املِْسماُر وغريه يف النار َحْمًيا وُحُموًّ

وأَْحَمْيُت الحديدة فأَنا أُْحِميها إْحماًء حتى َحِمَيْت َتْحَمى«.

حاييِل: يقال: تمر حايل، إذا مرَّت عليه سنة کاملة. ويف لسان العرب: »كلُّ متغري 

َنِة«. َنُة فهو ُمِحيل، كأَنه مأْخوذ من الَحْول السَّ حائٌل، فإِذا أَتت عليه السَّ

حاييِط: جدار فاصل بني شيئني ج: حيطان. ويف لسان العرب: »الحائُط: الِجدار 

ألَنه َيُحوُط ما فيه، والجمع ِحيطاٌن«.

لسان  ويف  فصلهم.  أي:  وِحَيزهم؛  ليفصلهم.  مقاتلني  بني  َيْحِجز  الذي  حايوز: 

العرب: »الَحْجز: الفصل بني الشيئني، َحَجز بينهما َيْحِجُز َحْجًزا وِحجاَزًة فاْحَتَجز؛ 

واسم ما فصل بينهما: الحاِجُز. األَزهري: الَحْجز أَن َيْحِجز بني مقاتلني«.

ا: مش  با: ِحبا الطفل: مشی علی يديه ورجليه. ويف لسان العرب: »َحَبا ُحُبوًّ حيِ

ِبيُّ َحْبًوا: مش عىل اْسِته وأَشرف بصدره«. عىل يديه وبطنه. وَحبا الصَّ

َبچ: نقول: »ِحَبچه بالعّصا«؛ أي: ضربه، و»ِحبچته«؛ أي: ضربته، و»ِحبچته  حيِ

َيْحِبُجه  بالعصا  »َحَبَجة  العرب:  لسان  ويف  شديًدا.  ضرًبا  ضربته  أي:  َحِبچ«؛ 

َحْبًجا: ضربه«، و»حَبَكه بالسيف َحْبًكا: ضربه عىل وسطه«.
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َحْبط: الَحْبط: الضرب بالعصا أو ما شاکلها. ُحَبطه علی ظهره: ضربه. ويف لسان 

العرب: »الَحَبط مثل الَعَرِب: من آثاِر الُجْرِح. وقد َحِبَط َحَبًطا وأَْحَبَطه الضْرُب«.

لسان  ويف  جنيًنا.  َحَمَلت  أي:  املرأة؛  ِحبَلت  يقال:  الحامل.  املرأة  الِحبلة:  بلة:  حيِ

العرب: »الُحبال: انتفاخ البطن من الشراب والنبيذ واملاء وغريه؛ قال أَبو حنيفة: إِنما 

هو رجل ُحْبالُن وامرأَة ُحْبىل، ومنه َحَبُل املرأَة وهو امتالء رَِحمها. قال ابن سيده: 

والَحَبل الَحْمل وهو من ذلك؛ ألَنه امتالء الرَِّحم. وقد َحِبلت املرأَُة َتْحَبل َحَباًل«.

: داٌء يأْخذ يف  حبيني: وکذلك: أُبو حبينة: کبري البطن. ويف لسان العرب: »الَحَبُ

 . ، بالكسر، َيْحَبُ َحَبًنا، وُحِب َحْبًنا وبه َحَبٌ البطن فيعُظم منه وَيِرُم، وقد َحِبَ

ْقُي يف َشْحم البطن  : أَن يكون السِّ ْقُي. والَحَبُ : الذي به السِّ ، واألَْحَبُ ورجل أَْحَبُ

فيعظم البطن لذلك، وامرأٌَة َحْبناء«.

لسان  ويف  عليه.  أوَجبت  أي:  کذا؛  يفعل  أن  فالن  علی  َحتَّْمت  أوَجب.  َحتَّم: 

العرب: »َحَتْمُت عليك اليشَء: أَْوَجْبُت«.

َحثاريب. ويف  الخبز ج:  ُحروف  الجفنة من  أو يف  السماط  َيْبَقى يف  ما  َحرثوب: 

لسان العرب: »الُحرْثُُب: الَوَضُر َيْبَقى يف أَْسَفِل الِقْدِر«. 

ّذاف: طائر مايئ معروف. واحدته: ِحذافة. واللفظة وردت يف اللسان: »الَحذُف:  حيِ

ضرب من الَبّط ِصغار، عىل التشبيه بذلك«.

نارة والخيط والطعم. جاء  َحداگ: أحد أساليب صيد السمك يتم بواسطة الصِّ

بن شقيق:  واسمه حّداق  الرجال  أحد  أثناء حديثه عن  ُدَريد  االشتقاق البن  يف 
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»اشتقاق حداق من أحد شيئني: إما من حدق العيون، أو من الحديقة من النخل 

والشجر، أو من َحدق السمك وهو صيده«.

ْحم عىل ظهره.  الشَّ ُكَتلة من  الِيَمل: َسنامه وهي  هر. ِحدَبة  الظَّ نتوء يف  ْدبة:  حيِ

وحينما ُيكرث أحدهم من ذكر عيوب الناس ومدح نفسه بما ليس فيها نقول له: 

»الِيَمل لو شاف ِحِدْبته ِچت انِکسَرت رگبته«؛ أي: أنه لو رأى عيوب نفسه لُشِغل 

ْهِر.  بها ونيس عيوب اآلخرين ولم يذكرها. ويف لسان العرب: »الَحَدبُة التي يف الظَّ

ْدِر«. ْهِر، ودخوُل الَبْطِن والصَّ والَحَدُب: ُخروُج الظَّ

َحْدبة: الَحدبة: ما ارتفع من األرض. ويف لسان العرب: »الَحَدبُة: ما أَْشَرَف ِمن 

األَرض، وَغُلَظ وارَْتَفَع، وال تكون الَحَدبُة إاِّلَ يف ُقفٍّ أَو ِغَلِظ أَرٍض«.

َحُدر: تحت. ويف لسان العرب: »الَحْدُر من كل يشء َتْحُدُره من ُعْلٍو إىِل ُسْفٍل، 

واملطاوعة منه االْنحداُر«.

: الصقر«. ُحر: طري الُحر: الصقر القانص. ويف لسان العرب: »الُحرُّ

ُة  املََحجَّ »الَحْرُث:  العرب:  لسان  ويف  َحَرثات.  ج:  واملوايش  للمشاة  طريق  َحْرثة: 

املَْكُدودة بالحوافر«.

َحُرف: َحُرف الخبزة: طرفها وجانبها ج: ُحروف. وُحروف الخبز تکون لّينة لهذا 

َرُف والجاِنُب. حْرُف كل  يصعب لوکها. ويف لسان العرب: »الَحْرُف يف األَصل: الطَّ

ه«. يشء َطرُفه وشِفرُيه وَحدُّ
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ر کما  َحرَمل: )بتفخيم الالم(: نبات َصحراوي ُتبخر البيوت بحبه غروًبا لطرد الشَّ

ن به«. يزعمون. ويف لسان العرب: »الَحْرَمل هذا الحبُّ الذي ُيَدخَّ

: ال رمل فيه«. يُِّب. ويف لسان العرب: »طنٌي ُحرٌّ ي: طني ِحرِّي: الطني الطَّ رِّ حيِ

العرب:  لسان  ويف  أيًضا.  )غميضة(  يقال  کما  فات  ما  علی  التأسف  ريمة:  حيِ

»الحَريمُة: ما فات من كل َمْطموع فيه«.

وقت  العشاء،  ساعة  العشاء:  حزَّة  ساعة.  وقت،  يف  معناه  زمان  ظرف  َحزَّة: 

العشاء. ويف لسان العرب: »الَحزَّة: الساعة«.

لسان  ويف  والَصْمت.  الُسُكون  عن  تعبري  َنَفس«  وال  ِحس  »ال  عامة.  الصوت  س:  حيِ

؛ قال اللَّه تعاىل: ﴿اَل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها﴾«. العرب: »الِحسُّ والَحِسيُس: الصوُت الَخِفيُّ

الَعدُّ  العرب: »الَحْسُب:  ِحَسب اليشء: عّده. وهي حسَبت. ويف لسان  َسب:  حيِ

وِحساًبا  َحْسًبا  بالضم،  َيْحُسُبه،  اليشَء  وَحَسَب   . ُعدَّ ما  والَحَسُب  واإلِْحصاُء؛ 

.» ه. واالحِتساُب من الَحْسِب: كاالْعتداِد من الَعدِّ وِحسابًة: َعدَّ

سو: طعام يطبخ للنفساء. ويف لسان العرب: »الَحُسوُّ عىل َفُعول: طعام معروف«. حيِ

أمثالنا: »حشفة  ُنْضجه. ومن  وَيَتَقبَُّض قبل  وَيْصُلُب  الذي يجفُّ  التَّمر  َشف:  حيِ

علی حشفة ما تلصگ« واملراد منه أن تبادل املنافع هو األصل يف صالت الناس. 

ويف لسان العرب: الَحَشُف من التمر: ما لم ُيْنِو، فإذا َيِبس َصُلب وفسد ال طْعم 

له وال ِلحاء وال حالوة.
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َحشو: خليط من التوابل والصبار، ُتحشی به بطن السمك. ويف لسان العرب: »َحشا 

الِوسادة والفراَش وغريهما َيْحُشوها َحْشًوا مألَها، واسم ذلك اليشء الَحْشُو«.

ٍة ُتْفِرُز ُبُثوًرا َتْظَهُر يِف الَجَسِد، َوُيَراِفُقَها  ى َحادَّ ُحْصبي: َمَرٌض ُمْعٍد َناِتٌج َعْن ُحمَّ

زَُكاٌم َوُسَعاٌل. ويف لسان العرب: »الَحْصبُة والَحَصبُة والَحِصبُة، بسكون الصاد 

وفتحها وكسرها: الَبرْث الذي َيْخُرج بالَبَدن ويظهر يف الِجْلد«.

َصف: َبرٌث صغاٌر َيِقيُح وال َيعُظم واحدته: ِحْصفة. ويف لسان العرب: »الَحَصُف:  حيِ

َحِصَف  وقد  الحّر،  أَيام  الَبْطِن  َمراقِّ  يف  خرج  وربما  َيْعُظم  وال  يِقيُح  ِصغار  َبرْثٌ 

ِجلده، بالكسر، َيْحَصُف َحَصًفا«.

َحط: الَحط: الَوضع. نحو حط الکتاب باملحفظة؛ أي: وضعه. ويف لسان العرب: 

: الَوْضُع«. »الَحطُّ

القصب عىل  أو  الجريد  من  تبنى  الساحلية  لألسماك  الَحْظرة: مصيدة  َحْظرة: 

الساحل ويف األماكن التي ينحسر عنها املاء، تدخل فيها األسماك أثناء املد فال 

األسماك.  من  بها  ما  مالكها  يلتقط  الجزر  أثناء  ويف  منها،  الخروج  إىل  تهتدي 

وُسميت هذه املصيدة بالحظرة لحظرها األسماك من الخروج؛ أي: منعها. ويف 

لسان العرب: »َحَظَر اليشَء َيْحُظُره َحْظًرا وِحظاًرا وَحَظَر عليه: منعه، وكلُّ ما 

حال بينك وبني يشء، فقد َحَظَرُه عليك«.

الجانبني،  من  مضغوطة  اللون  فضّية  طويلة  سمکة  حفوف:  ج:  الِحف  ف:  حيِ

قشورها صغرية. واللفظة شائعة يف ضواحي مدينة عبادان. ويف القاموس املحيط: 

»الَحف: سمکة بيضاء شاکة«.
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َحْفنة: ِملُء الكف أَو ملُء الكفَّني من يشء. ويف لسان العرب: »الَحْفُن: أَخُذَك 

َك واألَصابُع مضمومٌة، وقد َحَفَن له بيده َحْفنًة«. اليشَء براحة َكفِّ

له  تشبیًها  تعنیه  ال  بأمور  یتدخل  أي:  حگرصة«؛  »فالن  نقول  ْگرصة:  حيِ

ُفروج  يف  َتْدخل  صغیرة  دویبة  وهي  الُحْرُقصاء،  أو  الَحَرْقىص  أو  بالحرقوص 

املکاين  للقلب  اللفظة  وخضعت  قاهریّة،  جیًما  القاف  حرف  ُقلب  وقد  النساء. 

فتحولت إلی: »حگرصة«. جاء يف لسان العرب: »الَحراِقيُص ُدَوْيبَّات صغار َتْنُقب 

أَنها  إاِل  الُجْعالن  النساء، وهي من جنس  ُفروج  األَساقَي وَتْقرُضها، وَتْدخل يف 

أَْصغر منها وهي ُسوٌد ُمَنّقطة بَِبياض«.

ا عند غرفه من القدور. والحکاکة ذات طعم  حکاکة: األرز اليابس الذي يحك حکًّ

لذيذ وشهي لتشبعها بالزيت. ويف جمهرة اللغة: »الُحكاك ما ُحكَّ من يشء عىل 

يشء فخرجت منه ُحكاكة«.

علی  نحوها  أو  بالعصا  َضَربه  أي:  علی ظهره«  فالًنا  ِحَلب  »فالن  نقول:  َلب:  حيِ

ظهره. أصل اللفظة: »لحب« وقد خضعت اللفظة للقلب املکاين. جاء يف القاموس 

يِف: َضَرَبُه«. املحيط: »َلَحَبه بالسَّ

َتدوُم ُخْضَرُته يف  نبٌت  الِحِلْبالُب:  العرب:  النبت. ويف لسان  ضرب من  َحَلبالب: 

باُء والغنُم. ، َتْسَمُن عليه الظِّ الَقْيِظ، وله ورٌق أَْعَرُض من الَكفِّ

والُحُلبة:  »الُحْلبة  العرب:  لسان  ويف  بِِه.  ُيَعاَلُج  معروف  ُعْشِبيٌّ  َنباٌت  ْلَبة:  حيِ

وُيَبيَُّت  به،  ُيَتعاَلُج  أَْصَفر،  َحبٌّ  لها  ِنْبتة  الُحْلبة  حنيفة:  أَبو  وقال  الَفريقُة. 

فُيْؤَكُل«.
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العرب:  لسان  ويف  أَقَسم.  الرجل:  َحَلف  واليمني.  القسم  والِحلفان:  الَحِلف  َحليِف: 

»الِحْلُف والَحِلُف: الَقَسُم لغتان، َحَلَف أَي: أَْقَسم َيْحِلُف َحْلًفا وِحْلًفا وَحِلًفا وَمْحُلوًفا«.

ْلَمة: ما برز من رأْس الثدي، ومنها يخرج اللَُّب. ويف لسان العرب: »الَحَلَمُة:  حيِ

رأْس الثَّْدي«.

املرأَة وَحُموها  العرب: »َحْمُو  الزوج والحماة أخته. ويف لسان  الحما أخو  ما:  حيِ

وَحماها: أَبو َزْوجها وأَُخو زوجها، وكذلك من كان من ِقَبِله«.

لسان  ويف  َسِنقت.  السخلة:  وحمرت  الشعري.  أَكل  من  َسِنَق  الطيل  ُحمر  ُحَمر: 

العرب: َحِمَر الفرس َحَمًرا، فهو َحِمٌر: َسِنَق من أَكل الشعري؛ وقيل: تغريت رائحة 

فيه منه. الليث: الَحَمُر، بالتحريك، داء يعرتي الدابة من كرثة الشعري َفُيْنِتُ فوه.

ض: حّمض اللب؛ أي: صار حامًضا، وحّمضت الروبة؛ أي: صارت حامضة.  َحمَّ

َض: صار حامًضا«. ويف لسان العرب: »َحمَّ

العرب:  لسان  ويف  أثمرت.  أي:  الشجرة؛  َلت  َحمَّ الشجر.  ثمر  الِحِمل:  ل:  ميِ حيِ

»والَحْمل: ثمر الشجرة، والكسر فيه لغة«.

بها  يْسـتـَـِحرُّ  علة  ُة:  الُحمَّ العرب:  لسان  الِعاّلت. ويف  علة من  الِحّمه هي  ّمة:  حيِ

الجسُم، من الَحِميم«.

حمى: نقول: فالن ِحمی لفالن »َنَصره وَدَفع عنه الشر، فالفاعل حامي واملفعول 

َمحمي. ومن أمثالنا: »حاميها حراميها، ُيضَرب يف خيانة من تفرتض فيه األمانة. 
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ويف لسان العرب: »َحَمى أَهَله يف الِقتال ِحماية. والحاِمَيُة: الرجُل َيْحِمي أَصحابه 

يف الحرب«.

نيِچ: أسفل طرف ُمَقّدم اللَّْحيني ج: ُحنوچ. جاء يف لسان العرب: »الَحَنُك من  حيِ

اإلنسان والدابة: باطن أَعىل الفم من داخل، وقيل: هو األَسفل يف طرف مقّدم 

اللَّحْيني من أَسفلهما، والجمع أَْحناك«.

َحْنَدگوگ: جْنس نباتاٍت عشبيَّة حولية تنبت برية، وتعد من األعالف. ويف لسان 

.» العرب: »الَحْنَدقوَقى والَحْنَدُقوُق والِحْنَدُقوُق: بقلة أَو َحِشيشة كالَفثِّ

َحَنش: من أسماء الذکور. ويف لسان العرب: »الَحَنُش: الحيَُّة، وقيل: األَْفعى، 

ي الرجُل حَنًشا«. وبها ُسمِّ

الِحْنَطِة. ويف لسان العرب:  إىَل ُسْمَرِة  الِحْنطة، َضارٌِب  َلوُنُه لوُن  ْنطاوي: من  حيِ

»َحَنَط األَِديُم: احمرَّ، فهو حاِنٌط«.

. ويف لسان العرب: »الِحْنطُة: الرُبُّ، وجمعها ِحَنٌط«. ْنَطة: الِحْنَطة: الَقْمح والرُبُّ حيِ

َحْنظل: نبات شديد املرارة يمتد عىل األرض، ثمره يشبه البطيخ ولكنه أصغر منه. 

يستعمل يف الطب. ويف لسان العرب: »الَحْنَظل: الشجر املُرُّ، وقال أَبو حنيفة: هو 

ْرُي«. من األَْغالث، واحدته َحْنَظلة. الجوهري: الَحْنَظل الشَّ

َحْنيور: الحْنَجرة. أصل اللفظة »حنجور« وقد ُقلب حرف الجیم یاًء. ويف الّصحاح 

يف اللغة: »الَحْنَجَرُة والُحْنجوُر: الحلقوم«.
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حّوش: َحّصل. يقال حّوش له كذا؛ أي: حّصل عليه. ويف لسان العرب: »َحّوَش 

ع«. إِذا َجمَّ

ُحويل:  ولد البقرة إذا أکمل دورة حياته يف عام واحد. ويف لسان العرب: »الَحْول: 

تنوين،  بغري   ، َحَوايِلُّ وِجمال  وُحُؤوٌل.  وُحُووٌل  أَْحواٌل  والجمع  بأَْسِرها،  َسَنٌة 

وَحَواِليَّة، وُمْهٌر َحْويِلٌّ وِمهارة َحْوِلّيات: أىَت عليها َحْول، وكل ذي حافر أَّوَل سنة 

، واألُنثى َحْوِلّية، والجمع َحْوِلّيات«. َحْويِلٌّ

ُحوم: الُحوم: النِّسر، ُسمي بذلك لکرثة حومه. ويف لسان العرب: »وحاَم الطائُر 

إِذا كان يدور  َم. والطائُر َيُحوُم حول املاء وَيُلوُب  عىل اليشء َحْوًما وَحَوماًنا: َدوَّ

حوله من العطش«.

ي: ِحْضن. أصل اللفظة »َحْجر« وقد ُقلب حرف الجیم یاًء. ويف لسان العرب:  حيِ

»َحْجُر اإِلنسان وِحْجُره: ِحْضُنه«.

َيل: البياض الذي يكون يف قوائم الفرس. َفَرس »ُمَحيِّلة«: ُمَحّجلة. ويف لسان  حيِ

العرب: »الِحْجل: البياض نفسه، والجمع أَْحجال؛ والتحجيل: بياض يكون يف 

قوائم الفرس كلها«.

والَحِويل  والِحيلة  والِحَول  والَحْيل  »الَحْول  العرب:  لسان  ويف  القّوة.  حيل: 

والقدرُة  النظر  وَجْوَدُة  الِحْذُق  والتََّحيُّل، كل ذلك:  والتََّحوُّل  واالحتيال  واملَحالة 

ة التصرُّف«. عىل ِدقَّ

ييِل: حلية مستديرة كالحلقة تلبس حول املِعصم ج: ْحيول. ويف لسان العرب:  حيِ

»الَحْجل والِحْجل جميًعا: الَخْلَخال، والجمع أَْحجال وُحُجول«.
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يَلة: طائٌر يف حجم الحمام، طيَّب اللحم ج: ِحَيل. ويف لسان العرب: »الَحَجل:  حيِ

الَقَبج: وقال ابن سيده: الَحَجل الذكور من الَقَبج، الواحدة َحَجلة وِحْجالٌن«.

ة:  ليل والرُبْهان. أصل اللفظة: ُحّجة. جاء يف لسان العرب: »الُحجَّ ّية: الِحّية: الدَّ حيِ

ة ما ُدوِفَع به الخصم«. الرُبْهان؛ وقيل: الُحجَّ

خ
العرب:  لسان  ويف  خاصرتيه.  علی  يديه  حط  َتَخْوَصر:  اإلنسان.  وسط  خاصرة: 

بني  ما  والخاِصَرتاِن:  والَخْصراِن  ُخُصوٌر.  وجمعه  اإِلنسان،  َوَسُط  »الَخْصُر: 

.» الَحْرَقَفِة والُقَصرْيَى، وهو ما َقَلَص عنه الَقَصَرتاِن وتقدم من الَحَجَبَتنْيِ

خارمّية: الفعل القبيح. نقول: فالن »سّواله خارمية«؛ أي: فعل قبيح. الخاِرم: 

أَصحاب  وهم  الُخرَِّميَّة،  بديِن  داَن  أي:  »َتَخرََّم  العرب:  لسان  ويف  الُخُلق.  سيئ 

التَّناُسِخ واإِلباحِة. والخاِرُم: الـُمفِسُد«

خايسة،  فهي  أنتنت  الفاکهة  وخاست  خايس.  فهو  أنت  اللحم:  خاس  خاس: 

وخاست الجيفة کذلك بنفس املعنی. والخيسة: الرائحة الکريهة. وفمه »خايس«: 

منت. والِخياسة: الحفرة اململوءة باملاء الراکد واملنت. وکلها من الفصيح. جاء يف 

وأَْنَت.  وَفَسد   َ َتَغريَّ َخْيًسا  َيِخيُس  اليشُء  خاَس  مصدر  »الَخْيُس:  العرب:  لسان 

وخاَسِت الجيفة أي: أَْرَوَحْت. وخاَس الطعاُم والبيع َخْيًسا: َكَسَد حتى فسد«.
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أو لم  ُيْدَبْغ  الِجْلُد لم  املحيط: »الخاُم:  القاموس  املخاط. ويف  النسيج غري  خام: 

ُيباَلْغ يف َدْبِغِه«.

خاوی: أصلها آخی، َتخاوی: تآخی. ويف لسان العرب: »آَخى الرجَل ُمَؤاخاًة وإِخاًء ووخاًء«.

خاوّي: نقول: حب خاوّي؛ أي: فارغ من اللب. وعظم خاوّي: إذا کان فارًغا من 

املُخ. ويف اللغة: »الَخواُء ُخُلوُّ الَجْوِف من الطعام، والَخَواُء الَهواُء بني الشيئني. 

وأَرٌض خاويٌة: خاِليٌة من أَهلها«.

العرب:  لسان  ويف  اختصاص.  ذو  أي:  بکذا«؛  ِخرْبَة  عنده  »فالن  نقول  ْبَة:  خيِ

»الِخرْبُ والُخرْبُ والِخرْبَُة والُخرْبَُة واملَْخرَبَُة واملَْخرُبَُة، كله: الِعْلُم باليشء«.

الضرب،  والَخِبز:  بيده.  ضربه  أي:  ظهره«؛  عىل  فالًنا  ُخَبز  »فالن  نقول:  خبز: 

يت الخبزة خبزة؛ ألنها تخبز يف التنور؛ أي: ُتضرب. ويف لسان العرب:  ومنه ُسمِّ

»الَخْبز: الضرب باليدين وقيل: هو الضرب«.

ُخَبص اليشء: َخَلَطه فهو َمخبوص. ويف لسان العرب: »َخَبَص اليشَء  ُخَبص: 

باليشء: َخَلَطه«.

ُخَبط:  ُخَبط املاء: أزال صفاَءه وجعله غري رائٍق. ويف لسان العرب: »الِخِبيُط: املاء 

القليُل يبقى يف الحْوِض«.

بيِل: ِخِبل ومَخّبل وَمخبول ج: َمخابيل: مجنون. َتَخّبل: أصابه الجنون. الِخبلة  خيِ

واملَخبولة: املجنونة. ويف لسان العرب: »املَُخبَّل املجنون. املُْخَتَبل: الذي اْخُتِبل عقُله 

. وقد َخَبله الحزُن واْخَتَبله وَخِبل َخَبااًل، فهو أَْخَبل وَخِبٌل«. أي: ُجنَّ
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ُخَب: ُخَب الثوب: َثناه کي يتقلص، فهو َمخبون. ويف لسان العرب: »َخَبَ الثوَب وَغرَيه 

إذا رفعَت  َخْبًنا  الثوَب  َخَبْنُت  الليث:  بالخياطة. قال  َخْبًنا وِخباًنا وُخباًنا قلََّصه  َيْخِبُنه 

ُذْلُذَل الثوِب فِخْطَته أَْرَفَع من موضعه؛ يك يتقلص وَيْقُصر كما يفعل بثوب الصبي«.

ياد: كَمن لفريسته حتى ال تراه. ويف لسان  َتل: ِخَتل: مشی بهدوء دون أن يراه أحد. خَتل الصَّ خيِ

العرب: »الَخْتل: َتخاُدٌع عن َغْفَلٍة. َخَتله َيْخُتله وَيْخِتله َخْتاًل وَخَتالًنا وخاَتله: َخَدعه عن َغْفلة. 

والتَّخاُتُل: التَّخاُدع. أَبو منصور: يقال للصائد إِذا استرت بيشء لرَيِْمَي الصيد َدَرى وَخَتل الصيد«.

ّثاگ: صنف من األسماك البحرية املعروفة عند البحارة يف عبادان. ويف القاموس  خيِ

املحيط: »خّذاق: َسَمكٌة لها َذوائب كالخيوِط؛ إذا ِصيَدْت َخَذَقْت يف املاء«.

لسان  وغلظت. ويف  ثخنت  الروبة:  ِخرْثَِت  ليختمر.  اللب  ُتلَقی يف  َخمرية  رْثَة:  خيِ

اللب  َخرَثَ  الخاثر،  اليشء  مصدر  والُخُثوَرُة:  ِة.  الرِّقَّ نقيض  »الُخُثوَرُة:  العرب: 

والعسل ونحوهما، بالفتح، َيْخرُث«.

ثيِي: السرجني اليابس وکان يستعمل وقوًدا. ويف القاموس املحيط: »َخَثى الَبَقُر أو  خيِ

.» الِفيُل َيْخِثي َخْثًيا: َرَمى بِِذي َبْطِنِه، واالْسُم: الِخْثُي، بالكسر ج: أْخثاٌء وِخِثيٌّ وُخِثيٌّ

َدر: ِخَدر العضو من اإلنسان وَخَدر: َتَشّنج. َخِدرَْت الرِّجل: أَصاَبَها َتَشنٌُّج َوَلْم  خيِ

األَعضاء:  يغش  اْمِذالٌل  »الَخَدُر:  العرب:  لسان  ويف  اْلَحَرَكِة.  َعىَل  َقاِدَرًة  َتُعْد 

الرِّجَل واليَد والجسَد«.

َخر: َخر اليشء؛ أي: سقط. نحو: »فالن خر وطاح من فوگ الدار«؛ أي: سقط 

من فوق الدار إلی األسفل. ويف جمهرة اللغة: »خرَّ الحائط وما أشبهه، وكذلك 

الرجل، إذا سقط وهو قائم عىل وجهه«.



الكتاب )16( - مجلة الفيصل العددان )488-487(58

َخر: َخر السقف: سمح للماء أن ينفذ. ويف لسان العرب: »يقال للماء الذي َجَرى 

، َخرًّا إِذا اشتّد َجْريُه«. َجْريًا شديًدا: َخرَّ َيِخرُّ؛ وقال ابن األَعرابي: َخرَّ املاُء َيِخرُّ

وُخُروءة  ِخَراءة  »َخِرَئ  العرب:  لسان  ويف  األمعاء.  تطرحه  ما  الغائط،  َخرا: 

وَخْرًءا: َسَلَح، مثل: َكِرَه َكَراهًة وَكْرًها. واالسم: الِخراُء«.

َخرابة: موضع الخراب ج: َخرايب. ويف لسان العرب: »الَخِربُة: موضع الَخراِب، 

والجمع َخِرباٌت«.

رَخاَشة: مجموعة من الحب املجوف داخل كرة بالستيكية مجوفة، لها ممسك، إذا  خيِ

هزَّها الطفل أصدرت صوًتا من جراء تقلُّب الحبات فيها. ويف اللغة: »الَقَرشُة: َصْوٌت 

نِّ إِذا حّرْكَتهما. واْقرَتََشت الرماُح وَتَقرََّشت وَتقارَشت: تطاَعُنوا  نحو َصْوِت الَجْوِز والشَّ

ُسميت  وقد  لها صوًتا«  بعض فسمْعَت  بعُضها عىل  ووقع  بعًضا  بعُضها  فَصكَّ  بها 

بالخرخاشة نسبة للصوت الصادر منها. وقد ُقلب القاف خاء لُقرب مخارج الحروف.

َخَرس: أَْبَكُم، الَ َيَتَكلَّم. ويف لسان العرب: »الَخَرُس: ذهاب الكالم ِعيًّا أَو ِخْلَقًة، 

َخِرَس َخَرًسا وهو أَْخَرُس«.

ن. ويف القاموس املحيط:  َخرص: )بتفخيم الراء( شراء اليشء َجْزًفا. َخَرص: خمَّ

.» نِّ »الَخْرُص: قوٌل بالظَّ

َخْرنوب: شجر له ثمر يشبه القرن يف شكله، ال يؤکل. َچم َخرنوب: قرية تقع بني 

مدينة معشور ومدينة التميمية. ويف لسان العرب: »الَخرُّوُب والَخْرُنوب: شجر 

َيْنُبت يف ِجباِل الشاِم، له َحبٌّ كَحبِّ الَيْنُبوِت، ُيسّميه ِصْبياُن أَهِل الِعراِق الِقثَّاَء 

، وهو يابٌس أَسود«. الشاميَّ
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ري: وعاء منسوج ذو عدلني، کان يوضع علی ظهر الدابة، أما اليوم فيوضع  خيِ

معروٌف،  األَوعية،  من  »الُخْرُج:  العرب:  لسان  ويف  النارية.  الدراجة  ظهر  علی 

، والجمع: أَْخراٌج وِخَرَجٌة«. ، وهو هذا الوعاء، وهو ُجواِلٌق ذو أَْوَننْيِ عربيٌّ

ّريط: نبت يشبه الربدي تخرط منه مادة صفراء تسمى: خّريط وخّريطي. ويف  خيِ

جمهرة اللغة: الُخّراط: »نبت يشبه الرَبْدّي«.

َخريطة: كيس صغري. ومن أمثالنا: »فالن چيس خريطة«؛ أي: ال ينفع يف جميع 

األمور. ويف لسان العرب: »الَخريطة: وعاء من أدم ُيشرج علی ما فيه«.

ياُن: الَجَباُن«. يَّة: جبناء. ويف لسان العرب: »الِخرِّ ريِ خيِ

ِخّزامات.  ج:  املرأة  أنف  أرنبة  يف  تعلق  الفضة،  أو  الذهب  من  َحلقة  ّزامة:  خيِ

والخّزامة ال تستعمل يف وقتنا الحاضر. ويف لسان العرب: »الِخزاَمُة: ُبَرٌة، َحلَقٌة 

تجعل يف أَحد جاِنَبْي َمْنِخَري البعري«.

َزر: فالن ِخَزر فالًنا: َنَظَرُه بمؤخر اْلَعنْي. ويف لسان العرب: »الَخَزُر، بالتحريك:  خيِ

كْسُر العني َبَصَرها ِخْلَقًة، وقيل: هو ضيق العني وصفرها، وقيل: هو النظر الذي 

نِي«. قَّ كأَنه يف أَحد الشَّ

ُبُع«. َخْزَعل:  اسم علم عربي أحوازي مذكر. ويف القاموس املحيط: »الَخْزَعُل: الضَّ

، بالفتح:  َخس: نبات عشبّي عريض الورق، يؤكل ِنيًئا. ويف لسان العرب: »الَخسُّ

بقلة معروفة من أَحرار البقول عريضة الورق ُحرَّة َليِّنة تزيد يف الدم«.
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َخسيس: الَخسيس: البخيل والدينء. ويف لسان العرب: »الَخِسيُس: الدينء«.

العرب:  لسان  يف  جاء  خيشوم.  أصلها  األنف.  وخشومة:  خشوم  ج:  م:  َخشيِ

»الَخْيُشوم من األَنف: ما فوق ُنْخَرِتِه من الَقَصبة وما تحتها من َخشاِرِم رأْسه«.

ّشة: األنف الکبري، أبو خشة: صاحب األنف الکبري. ويف لسان العرب: والِخشاُش  خيِ

: جْعُلك  ٌة. والَخشُّ والِخشاشٌة: العوُد الذي ُيجَعل يف أَنف البعري، وجمعه أَِخشَّ

الِخشاَش يف أَنف البعري«.

 : ُخص: سور من سعف أو قصب يحيط بمنزل أو حديقة أو نحوهما. ويف لسان العرب: »الُخصُّ

األََزِج،  هيئة  بخشبة عىل  عليه  ُف  ُيَسقَّ الذي  البيت  الُخّص  وقيل:  َقَصٍب،  أَو  َبْيٌت من شجر 

فيه من  ما  ُيَرى  ألَنه  بذلك  ُسمي  ُخُصوص،  وِخَصاص، وقيل يف جمعه:  أَْخَصاٌص  والجمع 

ا ملا فيه من الَخَصاِص، وهي التَّفاِريُج الضّيقة«. َخصاصٍة أي: ُفْرجٍة، ويف التهذيب: سمي ُخصًّ

صاب: تسمية تطلق علی ضرب من النخيل. الواحدة منه: خصابة. ويف لسان  خيِ

َقِل، َنْجِديٌَّة،  العرب: »الَخْصبُة: هي النَّْخلة الكِثرية الَحْمِل، وقيل: هي َنْخلة الدَّ

والجمع َخْصٌب وِخصاٌب«.

صفة: وعاء من خوص يکنز فيه التمر ج: ِخَصف. الَخّصاف: من أسماء الذکور  خيِ

لسان  ويف  شاکلهما.  وما  والصّباغ  کالتّمار  الخصف  صانع  ومعناها  القديمة 

العرب: »الَخَصَفُة، بالتحريك: واحدة الَخَصف وهي الُجلَُّة التي ُيْكَنُز فيها التمر«.

: الذي ُسلَّت ُخْصيتاه أو ُنزعتا. ويف لسان العرب: »الَخيِص، مخفف: الذي  صيِ خيِ

يشتيك ُخصاه«.



الِفَصاح من مفردات اللهجة األحوازية

61

َخْضَخض: َخْضَخَض اليشَء: َحرََّكُه ورَْجَرَجُه. ويف لسان العرب: »َخْضَخَض املاَء 

ونحوه: حرَّكه، َخْضَخْضُته َفَتَخْضَخَض«.

َخَطف: نقول: »فالن خطف من جنبي«؛ أي: مرَّ مرًّا سريًعا. وأحسب منه ُسمي طائر 

الخّطاف خّطاًفا. ويف لسان العرب: »ومرَّ َيْخَطُف َخْطًفا منكًرا أي: مرَّ مرًّا سريًعا«.

ويف  بعده.  أي:  أظلم«  البیت  فالن  »ِخالف  نحو:  بعده.  اليشء:  ِخالف  الف:  خيِ

لسان العرب: »خلف: ِخالُف اليشء بعَده«.

َل إدراكه. ويف لسان العرب: »الَخالل، بالفتح:  َخالل: )بتفخيم الالم(: الُبْسُر أَوَّ

الَبَلح، واحدته َخاللة«.

وار تلبسها النساء يف أَرجلهن. ويف لسان  )بتفخيم الالم( ِحليٌة كالسِّ الَخْلخال: 

العرب: »والَخْلخال: الذي تلبسه املرأَة وَتَخْلَخَلت املرأَُة: لبست الَخْلخال«.

»وقد  العرب:  لسان  الثِّياب ج: خالگني. ويف  البايِل من  الالم(:  )بتفخيم  ْلگ:  خيِ

، وأَخَلق الثوب مثله. وثوب َخَلٌق: باٍل«. َخُلق الثوب، بالضم، ُخلوقة أَي: َبيِلَ

ُخمام: وُخمامة: الُكناسة ُتجمع من البيوت. ويف لسان العرب: »ُخماَمُة البيِت 

والبرئ: ما ُكِسَح عنه من الرتاب فأُلِقَي بعُضه عىل بعٍض«.

ال  خامدون:  »وقوم  العرب:  لسان  ويف  خامد.  فهو  نام،  الرجل:  ُخَمد  ُخَمد: 

ا«. تسمع لهم حسًّ
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ش: الَخِمش: الَخْدش. ويف لسان العرب: »الَخْمُش: الخْدُش يف الوجه، وقد  َخميِ

شه«. يستعمل يف سائر الجسد، َخَمَشه َيْخِمُشه ويخُمُشه َخْمًشا وُخُموًشا وَخمَّ

العروس:  تاج  الشحنة. ويف  الذي تخزن فيه  السفينة  فيل من  السُّ الطابق  ن:  خيِ

»الِخنُّ بالکسِر: السفينة الفارغة، عن أبي عمرو. وعند العامِة اآلن موِضع فارغ 

يف َبطن السفينة َيَضُع فيه النويتُّ َمتاَعه«.

خنان: املاء املنت املجتمع يف الحفر. اللفظة تستعمل يف ضواحي مدينة عبادان. 

ويف القاموس املحيط: »اْسَتَخنَِّت الِبرُئ: أنَتَنْت«.

َخْنَزر: خْنَزر: نظر بُمْؤِخر عينه فهو ُمخنِزر. ويف لسان العرب: »َخْنَزَر الرجُل إِذا 

نظر بمؤخر عينه«.

الصغرى،  اإِلْصَبُع  »الِخْنِصُر:  اللغة:  حاح يف  الصِّ ْغَرى. ويف  الصُّ األُْصُبُع  ْنصر:  خيِ

والجمع الَخناصر«.

العرب:  لسان  األجنحة. ويف  ُمْغَمَدُة  االنتشار،  َحَشَرٌة سوداُء كثرية  ُخْنفسانة: 

ُدَوْيبَّة سوداء أَصغر من  »الُخْنَفُس، بالفتح، والُخْنَفساء، بفتح الفاء ممدود: 

الُجَعل منتنة الريح، واألُنثى ُخْنَفَسة وُخْنَفساء وُخْنَفساءة، وضم الفاِء يف كل 

ذلك لغة«.

العرب:  لسان  الطفاف. ويف  أو  نهايتها  وِخنگها: مألها حتی  الَدّبة  َخَنگ  َخَنگ: 

»َخنَّْقت الحوَض تْخِنيًقا إذا شَدْدت َمألَه«.
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ُخنيزيَرة: ورم صلب يحدث يف الرقبة يمنع الشخص من االلتفات إىل الوراء. ويف 

لسان العرب: الخنازير علة معروفة؛ وهي قروح ُصْلَبة تحدث يف الرقبة«.

ُخور: لسان من البحر يكون يف الرَبّ عىل شكل خليج صغري کخور أبو خضرّي يف 

الدورق. ويف لسان العرب: »الَخْوُر ُعُنٌق من البحر يدخل يف األَرض«.

ف. ويف لسان العرب:  يس: سعف الرواکيب وفروخ النخل، يستعمل يف السَّ خيِ

ع يف أُصول النخلة مع األَرض، وما فوق ذلك الركائب«. »الِخيُس: ما َتَجمَّ

العرب:  لسان  به. ويف  يربط  أو  اليشء،  فيه  ينظم  أو  به،  ُيخاط  ْلك  السِّ يط:  خيِ

ْلك، والجمع: أَْخياٌط وُخيوٌط وُخيوطٌة«. »الَخْيُط: السِّ

د
داخ: داخ الشخص: أصابه دوار. وفالن دّوخ فالًنا: أوجع رأسه بكرثة الكالم. ويف 

لسان العرب: »َدوََّخ الوجُع رأَْسه: أَداره«.

داف: داف اليشء باليش: َخَلَطه. ويف لسان العرب: »داَف اليشَء َدْوًفا وأَداَفه: 

يِب«. خَلطه، وأَكرث ذلك يف الدواء والطِّ

َبش: البقُر والغنُم ُسميت بذلك؛ ألنها تدبش األرض وتأکل ما عليها من النبات.  ديِ

ويف لسان العرب: »دَبَش الجراُد يف األَرض يدبِشها دْبًشا: أَكل كألَها«.
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به  يصاد  كالِغراء  َيْلَتِزق  يشء  بق  »الدِّ العرب:  لسان  ويف  اللزج.  اليشء  ُدَبگ: 

الطري، دَبَقه َيْدبُِقه َدْبًقا وَدبََّقه«.

َدبَّة: ظرف أو نحوه يوضع فيه البنزين أو الزيت ونحوهما ج: ِدباب ودّبات، ويف 

هن، والجمع ِدباٌب«. يْت والِبْزر والدُّ بَّة: التي ُيْجَعل فيها الزَّ لسان العرب: »الدَّ

رقيًقا  َنْسًجا  الجدران  الهواِء وعىل  َتْنُسُج يف  ُدَوْيبَّة  الباء:  بتفخيم  الَدّبی:  َدّبی: 

بى أَصغُر ما  َبى: الَجراُد َقبل أَن َيِطري، وقيل: الدَّ ُمَهْلَهاًل. ويف لسان العرب: »الدَّ

يكون من الجراد والنمل«.

حاح يف اللغة:  بيب: ُكلُّ ما َيِدبُّ عىل األَرض من الهوام، واحدته: ِدبيَبة. ويف الصِّ ديِ

»وكلُّ ماٍش عىل األرض دابٌَّة ودبيٌب«.

َكن  ْكن والدَّ العرب: »الدَّ أزرق غامق. ويف لسان  َدِچن؛ أي:  ازرگ  نقول:  ن:  َدچيِ

الُغربة بني الحمرة والسواد،  الَخزِّ الذي يضرُب إىل  ْكنة: لون األَْدكن كلون  والدُّ

ويف الصحاح: يضرب إىل السواد، َدِكن َيْدَكن َدَكًنا وأَْدَكن وهو أَْدَكُن«.

ة: مكان مسطح مرتفع عن األرض ُيجَلس عليه ج: َدّچات. ويف لسان العرب:  َدچَّ

اُن الذي يقعد عليه«. كَّ ة والدُّ كَّ »الدَّ

َدّحا: دّحا الِکّلة: بسط فراشها. ويف لسان العرب: »الدحُو: البسط«.

حَرة: املنازعة بالکالم والدفع باليدين بني شخصني أو أکرث. ويف لسان العرب: »َدَحَرُه  ديِ

ْحُر تبعيدك اليشء عن اليشء«. َيْدَحُرُه َدْحًرا وُدُحوًرا: َدَفَعُه وأَبعده. األَزهري: الدَّ
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دْحروَية: البيضة ج: َدحاري، واللفظة من الَدحَرجة. ففي لسان العرب: »َدحرج 

ر«. اليشء َدْحَرَجًة وِدْحراًجا َفَتَدْحَرَج؛ أي: تتابع يف ُحُدور. واملَُدْحَرج املَُدَوّ

يف  الثوَب  »وَدَحَس  العرب:  لسان  ويف  أدخله.  وَدَحسه:  اليشء  َدَحس:ِدَحس 

الوعاء َيْدَحُسه َدْحًسا: أَدخله«.

الرجُل:  »َدْلَبح  العرب:  َدلَبح. جاء يف لسان  اللفظة:  حنى ظهره. أصل  َدْحَلب: 

َطأِْطْئ  أَي:  َدْلِبْح  أََسٍد:  بني  أَعراُب  قال  األَزهري:  اللحياين.  عن  ظهره؛  حنى 

ظهرَك، وَدْرَبَح مثُله«.

َدّخال الذان: حشرة کثرية األرجل يبلغ طولها يف معظم األحيان من 10 إىل 15سم، 

جسمها مفلطح من أعىل إىل أسفل، تتغذى عىل الحشرات وديدان األرض وما 

األَعرابي:  »ابن  العرب:  لسان  ويف  الحشرات.  باقي  من  حجمها  من  أقل  يكون 

ال األُذن، وهو الِهْرِنصان«. ْخُلل كله َدخَّ ال والدُّ خَّ الداخل والدَّ

اللحم  ِخيس:  »الدَّ العرب:  الُجْسمايّن: ِدِخس. ويف لسان  للرجل  نقول  س:  خيِ ديِ

ِخيس: اإِلنسان التارُّ املكتنز غرَي جّد جسيٍم. وكل ذي  ْخُس والدَّ ْلُب املُْكَتِنُز. والدَّ الصُّ

ْخُس: الكثري اللحم املمتئل العظم«. ِسَمٍن َدِخيٌس. وَدِخيُس اللحم ُمْكَتِنزه. الدَّ

س: تسمى سمكة الدلفني يف مدينة القصبة: ِدِخس. وجاء يف لسان العرب:  خيِ ديِ

خس: دابة يف البحر تنجي الغريق، تمكنه من ظهرها ليستعني عىل السباحة،  »الدَّ

وتسمى الّدلفني«. علًما أن كلمة الدلفني يونانية األصل.

واملِْدرُع: ضرب من  ّراعُة  »الدُّ العرب:  لسان  نسايئ. ويف  َنفنوف، فستان  رّاَعة:  ديِ

م«. الثياب التي ُتْلَبس، وقيل: ُجبَّة مشقوقة املَُقدَّ



الكتاب )16( - مجلة الفيصل العددان )488-487(66

رُْب معروٌف، وأصله املَضيق  حاح يف اللغة: »والدَّ َدرب: الطريق ج: ُدروب. ويف الصِّ

يف الجبل«.

رِْعُم  »الِدّ اللسان:  يف  وجاء  امليش.  يف  َتَعّجَل  أو  َدرَعم  مسرًعا  َدَخل  َدْرَعم: 

عَرَمَة: قصر الَخطِو، وهو يف ذلك َعِجٌل«. ْعرم«. »الَدّ كالِدّ

ُتصّف عىل شكل مدرجات، تستخدم لسهولة  النخيل  عبارة عن جذوع  َدرَية: 

العرب:  لسان  ويف  واألسمنت.  الصخر  من  تصنع  واليوم  املاء.  إىل  الوصول 

رََجُة: املِْرقاُة«. »الدَّ

ِمْن  اَسٍة  َحسَّ أَماِكَن  يف  ُه  َمسَّ زَْغَزَغه،  أي:  الطفل«  َدْغَدغ  »األب  نقول:  َدْغَدغ: 

ْغَدَغة سواء«. ِجْسِمِه ِلُيثرَي َضِحَكُه. ويف العباب الزَّاخر: »والزَّْغَزَغة والدَّ

خها. ويف  خها ووسَّ َخَلطها ولطَّ بالرتاب« أي:  ثيابه  نقول: »الطفل َدغمر  َدْغَمر: 

ْغَمَرُة: الَخْلُط«. لسان العرب: »الدَّ

فر«؛  الغليظة. أخذت اسمها من »الدَّ الکبرية  أو اإلبرة  املَِسّلة  ْفرة هي  الدَّ َدْفَرة: 

ْفَرة أيًضا: مجموعة من  أي: الدفع ألنها تدفع يف القماش أو الجلد ثم تخيط. والدَّ

الحبال تجدل وتلف بطريقة خاصة، وتعلق بجانب السفينة من الخارج لحماية 

جوانب السفينة من الصدمات التي تحدث لها، فهي تدفع كل يشء يصطدم مع 

ْفُر: الدفع«. جوانب السفينة. ويف لسان العرب: »الدَّ

گل: الخشبة الطويلة التي تثبت يف وسط السفينة ويمّد عليها الشراع. ويف لسان  ديِ

قل والّدوقل: خشبة طويلة ُتشدُّ يف وسط السفينة يمدُّ عليها الشراع«. العرب: »الدَّ
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َقل من التَّمر: معروف،  َگل: ضرب من التمر وهو أردؤه. ويف لسان العرب: »الدَّ ديِ

قيل: هو أَردأُ أَنواعه

َدلو: سطل مربوط بعصا طويلة يستخرج به املاء من السواقي للسقي. ويف لسان 

ر وُتؤنَّث؛ قال رؤبة:  الِء التي ُيْسَتَقى بها، ُتذكَّ ْلُو: معروفة واحدة الدِّ العرب: »الدَّ

َتْميش بَِدْلٍو ُمْكَرِب الَعراقي.

هُك: الطحن والدق.  دَهچ اليشء دلكه وطحنه وفركه. ويف اللسان: »الدَّ دَهچ: 

وَدَهك اليشَء َيْدَهُكه َدْهًكا إذا طحنه وكسره«.

َدْهَده: َدْهَده اليشء: َدحرجه. ويف لسان العرب: »َدْهَدْهُت الحجارة وَدْهَدْيُتها 

إذا َدْحَرْجَتها فَتَدْهَده الحجر وَتَدْهَدى«.

العرب:  لسان  ويف  اللون.  سوداء  دهماء،  أي:  َدْهما«  »َفرسه  نقول:  َدْهما: 

ْهَمُة: السواد. واألَْدَهُم: األَْسود، يكون يف الخيل واإلبل وغريهما«. »الدُّ

ُدوب: الدوب املالزمة، أصل اللفظة: دأب، وُقلبت همزتها واًوا. ومنها قولنا: »حاط 

أُْب: العاَدة والـُمالَزَمة«. دوبه ويا دوبي«. چم دوب: إلی متی؟ ويف لسان العرب: »الدَّ

ُدوك: أي: ُخذ. أصل اللفظة: دونك. جاء يف اللسان: ُدونك اليشَء، ودونك به؛ 

أَي: خذه. دونك الدرهَم؛ أَي: خذه.

ولة، يف املال؛ يقال:  ُدولة: نقول: صار املال دولة؛ أي: كثري ووافر. ويف اللسان: »الدُّ

صار الفيء ُدولة بينهم َيَتداَولونه َمرَّة لهذا ومرة لهذا، والجمع ُدوالت وُدَوٌل«.
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الَفالُة   : وُّ »الدَّ العرب:  لسان  ويف  املاء.  نادرة  صحراويَـّة،  أرض  هي  الدّوة:  َدّوة: 

وُّ املُْستوية من األَرض«. الواِسَعة، وقيل: الدَّ

املاء،  من  بالقليل  أو  املرأة  بفم  ينقع  الديرم،  شجرة  لحاء  هو  الديرم:  يَرم:  ديِ

لوًنا  ويعطيها  للثة،  ا  جدًّ مقوي  الديرم  وتبييضها.  األسنان  فرك  يف  ويستخدم 

اِرُم: شجر شبيه بالَغَض، ولونه أَسود  أحمر قانًيا طبيعيًّا. ويف لسان العرب: »الدَّ

ُر ِلثاتهن وِشفاَهُهنَّ تحمرًيا شديًدا«. َيْستاك به النساُء، َفُيَحمِّ

ْيس«. وَن الثَّْدَي: الدَّ ديس: ثدي املرأة. ويف العباب الزَّاخر: »أهُل العراق ُيَسمُّ

يَم. ويف لسان العرب: الديمُة: املطر الذي  يم: الزراعة املعتمدة عىل األمطار أو الدِّ ديِ

ة،  ليس فيه رَْعد وال برق، أقله ثلث النهار أو ثلث الليل، وأَكرثه ما بلغ من الِعدَّ

والجمع: ِدَيٌم.

ذ
الذي  األَْسَوُد  باُب  »الذُّ العرب:  لسان  ويف  َجناَحنْي.  َذات  معروفة  َحَشَرٌة  ّبان:  ذيِ

عاِم، الواحدُة ُذبابٌة، وال َتُقْل ِذبَّانة«. يكون يف الُبيوِت، َيْسُقط يف اإِلناِء والطَّ

بِيحة: الشاة املذبوحة. وقال  بيحة: ما ُيْذَبُح ِمَن األَْنعاِم. ويف لسان العرب: »الذَّ ذيِ

األَزهري: الذبيحة اسم ملا يذبح من الحيوان«.
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أطاره  الرتاب:  َذَرا  والهواء  التِّْب.  من  الريح  يف  نّقاها  الحنطة:  الفالح  ذرا  ذرّا: 

َذْرًوا وَذْرًيا،  َتْذُروه وَتْذريه  الرتاَب وغرَيه  الريح  العرب: »َذرَت  وفرقه. ويف لسان 

وأَْذرَْتُه وَذرَّْته: أَطارَْته وسَفْته وأَْذَهَبْته«.

بالضم  َبّاح،  »الُذّ العرب:  لسان  ويف  الِرّجلني.  أصابع  باطن  يف  ق  تشُقّ يبوح:  ذيِ

ق بني أَصابع الصبيان من الرتاب«. ز وَتَشُقّ باُح َتَحُزّ والتشديد. والُذّ

ر
راح: راح: َذَهب. راحت روحه: َذَهَبت وَخَرَجت. ويف لسان العرب: »رُْحُت إِليهم: 

ذهبت إِليهم َرواًحا، أَو رُْحُت عندهم«.

والدتيهما  بني  فاصل  دون  بعده  أي:  أخيه؛  راس  عىل  فالن  ُولد  يقال:  راس: 

بمولود آخر. ويف لسان العرب: »ولدت ثالثة أوالد رأًسا عىل رأس؛ أي: واحًدا يف 

إثر آخر«.

راکوب: الراکوب: هو ما َيْنُبُت من الَفِسـيِل يف ُجذوِع النخِل، ج: الرواکيب. جاء 

له يف  النخِل، وليس  الَفِسـيِل يف ُجذوِع  َيْنُبُت من  ما  »الرَّاِكُب  العرب:  يف لسان 

األَرِض ِعْرٌق، وهي الراكوبُة والراكوب«.

باُب:  ُربابة: الربابة: هي آلة طرب شعبية ذات وتر واحد. ويف القاموس املحيط: »الرَّ

آَلُة َلْهٍو ُيْضَرُب بها«.
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ُرَبّية: أصل الَفِخِذ مما ييل البطن. ويف لسان العرب: »واألُْربيَّة، بالضم والتشديد: 

ة فاستثقلوا التشديد عىل الواو، وهما أُْربِيَّتان، وقيل:  أَصل الَفِخِذ، وأَصله أُْرُبوَّ

األُْربِيَّة ما َبنْيَ أَْعىل الَفِخذ وأَْسَفل الَبْطِن«.

ًة ورََكاَكًة   الرِّچيچ: الضعيف. وفی مختار الصحاح: »رَكَّ اليشء يرِك بالكسر رِكَّ

رقَّ وضعف، فهو رَِكيٌك«.

اآلخر،  علی  أحدهما  ُيوضع  مستديران،  َحَجران  وهي  بها،  يطحن  أداة  رَّحی: 

بها،  ُيْطَحُن  التي  العرب: »الرََّحى: معروفة  وُيدار األعلی علی ُقطب. ويف لسان 

والجمع: أَْرٍح وأَرْحاٌء ورُِحيٌّ ورِِحيٌّ وأَرِْحَيٌة«.

ْدُف  »الرِّ العرب:  لسان  ويف  الدّراجة.  علی  خلفه  أرکبه  فالًنا:  ِرَدف  فالن  ريَِدف: 

املُْرَتِدُف وهو الذي يركب خلف الراكب«.

ّحاَرة: حديدة ُيدَخل فيها الُقفُل، ج: رزَّات. ويف لسان العرب:  َرزَّة: رّزة الباب والسَّ

زَّة الحديدة التي ُيْدَخل فيها الُقْفُل«. »والرَّ

الورد. وجاء يف  ماء  به  ُيَرشُّ  ما  واملََرش:  وفرَّقه.  نَفضه  ونحوه:  املاء  َرش  َرش: 

َش  ا، وَتَرشَّ الّصحاح يف اللغة: »الَرشُّ للماء والدم والدمع. وقد َرَشْشُت املكاَن َرشًّ

عليه املاُء«.

)ِرّشاد(  الرَّشاد. ويسمی  ى َحبَّ  َحْويّل، له حبٌّ حرِّيف ُيسمَّ نبات  جنس  ريِشاد: 

اء«. أيًضا. ويف لسان العرب: »الرَّشاد وحب الرشاد: نبت يقال له الثُّفَّ
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لسان  ويف  وأصابه.  رماه  بالحجارة:  فالًنا  ِرَشگ  فالن  الرمي.  الَرِشگ:  گ:  َرشيِ

العرب: »الرَّْشق: الرَّْمُي؛ وقد َرَشَقهم بالسهم والنَّْبل يرُشُقهم َرشًقا: َرماهم«.

رَص: َرص اليشء: ضمَّ بعَضه إلی بعض. املَرصوص: الرَِّصيص. ويف لسان العرب: 

.» ، فقد ُرصَّ »كلُّ ما أُْحِكَم وُضمَّ

ريَِطب: نضيج الُبْسِر قبل أَن يصري تمًرا، وذلك إذا الَن وَحال، واحدته: ِرْطبة. ويف 

الرَُّطِب:  ُرَطَبٌة، وجمع  الواحدة  التمر معروف،  »الرَُّطُب من  اللغة:  حاح يف  الصِّ

أرطاٌب وِرطاٌب أيًضا. وجمع الرَُّطَبِة ُرَطباٌت وُرَطٌب«.

»الرَّْطل  العرب:  لسان  ويف  التمر.  من  رطاًل  َيَسع  الخوص  من  وعاء  يليِّية:  رطيِ

والرِّْطل: الذي يوزن به ويكال؛ الرِّْطل ِثْنَتا عشرة أُوِقيَّة بأَواقي العرب«.

واضطربت،  تحركت  العني:  رفَّت  جفنها.  وتحرّك  اختالجها  العني:  َرف  َرف: 

وَتِرفُّ  َتُرفُّ  عيُنه  »َرفَّت  العرب:  لسان  ويف  اضطراريَّة.  بحركٍة  أجفانها  انتفضت 

ا: اْخَتَلَجْت«. َرفًّ

الرفيف: اهتزاز النبات. ويف لسان العرب: »رفيف: َرفَّ النباُت َيِرفُّ َرفيًفا  َرفيف: 

َم«. إذا اهتز وَتَنعَّ

ُرْگبة: الرْگبة: الُعنُق ج: رگاب ورَگب. ومن أمثالنا: »حطها برگبة عالم واطلع 

منها سالم«؛ أي: ضع األمر يف عاتق العالم الذي ُيْفِتيك فيه فتكون مطمئنًّا إلی 

الُعُنُق،  َقَبُة  »والرَّ العرب:  لسان  إثم. ويف  فيه  كان  إن  بإثمه  هو  ويبوء  عملك، 

وِرقاٌب  وَرَقباٌت،  َرَقٌب  والجمُع  الُعُنِق،  أَْصِل  ر  ُمَؤخَّ وقيل:  أَعالها؛  وقيل: 

وأَْرُقٌب«.
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ريِْگراگ: املاء الرقيق املجتمع يف الحفر واألماکن املنخفضة. ويسمی )رِْگراگة( أيًضا. 

ويف لسان العرب: »وكل يشء له َبصيص وتألُْلؤ، فهو َرْقراق«.

واحف يحيط بجسمه صندوق عظمّي  الزَّ ر، من قسم  ُمَعمَّ برمايّئ  حيوان  َرّگة: 

علی  الرّگة  »غيظة  أمثالنا:  ومن  رُگوگ.  ج:  صغرية،  قرنّية  بحراشيف  مغطى 

»الرَّق:  العرب:  لسان  ويف  الضرر.  له  فيحصل  غريه  يقاطع  ملن  ُيضَرب:  الشط« 

الِحف، وجمعه ُرُقوق«. العظيم من السَّ

ريِّگة: الرِّّگة: هي منطقة َبحرية تقع بالقرب من الکويت، وقد حَدَثت بها معرکة 

برکات  الشيخ  حکم  أيام  وذلك  کعب،  وبني  الکويت  بني  ۱۷۸۳م  سنة  »الرِّّگة« 

يت هذه املنطقة بالرّگة؛ ألنها غري عميقة وينبسط عليها املاء أّيام  الکعبي. وُسمِّ

ة: املوضع ينُضب عنه املاء«. املَّد، ثم ينحسر عنها. جاء يف مقاييس اللغة: »الرِّقَّ

حاح يف اللغة: »الرُّْكَبُة معروفة،  اِق، ج: رَُكب. ويف الصِّ ُرْكبة:  امْلَْوِصُل ما َبنْيَ الَفِخِذ والسَّ

وجمع الِقلَِّة رُْكباٌت ورَُكباٌت ورُُكباٌت، وللكثري رَُكٌب. واألَرَْكُب العظيُم الرُّْكَبِة«.

رمد: الرَّمد هو وجع يحدث يف العني فيکرث َغَمُصها. ويف لسان العرب: »الرََّمُد: وجع 

العني وانتفاُخها. َرِمَد، بالكسر، َيْرَمُد َرَمًدا وهو أَْرَمُد وَرِمٌد، واألُنثى َرْمداء: هاَجْت 

َعيُنه؛ وعني َرْمداء وَرِمَدة، وَرِمَدْت َتْرَمُد َرَمًدا، وقد أَرَمَدها الله فهي َرِمدة«.

اللب الرائب. روَّب اللََّب: جعله رائًبا. ومن أمثالنا املعروفة: »محد يگول  روَبة: 

َسرت  يحاول  الذي  للشخص  ُيضَرب  عيوبه،  يذکر  أحد  ال  أي:  حامضه«  روبتي 

ْوُب: اللَُّب الرائُب، والفعل: راَب اللَّب َيُروُب َرْوًبا  عيوبه. ويف لسان العرب: »الرَّ

وُرُؤوًبا: َخرُثَ وأَْدرََك، فهو رائٌب«.
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ْوُث  ُروث: ما ُيخرجه ذو الحافر من الغائط، واحدته روَثة. ويف لسان العرب: »الرَّ

رَِجيُع ذي الحافر، والجمع أَرواث«.

ُروَفة: معالم الحدود بني األرضني. والجمع: ُرَوف. أصل اللفظة: أُْرفة. جاء يف 

العباب: األرفة واألرثة: الحُدّ والجمع: أرف وأرث.

عت، وعادة ما تكون غري صالحة للصيد،  رياَبة: عملية إصالح الشباك التي تقطَّ

األسماك  بعض  وأسنان  القاعية  الصخور  جراء  من  اهرتائها  إىل  يعود  والسبب 

أثناء عملية الصيد. ويف لسان العرب: »َيُروُب: ُيْصِلـُح، من قول األَعرابي: راَب إِذا 

ْوبُة إِْصالُح الشأْن واألَمر«. أَْصَلح؛ قال: والرَّ

ملنع خروج  العجالت  ثقوب  علی  تلصق  التي  الصغرية  املطاطية  القطعة  ريِْگعة: 

الهواء من داخلها ج: رَِگع. ورِْگعة الثوب: قطعة ِمَن النَّسيِج ُتْصِلُح ما فتق ِمنه. 

الشكل مزينة  القديمة، وتكون مربعة  الخشبية  السفن  أيًضا: مؤخرة  والرگعة 

يت بهذا الشکل الختالفها يف الشکل عن  بالنقوش املحفورة عليها، وأعتقد ُسمِّ

باقي أجزاء السفينة. ويف لسان العرب: »رَقع الثوَب واألَديم بالرِّقاع َيْرَقُعه َرْقًعا 

َعه: أَلَحَم َخْرقه. والرُّْقعُة ما ُرِقع به: وجمعها ُرَقٌع وِرقاٌع«. ورقَّ

ْرب. نقول: »رَِگَعه بالعصا«؛ أي: ضربه. ويف لسان العرب: »َرَقع  ع: الرَِّگع: الَضّ َرگيِ

َذَنَبه بَسْوطه إذا ضربه بها«. 

َلْم  يرِْتَْهَدن:  غريهما.  أو  الكالم  أو  الحركة  يف  سرعة  وقلة  وبطء  تثاقل  َرْهَدَنة: 

. ويف لسان العرب: »الرَّْهَدَنة اإِلْبطاء«. ْل، أي: َيْعَمُل يِف ُبْطٍء َوَتأَنٍّ َيَتَعجَّ
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ز: الرَِّهز: ضرب من اإليالج يف النکاح. ويف لسان العرب: الرَّْهُز: الحركة.  َرهيِ

فارَْتَهَزْت: وهو تحركهما جميًعا  وَرَهزاًنا  َرْهًزا  َيْرَهُزها  املُباِضع  َرَهَزها  وقد 

عند اإِليالج من الرجل واملرأَة.

سال لعابه. الرهوال ج: الرهاويل: اللعاب. أصل اللفظة: ُرَوال. جاء يف  َرهَول: 

واُل: اللُّعاُب. يقال: فالن يسيل ُرواُلُه«. الصحاح يف اللغة: »الرُّ

ريِيت: حرف يفيد التَّمّني فصيُحُه: ليت، وقد قلب الالم راًء. جاء يف لسان العرب: 

؛ تقول: ليتني َفَعْلُت كذا وكذا«. »َلْيَت: كلمُة َتمنٍّ

ريَّش: تحّسنت حالته االقتصادية، أصبح غنيًّا. ويف لسان العرب: »َتَريَّش الرجُل 

وارتاَش: أَصاَب خرًيا فريُِئَ عليه أثر ذلك«.

يْع: النَّماء والزيادة. وأَراَعه وَريََّعه«. َريَّع: شبع. ويف لسان العرب: »الرَّ

ز
َزْيًحا وُزيوًحا وِزُيوًحا  َيزيُح  زاح اليشء: أبعده. ويف القاموس املحيط: »زاَح  زاح: 

وَزَيَحاًنا: َبُعَد، وَذَهَب«.

ْود: تأْسيس الزاد وهو طعام السفر  زاد: الزاد هو الطعام. ويف لسان العرب: »الزَّ

والحضر جميًعا، والجمع أَزواد«.
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ْبَدة: ِزْبَدة الكالم: خالصته وأفضله. ويف لسان العرب: »كل ما أُِخذ خالصه فقد  زيِ

ُتُزبِّد«.

َيْزُبُره،  »َزَبَره  العرب:  لسان  ويف  عاٍل.  بصوت  نهاه  ابنه:  عىل  الرجل  ُزَبر  ُزَبر: 

بالضم، عن األَمر َزْبًرا: نهاه وانتهره«.

ة،  الُقفَّ بِيل:  »الزَّ العرب:  لسان  ويف  زبالن.  ج:  النخيل.  خوص  من  سلة  زبيل: 

والجمع ُزُبل«.

زَْحَزح: زَْحَزح اليشء من مكانه: حرَّكه، نحاه، باعده وتزحزح: تحرّك من مكانه، 

تنحى. جاء يف اللسان: »قال الله تعاىل: ﴿َفَمن زُْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد 

َد«.  َي وُبعِّ َفاَز﴾؛ زُْحِزَح أي: ُنحِّ

ُرْكَبَتْيِه  عىل  َدبَّ  الياهل:  َزَحف  َوالَيَدين.  ْكَبَتنْي  الرُّ عىل  امليش  الزَِّحف:  ف:  َزحيِ

مش.  وَزَحَفاًنا:  وُزُحْوًفا  َزْحًفا  َيْزَحُف  إليه  »َزَحَف  اخر:  الزَّ العباب  ويف  َوَيَدْيِه. 

أن  قبل  األرض  عىل  َيْزَحُف  والصبي  قدًما.  مض  إذا  بى:  الدَّ َزَحَف  ويقال: 

يميش«.

جاء يف   .» زَُحريِّ »تاكل  فيقال:  األكل،  وبخاصة يف  الرضا  عدم  عند  تقال   : زَُحيِّ

هما: الصوُت، والنََّفُس بِأَِننٍي،  القاموس املحيط: »الزَّحرُي والزُّحاُر والزُّحاَرُة، بضمِّ

ٍة، وَتْقِطيٌع يف البطِن ُيَميشِّ َدًما«. أو اْسِتْطالُق الَبْطِن بِِشدَّ

َزْردوم: مجرى الطعام يف الحلق. فصيحه: املَْزَرد. جاء يف لسان العرب: »املَْزَرُد، 

بالفتح: الحلق. واملَْزَرُد الُبْلُعوم«.
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نقول: »َزرَزر فالن« أي: فتح عينيه ونظر. ويف لسان العرب: »فالن كيِّس  َزرَزر: 

اٌد تربق عيناه؛ الفراء: عيناه َتِزرَّان يف رأْسه إِذا توقدتا«. ُزَراِزٌر أي: َوقَّ

والبني،  والرمادي  كاألسود  غامقة  ألوانه  قصري،  ذيل  له  صغري  طائر  زرزور: 

وهو موجود يف املنطقة بكرثة. »يوعة الزرزور« كناية عن أّيام الشظف. ويف لسان 

ْرُزُر: طائر«. العرب: »الزُّ

َزَرف: َزرف اليشء ثقبه. ويف القاموس املحيط: »اْنَزَرَف: َنَفَذ«.

البازي  بني  رَُّق: طائر  »الزُّ العرب:  لسان  الزرقة. ويف  إلی  يميل  لونه  طائر  رِّگي:  زيِ

والباَشق ُيصاُد به«.

ع: َزع اليشء: زعزعه من مكانه. ويف لسان العرب: »الزَّْعَزعة: تحريك اليشء«.  َز

فصيُحُه:  األمراض.  بعض  لعالج  ويستعمل  ف  ُيجفَّ الرائحة  طيِّب  نبات  َزعرَت: 

ويف  بالصاد  يكتبه  وبعضهم  نبت،  ْعرَتُ  السَّ »الجوهري:  اللسان:  يف  جاء  سعرت. 

كتب الطب لئال يلتبس بالشعري، والله تعاىل أَعلم«.

ُزَفرة: رائحة السمك، وتطلق علی رائحة البيض واللحم أيًضا. ويف لسان العرب: 

ُة َذكاء الريح من ِطيب أَو َنْت، وخص  َفَرُة جميًعا: ِشدَّ َفُر، بالتحريك، والذَّ »الذَّ

اللحياين بهما رائحة اإِلبطني املنتنني«.

وم: طعام أهل النار، تقال للشخص الشرير تمنًيا له بأن يذوق هذا الطعام.  َزقُّ

وُم طعم أَهل النار«. ويف لسان العرب: »الزَّقُّ
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ا وَزْقَزَق: حَذف، وأَكرث  زگ: ما يخرج من بطن الثدييات. ويف لسان العرب: »َزقَّ بَسْلحه َيُزقُّ َزقًّ

َبال« أو الفول السوداين ُهَو  : َرْمُي الطائر بَذْرِقه«. وأَعتقُد أنَّ »َدگ السِّ قُّ ذلك يف الطائر؛ والزَّ

ي »زَگ  يف األصل »زَگ السبال« أي: زَگ الِقرد، َولكونِه يشبه َجعاميس القرد )السبال(، ُسمِّ

اسبال« وِلعدم التشاؤم منه أُبِدل حرف الزاي باللهجة األحوازية إِلی دال.

ح: الزَِّگح عندنا هو َرفع الصوت. زَِگح الرجل: َرفع صوته. ويف لسان العرب:  َزگيِ

َت؛ عن كراع«. »ابن سيده: َزَقَح الِقْرُد َزْقًحا: َصوَّ

الزاخر:  العباب  ق. ويف  َتَشقَّ ِتَزلَّغ جلده:  زُلوغ.  الجلد، ج:  ق يف  الشَّ الزَِّلغ:  زَليِغ: 

»َتَزلََّغْت رجُله وَتَزّلعت؛ أي: َتشّققت«.

زيَِلگ: نقول: »فالن زَِلگ«؛ أي: زّلت رجله عن موضعها فاختل توازنه. ويف لسان 

َمْزلقة  املَْزَلقة. وأَرض  املكان  وأَزَْلَقه هو. والزََّلُق:  زََلًقا  زَِلَق  الزَّلُل،  »الزََّلُق:  العرب: 

قة«. وُمْزلقة وزََلٌق وزَِلٌق وَمْزَلق: ال يثبت عليها قدم، وكذلك الزَّالَّ

اِملة الدابة التي ُيْحَمل عليها من اإِلبل وغريها«. ُزمال: الِحمار. ويف لسان العرب: »الزَّ

ُزَمخ: ُزمخ الرجل؛ أي: تكربَّ وصاح بصوت عاٍل. ويف لسان العرب: »َزَمَخ الرجُل 

ٌخ. والزاِمُخ: الشامُخ بأَنفه«. وقد  ٌخ: ُشمَّ بأَنفه َزْمًخا وَشَمَخ: تكرب وتاه. وأُُنوٌف ُزمَّ

جاءت الداللة يف اللهجة من صفة املتكرب.

َزُمر: أنبوب البندقية ُسميت بهذا االسم تشبيًها بالقصبة أو الزّمارة أو املزمار. ويف 

اَرُة: ما ُيْزَمُر فيه«. لسان العرب: »واملِْزماُر والزَّمَّ
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»الزُّْمَرُة:  العرب:  لسان  تربطهم صفات مشرتکة. ويف  الناس  جماعة من  ُزْمَرة: 

الَفْوُج من الناس والجماعُة من الناس. والزَُّمُر: الجماعات«.

زَنگ: نقول: »فالن زَِنگ فالًنا«؛ أي: خنقه. َمزنوگ: مخنوق. ويف لسان العرب: 

بالزِّناق وهو حلقة  املربوط  املَْزنوُق:  به.  ُيْجَذب  البعري  »الزِّناُق: حبل تحت حنك 

توضع تحت حنك الدابة، ثم ُيجَعل فيها خيط يشد برأْسه يمنع بها جماحه«.

أَْرُة: األََجَمُة  زور: أرض غري منزرعة تتكاثف فيها األشجار. ويف لسان العرب: »الزَّ

ذات املاء والحلفاء والَقَصِب«.

ُزور: الزور: القوة والعزيمة. ويف لسان العرب: »أَبو عبيدة يف قولهم: ليس لهم 

َزْوٌر؛ أي: ليس لهم قّوة وال رأْي«.

زيِيج: ِزيج النَّفنوف أو الدّراعة: ما أحاَط ِمنُه بِالُعُنِق. أصل اللفظة: زيق، وقد ُقلب 

أحاَط  ما  بالكسِر:  الَقِميِص  »ِزيُق  املحيط:  القاموس  القاف جيًما. جاء يف  حرف 

بالُعُنِق منه«.

زيَّط: َزيَّط اليشء: أصدر صوًتا. ويف لسان العرب: »زاَط َيِزيُط َزْيًطا وِزياًطا: ناَزَع، 

وهي املَُنازَعُة واْخِتالُف األَصوات«.

ني؛  يُْن: خالف الَشّ زيِين: أي جميل وجّيد. أصله: َزين بالفتح. جاء يف اللسان: »الزَّ

وجمعه أزيان«.
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س
ساْجَية: نهر صغري يسقي النخيل؛ ج ِسواجي. ويف لسان العرب: »الساقية من 

رع: ُنَهرْي صغرٌي«. سواقي الزَّ

ساس: ساِس البناء: قاعدته. ويف لسان العرب: »األُسُّ واألََسس واألَساس: كل 

ُمْبَتَدأ يشٍء. واألُسُّ واألَساس: أَصل البناء«.

ساف: كلُّ َصفٍّ من اللَِّب أو اآلُجرِّ يف الحائِط ج: ُسوف. ويف لسان العرب: »الساُف 

يف البناء: كلُّ َصفٍّ من اللَِّب؛ يقال: ساٌف من البناء وسافاِن وثالثة آُسف وهي 

السفوف«.

اْلَفة: الحکاية التي ُتحَکی للناس املستمعني. واألصل يف اللفظة هو  ساْلفة: السَّ

واملايض  السالف  عن  الناس  تخرب  ما  غالًبا  السالفة  ألن  املتقدم؛  أي:  السالف؛ 

ْلَفُة:  ِليُف والسُّ َلُف والسَّ املتقدُم. والسَّ اِلُف:  »السَّ العرب:  ج: ُسواِلف. ويف لسان 

سَلًفا  جعلناهم  يقول  الفراء:  وقال  التَّقديم؛  والتَّْسِليُف:  املتقدمون.  الجماَعُة 

وُتْجمع  الغابرة،  أَمام  املاضية  اِلفُة  السَّ واألُمم  اآلِخرون،  بهم  ليتعظ  متقّدمني 

ُف: املتقّدمون«. الَّ َسواِلَف. والقوُم السُّ

ْوُم: َعْرُض  لعة: َعَرَضَها ِلْلَبْيِع َوَذَكَر َثَمَنَها. ويف لسان العرب: »السَّ سام: سام السُّ

ْلَعِة عىل البيع«. السِّ
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ملنع  السفينة  التي تحدث يف  الثغرات الصغرية  خشبة تستخدم لسد  سچاچة: 

 : فاْسَتكَّ ا  َسكًّ ه  َيُسكُّ اليشَء  »َسكَّ  العرب:  لسان  ويف  الداخل.  إلی  املاء  تسرب 

 . كُّ ُّ والسَّ يكِّ : َتْضِبيُبك الباَب أَو الخشَب بالحديد، وهو السَّ كُّ . والسَّ ه فانَسدَّ َسدَّ

ّ بالكسِر، وقيل: هو املسمار«. يكِّ : املسماُر؛ ويروى السِّ ّ يكِّ والسَّ

عري:  والشَّ الرُبِّ  »ُسَحاَلة  اللسان:  يف  جاء  وغريهما.  والشعري  الرُب  ِقشر  ُسحالة: 

ْخن. قال األَزهري:  ِقْشُرهما إِذا ُجرِّدا منه، وكذلك غريهما من الُحبوب كاألَُرزِّ والدُّ

َرة إِذا ُدقَّ شبه النَُّخالة فهي أيًضا ُسَحالة، وُكلُّ ما ُسِحل  وما َتَحاتَّ من األَُرزِّ والذُّ

من يشء فما َسَقط منه ُسَحالة«.

داسته  أي:  الطفل؛  سحگت  والسيارة  برجله،  داسه  اليشء  َسَحگ  َسَحگ: 

ويف  برجله.  عليه  وداس  األرض  علی  ه  َمدَّ فالن:  علی  َسَحگ  وفالن  بعجالتها. 

ه أشد الدّق«. لسان العرب: »َسَحَق اليشَء َيْسَحُقه َسْحًقا: دقَّ

ُه وطحنه. ويف لسان العرب: »َسَحَن اليشَء َسْحًنا: دقه«. َء: َدقَّ ْ َسَحن: َسَحَن اليشَّ

حوَر.  َر: أَكل السَّ َحِر، يِف َشْهِر َرَمَضاَن. َوَتَسحَّ ُيْؤَكُل َوُيْشَرُب ِعْنَد السَّ ُسحور: َما 

َحِر وشراُبه«. ُحور: طعاُم السَّ ويف لسان العرب: »السَّ

ْدُر:  ْدَرة: هي شجرة النَِّبق، ج: ِسَدر وِسْدرات. ويف لسان العرب: »السِّ ْدَرة: السِّ سيِ

شجر النبق، واحدتها ِسْدَرة وجمعها ِسْدراٌت وِسِدراٌت وِسَدٌر وُسدوٌر«.

َسراب: ظاهرة طبيعية ُتَرى كمسطحات املاء تلصق باألرض عن بعد، تنشأ عن 

الصحراء.  بخاصة يف  وتكرث  الحر،  اشتداد  عند  الجو  الضوء يف طبقات  انكسار 
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راُب الذي يكوُن ِنصَف النهاِر الِطًئا باألَرِض، الصًقا بها،  ويف لسان العرب: »السَّ

كأَنه ماٌء جاٍر«.

ُيْسَرُج  الذي  الزاهر  املصباح  راُج:  »السِّ العرب:  لسان  ويف  زيتي.  مصباح  راي:  سيِ

بالليل، والجمع ُسُرٌج«.

سردح مردح: نقول: أرض َسْرَدْح َمْرَدْح؛ أي: کبرية ومستوية. ويف لسان العرب: 

ْرَدُح: األَرض اللينة املستوية«. »السَّ

ميلء  فجسمها  ومخيف،  غريب  شكلها  أنثوية،  شيطانية  شخصية  َسْعُلوة: 

طويلة  الشكل  امرأة جميلة حسنة  التحول يف شكل  عىل  قدرة  لديها  بالشعر، 

القد، ومرتبة الِهْنَدام، تغري الرجال ثم تفتك بهم وتقتلهم. ويف روايات أخرى 

أطفااًل،  منه  وتنجب  وتتزوجه  النهر  تحت  تخطفه  ما  برجل  أعجبت  إذا  أنها 

هي  وقيل:  الُغوُل،  ْعال:  والسِّ ْعالُة  »السِّ العرب:  لسان  ويف  بعد سنني.  وتعيده 

ذلك  يقال  وَسالَطًة،  ُخْبًثا  ْعالة  كالسِّ صارت  املرأَُة:  واْسَتْسَعَلِت   . الِجنِّ ساحرة 

ابة الَبِذيَّة«. خَّ للمرأَة الصَّ

راَب،  والشَّ املاَء  »َسِفَت  العرب:  لسان  ويف  بسرعة.  شربه  املاء:  ِسَفت  َفت:  سيِ

بالكسر، َيْسَفُته َسْفًتا: أَكرث منه، فلم َيْرَو. وَسِفتُّ املاء أَْسَفُته َسْفًتا، كذلك«. 

دائرية  السفرة  کانت  القديم  ويف  طعام.  من  عليها  وما  املائدة  فرة:  السُّ ُسْفَرة: 

طعام  بالضم:  فرة،  »السُّ العرب:  لسان  ويف  النخيل.  خوص  من  تصنع  الشكل 

يتخذ للمسافر، وبه ُسميت ُسفرة الجلد«.
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فيل: سيِّئ الُخُلق. نحو: فالن ُسفيل؛ أي: أنه ُمرَتدٍّ يف أخالقه وسلوكه.  : السُّ ُسفليِ

َفالة: النََّذالة، قد َسُفَل، بالضم، وقد َسَفَل وَسُفَل َيْسُفل  ويف لسان العرب: »السَّ

وَغْوغاؤهم،  أَساِفلُهم  وِسْفَلُتهم:  الناس  وَسِفلة  َل.  وَتَسفَّ وُسُفواًل  َسَفااًل  فيهما 

وفالن من ِسْفلة القوم إِذا كان من أَراِذلهم«.

النخلة،  َشْوكة  ءة:  الَّ »السُّ العرب:  لسان  ِسّلة. ويف  النخلة؛ ج:  َشْوكة  اّلية:  سيِ

ٌء«. والجمع ُسالَّ

لسان  ويف  اللََّب.  لخّض  يستعمل  معدن  من  أو  مدبوغ  جْلٍد  من  وعاٌء  گا:  سيِ

قاُء: الِقْربُة للماء واللََّب«. العرب: »السِّ

اُن  »وُسكَّ العرب:  لسان  ِسّكانات. ويف  والسفينة؛ ج:  السّيارة  ِسّكان  ّكان:  سيِ

الحركة  من  به  ُتمَنع  السفينة  به  ُن  ُتَسكَّ ما  ّكاُن:  والسُّ عربي.  السفينة 

واالضطراب«.

ر الباب: َسّده. ويف لسان العرب: »َسِكَر النَّْهَر َيْسُكُره َسْكًرا: َسدَّ فاه.  ر: َسکَّ َسكَّ

ْكُر: ما ُسدَّ بِِه«. ، فقد ُسِكَر، والسِّ وُكلُّ َشقٍّ ُسدَّ

ْلُت  ِء: انتزعه وأخرجه برفق. ويف لسان العرب: »السَّ َء من اليشَّ َلت: ِسَلت اليشَّ سيِ

َقْبُضَك عىل اليشء، أَصابه َقَذر وَلْطٌخ، َفَتْسِلُته عنه َسْلًتا«.

ِلج: هو نوع من البقل له ورق طويل، غّض طرّي يضاف إلی بعض  السِّ ليِج:  سيِ

َيْجلو  م  َبْقَلٌة  ْلُق  »السَّ املحيط:  القاموس  اللفظة: سلق. جاء يف  أصل  األكالت. 

ُ وُيَفتُِّح وَيُسرُّ النَّْفَس، ناِفٌع للنِّْقِرِس واملَفاِصِل، وَعصرُيُه إذا ُصبَّ  وُيَحلُِّل وُيَلنيِّ
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أصله  وَعصرُي  أْرَبٍع،  بعد  َرُه  َخمَّ الَخلِّ  وعىل   ، ساَعَتنْيِ بعَد  َخلََّلها  الَخْمِر  عىل 

قيَقِة«. َسعوًطا ِتْرياُق َوَجِع السنِّ واألُُذِن والشَّ

َلگ: َسَلگ البامية أو البيض أو اللحم: طبخُه باملاء. ويف مختار الصحاح: »َسَلَق  سيِ

الَبْقَل أو البيَض أغالُه إغالءًة خفيفة«. 

َسَلمبوح: سمكة تشبه الحية تعيش يف األنهار واملستنقعات. ويف لسان العرب: 

ِلْنباُح، كِسِقْنطاٍر: َسَمٌك طويٌل دقيٌق«. »الصِّ

َسلهم الرجل: أشَرف علی النوم. ويف لسان العرب: »املُْسَلِهمُّ الذي قد  َسلَهم: 

ا من هّم، ال َينام عىل الفراش«. ا من َمَرض، وإِمَّ َذَبَل وَيِبس إِمَّ

ُسلوگي: ضرب من الكالب نسبة إلی قرية سلوق، وهي تقع يف اليمن تنسب إليها 

الكالب والدروع الجياد. وجاء يف الصحاح يف اللغة: سلوق قرية باليمن تنسب 

لوقية«.  لوِقية والكالب السَّ إليها الدروع السَّ

ماُك: نجم معروف«.  َسماك: من اتجاهات البوصلة. ويف لسان العرب: »السِّ

َمل: البايل من الثياب. ويف لسان العرب: »َسَمَل الثوُب َيْسُمل ُسمواًل  َمل: السِّ سيِ

وأَْسَمَل: أَْخَلق، وثوٌب َسَملة وَسَمٌل وأَْسماٌل وَسِميٌل وَسُموٌل«.

ُسموم: ريح حارة جافة تهب يف الظهرية حيث تنخفض معها الرطوبة. ويف لسان 

ُموُم: الريُح الحارَّة«. العرب: »السَّ
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حظ. نقول َسّن السكني؛ أي: شحذها جعلها حادة. ويف لسان  ن: الشَّ َسن: السَّ

ه وَصَقله«. العرب: »َسنَّ اليشَء َيُسنُّه َسنًّا، فهو َمْسنون وَسنني وَسنَّته: أََحدَّ

أو غريه يّتصل بعُضها ببعض؛ ج: َسناِسل. أصل  املعدن  حلقات من  َلة:  ْنسيِ سيِ

اللفظة: ِسْلِسلة. جاء يف لسان العرب: »يشء ُمَسْلَسٌل: متصل بعضه ببعض، 

ومنه ِسْلِسلة الحديد«.

الجمال.  َنُع:  »السَّ العرب:  أي: جميلة. ويف لسان  »البنت سنعة«  نقول:  َسنع: 

العظام  املفاصل لطيفة  لينة  َسنيعة: جميلة  الجميُل. وامرأة  الحَسن  نيُع:  والسَّ

يف جمال«.

ْهُم النصيب«. َهم هو النصيب. ويف لسان العرب: »السَّ َسَهم: السَّ

وُس  سّوس: سّوس التمر: َظَهر فيه السوس فهو ُمَسوِّس. ويف لسان العرب: »السُّ

التي تقع يف الصوف والثياب والطعام. الكسايئ:  الُعثَّة  اُس: لغتان، وهما  والسَّ

وُس«. ُس إِذا وقع فيه السُّ َس ُيَسوِّ ساس الطعاُم َيساُس وأَساَس ُيِسيُس، وَسوَّ

 : رْيُ سي: شريط من الجلد وغريه ُيلف حول وسط اإلنسان. ويف لسان العرب: »السَّ

ُيوُر«. ما ُيَقدُّ من الجلد، والجمع السُّ

يُف: ساحل البحر، والجمع أَسياف.  يف: ساحل البحر. ويف لسان العرب: »السِّ سيِ

ويف حديث جابر: فأَتينا ِسيَف البحر أي: ساحله«.
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ش
َق ِفيه. ويف لسان العرب:  َعاُم امْلَْطُبوُخ َواْحرَتَ شاط: شاط الِجِدر: َلِصَق بِأَْسَفِله الطَّ

الزيَت  به  بعضهم  وخصَّ  احرتق،  وَشْيُطوطة:  وِشياطة  َشْيًطا  اليشُء  »شاَط 

. وشاَطِت الِقْدر َشْيًطا: احرَتَقْت، وقيل: احرتقت وَلِصَق بها اليشء«. والرُّبَّ

اَمة: عالمة يف الَبَدِن يخالف لوُنها لْوَن ساِئره ج: شام. أصل اللفظة:  شاَمة: الشَّ

شأْمة. جاء يف لسان العرب: »يف حديث ابن الَحْنَظِليَّة: حتى تكونوا كأَنَّكم شأْمة 

ِزيٍّ  أَحسن  يف  كونوا  أَراد  معروفة،  الَجسد  يف  الخاُل  الشأْمة  قال:  الناس؛  يف 

إِليها دون  َتْظَهُر الشأْمة وُينظر  إِليكم، كما  َتْظَهروا للناس وينظروا  وهيئة حتى 

باقي الجسد«.

: صاحُب شاء«. ي: صاحُب شاء. ويف لسان العرب: »رجل شاِويٌّ شاويِ

: ِحجارة ُيتَّخذ منها  بُّ ب: ضرب من األمالح املعدنية. ويف لسان العرب: »الشَّ َشب: الشَّ

الزَّاُج وما أَشَبَهه، وأَْجَوُده ما ُجِلَب من الَيَمن، وهو َشبٌّ أَبيُض، له َبِصـيٌص َشديٌد«.

العرب:  لسان  ويف  ِشَبچ.  ج:  َمِك  السَّ ِلَصْيِد  ُتْسَتْعَمُل  ُمَتَشابَِكة  ُخُيوٌط  ْبچة:  شيِ

َبكة: َشَركة الصائد التي يصيد بها يف الرب واملاء، والجمع: َشَبٌك وِشَباك«. »الشَّ

اللغة: »ويقال:  َبْعٍض. ويف مقاييس  يِف  َبْعَضها  أْدَخَل  َشبَّص الخيوط:  شبَّص: 

َتَشبََّص الشجر: دخل بعُضُه يف بعٍض«.
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بُّوُط،  َشّبوط: نوٌع من السمك يكرث يف نهر كارون. جاء يف القاموس املحيط: »الشَّ

َسَمٌك  املَْفتوحة:  ُف  ُتَخفَّ وقد  بهاٍء،  والواحدة:  وِس،  والُقدُّ وِس  كالَقدُّ  ، ويضمُّ

، صغري الرأِس، كأنه َبْرَبٌط«. ُ املَسِّ َنِب، َعريُض الَوَسِط، َلنيِّ َدقيُق الذَّ

لسان  ويف  شتوي.  ثوب  نحو:  ِشْتوي.  بقولنا:  الشتاء  َفْصل  إلی  ننسب  ْتوي:  شيِ

ْتَوة«. ْتِويُّ منسوٌب إىل الشَّ العرب: »الشَّ

ْچوة: وعاٌء َصغرٌي للماء أو اللََّب ُيتَّخُذ من ِجلٍد. ويف لسان العرب: »الشكوة:  شيِ

ُد فيه املاُء وُيحَبس فيه اللب، والجمع: َشَكواٌت وِشكاٌء«.  هو ِوعاٌء من أََدٍم ُيرَبَّ

حاح يف اللغة:  ع: َشرَّع الباب: فتحه عىل مصراعيه فالباب: ُمَشرِّع. ويف الصِّ َشرَّ

»وأَْشَرْعُت باًبا إىل الطريق؛ أي: فتحُت«.

العرب:  لسان  ويف  اقتحامها.  تمنع  املسامري  َشْكل  عىل  معقودة  أسالك  َشرَك: 

رَُك حبائل الصائد، وكذلك ما ينصب للطري، واحدته َشَرَكة، وجمعها ُشرٌُك«. »الشَّ

اللفظة:  أصل  الِعْذق.  يف  وأَصله  الُبْسُر،  علیه  الذي  الِعْثكاُل  َشرموخ: 

»ُشْمروخ«. وقد خضعت للقلب املكاين، فحّل املیم محل الراء، وتحولت إلی: 

عليه  الذي  الِعْثكاُل  ْمروخ:  والشُّ ْمراُخ  »الشِّ العرب:  لسان  يف  جاء  َشرموخ. 

الُبْسُر، وأَصله يف الِعْذق«.

َشَرى: بثور تخرج يف األرجل بعد دخول املستنقعات لقلع الخّريط أو القصب وما 

شاكل. ويف لسان العرب: »الّشرى: يشء يخرُج عىل الَجَسد أحمُر كهيئة الدراهم. 

وقيل: هو شبه الَبرْث يخرج يف الجسد«.
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علی  األوراق  إلصاق  يف  تستعمل  بالتجفيِف،  د  تتَجمَّ َلزِجة،  مادة  رياص:  شيِ

بالكسر:  َراُس،  »الشِّ الزاخر:  العباب  يف  جاء  َراس.  الشِّ اللفظة:  أصل  الجدران. 

: إْشَراٌس«. بِّ ِدباُق األساِكَفة، ويْكُتُبوَنه يف ُكُتِب الطِّ

ْرُبُب الَغْمىل من النبات«. يب: ضرب من النبات. ويف لسان العرب: »الشُّ َشرِّ

َشرايِچ. ويف  الزوج؛ ج:  أي: شريكتها يف  ِشريچة فالنة؛  نقول: فالنة  ريَچة:  شيِ

لسان العرب: »املرأة َشريكة والنساء َشرائك«.

مجًرى مايّئ يصبُّ يف البحر أو الهور أو غريهما، مياهه عذبة غزيرة؛ ج:  َشط: 

النهر  شاِطُئ   : طُّ »الشَّ العرب:  لسان  ويف  ُشطيط،  تصغريه:  وشطوطة.  ُشطوط 

اٌن«. وجانبه، والجمع: ُشطوٌط وُشطَّ

َطف: ِشَطف اإلناء ونحوه: َغَسَلُه. ويف العباب الزَّاخر: »وأما قولهم: َشَطْفُته  شيِ

بمعنى غسلته فلغة َسَواديَّة«.

شَطن: يقال: ِشطـَن الطّراد؛ أي: ربطها بالحبال خوًفا من الرياح التي تتعرض 

َطُن: الَحْبل، وقيل: الحبل الطويل الشديُد  لها يف املرىس. ويف لسان العرب: »الشَّ

الَفْتل، ُيْسَتقى به وُتَشدُّ به الَخْيل، والجمع: أَْشطان«.

َفلَُّح: ثمر الَكرَب  َفلَّح: ثمر شجرة الَكرَب، واحدته ِشَفلََّحة. ويف لسان العرب: »الشَّ شيِ

إِذا تفتح، واحدته َشَفلَّحة، وإِنما هذا تشبيه«.

من  وتشّد  املتاع،  فیها  ویوضع  األرض،  علی  تبسط  القماش  من  قطعة  ُشْکبان: 

اشوَن يف الباِدية من اللِّيِف  يها الـَحشَّ ْكباُن ِشـَباٌك ُيَسوِّ زوایاها. ويف لسان العرب: »الشُّ
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الـَحشيَش؛  فيها  فَيَضُع  اُش،  الـَحشَّ َيَتَقلَُّدها  واسعة،  ُعـًرى  لها  ُتْجَعُل  والـُخوِص، 

ْكبان؛ ويف  والنُّوُن يف ُشْكبان نوُن َجْمٍع، وكأَنها يف األصل ُشْبَكاٌن، فُقِلـَبت إىل الشُّ

رفاِن يف الرأِْس«. ْكباُن ثوٌب ُيْعَقُد َطَرفاُه من وراِء الـِحْقَويِن، والطَّ نوادر األَعراب: الشُّ

»َشَلَخُه  املحيط:  القاموس  ويف  نصفني.  إلی  وحّوله  شّقه  اليشء:  ِشَلخ  َلخ:  شيِ

ْيِف: َهرَبَُه به«. بالسَّ

ْلُق: كَكِتٍف: َسَمَكة َصغرَية«. ليِگ: سمك معروف ج: شلوَگة. ويف القاموس املحيط: »الشَّ شيِ

أي:  ُمشلَوط؛  وَلحم  خفيًفا.  حرًقا  أحرقه  أي:  اللحم؛  َشلَوط  نقول:  َشْلَوط: 

محروق بلهب النار. وأصل هذه اللفظة ُمَشَنّط. جاء يف لسان العرب: »املَُشَنُّط: 

واء، وقيل: ِشواء ُمَشَنٌّط لم ُيباَلْغ يف َشِيّه«. الِشّ

ِليُل: ِمْسٌح من  ليل: تسمية تطلق علی ذيل الحصان. ويف لسان العرب: »الشَّ شيِ

صوف أَو َشَعر ُيْجَعل عىل َعُجِز البعري من وراء الرَّْحل«.

البول ونحوه  لتلقي  للطفل  أو إسفنجية توضع  أو قطعة قطنية  لباس  مال:  شيِ

العرب:  لسان  ويف  وِشماالت.  ِشماالت  ج:  منه؛  ومالبسه  جسمه  وحماية 

ه عليها«.  مال ِكيٌس ُيْجَعل عىل َضْرع الشاة، وَشَمَلها َيْشُمُلها َشْماًل: َشدَّ »الشِّ

نقول: »فالن فيه َشْمَخَرة«؛ أي: فيه كرب وَغْطَرَفة وُغُرور. ويف لسان  َشْمَخَرة: 

العرب: »فيه َشْمَخَرة وَشْمخِريرة أي: كرب«.

الثوَب  َر  »َشمَّ املحيط:  القاموس  َساِعَدْيِه. ويف  َعْن  َرَفَعها  الرِّدانات:  ر  َشمَّ ر:  َشمَّ

َتْشمرًيا: َرَفَعُه«.
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نطة: الُعقدة، موضع العقد يف الَحبل؛ ج: َشْنطات وِشَنط. ويف لسان  شْنطة: الشَّ

العرب: »أَنشْطت الحبَل؛ أي: مَدْدُته حتى ينَحل. ونَشطت الحبل أَْنُشطه نْشًطا: 

ربْطُته، وإِذا حلْلَته فقد أَنَشْطَته، ونَشطه بالنِّشاط أي: عقده. واألُْنُشوطة: ُعْقدة 

َيْسُهل انحاللها مثل عقدة التِّكة«.

ننُي: اللب ُيَصبُّ عليه املاء«.  نينة: اللب الرقيق. واللفظة وردت يف اللسان: »الشَّ شيِ

العرب:  لسان  ويف  األبيض.  واألشهب:  اللون.  بيضاء  َشْهبة:  حمارة  َشْهبة: 

ْهبة: َلوُن َبياٍض، َيْصَدُعه َسواٌد يف ِخالِله«. َهُب والشُّ »الشَّ

»يقال  اللغة:  يف  حاح  الصِّ ويف  أيًضا.  العوايف(  )أم  وتسمى  َشهقة،  يَجة:  هيِ شيِ

هيُق: َردُّ النََّفِس«. الشَّ

َية: كلُّ ما ينكشف من انحراٍف عن القيم الخلقّية، ما يجلب العار ويؤذي  هيِ شيِ

ْهَرة الفضيحة«. املشاعر األخالقية للمجتمع. ويف لسان العرب: »الشُّ

شوف: الشوف: النََّظر. شاف اليشء: »أَْبَصَرُه بِأُمِّ َعْيَنْيِه«. ويقال: »فالن شايف له 

شوفه«؛ أي: يبدو مسروًرا، ويتصرف بشكل يختلف عن تصرفاته العادية، وهو 

الناس يستغربون أمره، ويشّكون يف أنه يخفي عنهم بعض األشياء.  ما يجعل 

ْفُت إىل  َتطاَوَل ونظر. وَتَشوَّ إذا  اْشِتياًفا  َيْشتاُف  العرب: »اْشتاَف فالن  ويف لسان 

اليشء؛ أي: تَطلَّْعُت«.

شيص: الشيص: تمر لم يتم نضجه لسوء تأبريه أو لفساٍد آَخَر. شّيصت النَّخلة: 

يُص، بالكسر: َتْمٌر ال َيْشَتدُّ َنواُه«. حملت شيًصا. ويف القاموس املحيط: »الشِّ
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ذكرته  األحواز.  ِصْبياُن  َجْوَفه  يأْكل  َحشيٌش  نبت  َشْصماّل:  وكذلك  شيصماّل: 

ْوَصالة:  ْوَصالة وصاُصىل. جاء يف لسان العرب: »الصَّ أمهات املعاجم باسم: الصَّ

هو نبت يقال له صاُصىل، وقيل: هو َحشيٌش يأْكل َجْوَفه ِصْبياُن العراق«.

يُق:  يق: ضرب من األسماك البحرية واحدته: شيقة. ويف لسان العرب: »والشِّ شيِ

َضْرٌب من السمك«.

يْن«.  نْيُ ِضّد الزَّ ني: الشني خالف الزين، ُتستعَمل بكرثة. ويف جمهرة اللغة: »الشَّ شيِ

ص
الخيص  ثور  »مثل  الشعبي:  املثل  يف  ونقول  الفحل.  اشتهت  إذا  البقرة  صاريِف: 

راُف: ِحْرمة كلِّ ذاِت ِظْلٍف وِمْخَلٍب،  يركض ورا الصارف«. ويف لسان العرب: »الصَّ

إذا  راِف  الصِّ بيِّنة  صاِرٌف  وكلبة  صارٌف.  وهي  وِصراًفا،  ُصُروًفا  َتْصِرُف  َصَرَفْت 

راُف ِحْرمة الشاء والكالب والبَقِر«.  اشتهت الفحل. وقال الليث: الصِّ

صاط: صاط الِجدر: َحرََّكه بِمسوٍط أَو ِمْغَرَفة ِلَيْخَتِلَط ما فيه. ويف لسان العرب: 

َطه: خاَضه وَخَلَطه وأَكرَثَ ذلك. وخصَّ بعُضهم به الِقْدَر  »ساَط اليشَء َسْوًطا وَسوَّ

إِذا ُخِلَط ما فيها«.

أيًضا:  والصاطور  العظم.  به  يكسر  واحد  َحدٍّ  ذو  ثقيل  عريض  سكني  صاطور: 

قطعة خشبية بارزة تقع يف مقدمة السفينة ُسميت تشبيًها بالصاطور الذي يقطع 
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به اللحم. ويف لسان العرب: »َسَطَر فالٌن فالًنا بالسيف َسْطًرا إِذا قطعه به َكأَنَُّه 

اِب: ساُطوٌر«. َسْطٌر َمْسُطوٌر؛ ومنه قيل لسيف الَقصَّ

يمينه.  علی  ويجلس  الرحالت  يف  السائق  يرافق  الذي  السّيارة:  صاِنع  صانيِع: 

لسان  ويف  املرافق.  أو  الصانع  مقعد  فيها  يكون  التي  الصفحة  الصاِنع:  صفحة 

العرب: »صاَنْعُت فالًنا أي: راَفْقُته«. 

يف  تستعمل  واللفظة  الطعام،  لتطبيب  يستعمل  الذي  الهندي  التمر  ُصبار: 

الحموضة  َباُر: حمل شجرة شديدة  »الصُّ العرب:  لسان  عبادان. جاء يف  مدينة 

أَشد ُحموَضة من املَْصل له َعَجٌم أَحمر َعِريض يجَلب من الِهْند، وقيل: هو التمر 

الهندي الحامض الذي ُيَتداَوى به«.

ُصَبخ: املكاُن يظهر فيه املِْلُح وتسوُخ فيه األَقداُم، واحدته َصبخة وَصبخاَية. أصل 

َبُخ املكان َيْسَبُخ  اللفظة: سبخ، وقد قلب حرف السني صاًدا. جاء يف اللسان: »والسَّ

َفُيْنِبُت املِْلَح وَتُسوُخ فيه األَقدام؛ وقد َسِبَخ َسَبًخا، وأَرض َسِبخة: ذات ِسباخ«.

اُب  َبّاُغ: الَكَذّ صبغ: يقال: فالن ُصَبغ فالًنا؛ أي: َكَذب عليه. ويف القاموس: »الَصّ

ُن الحديَث«. ُيَلِوّ

الرجُل:  العرب: »أَْسَبط  ُصَبط الشخص: َسكن وهدأ وَسكت. ويف لسان  ُصَبط: 

غريه.  أَو  واء  الدَّ ُشرب  من  وكذلك  الضْعف،  من  التحرُّك  عىل  يقدر  فلم  وقع 

وأَْسَبَط باألَرض: َلِزَق بها. وأَْسَبط الرجُل أيًضا: سَكت ِمن َفَرٍق«.

: ناظر العني«. ِبيُّ ُصَبي: نقول: ُصَبي العني؛ أي: ناظرها. جاء يف اللسان: »الصَّ
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َصّچت: َصچت الحديدة: اصطكت مع حديدة أخری فأصدرت صوًتا. ويف لسان 

الحديد  َضْرب  ِجيُج:  والصَّ تا.  فصوَّ حديد  عىل  حديًدا  ضرب  إِذا  »َصجَّ  العرب: 

بعضه عىل بعض«.

من  وانقشع  السحاب  تفرَّق  الدنيا:  ت  َصحَّ السماء.  من  الغيم  ذهاب  َصْحو: 

وَسماٌء صحٌو،  يوٌم صحٌو  الَغْيم،  ذهاُب  ْحُو:  »الصَّ العرب:  لسان  سمائها. ويف 

واليوُم صاٍح«.

اللسان:  اللفظة: َسخلة. جاء يف  الّضأن واملعز؛ ج: صخول. أصل  ولد  َصخلة: 

أْن، ذكًرا أَو أُنثى، والجمع: َسْخٌل وِسَخاٌل  ْخَلة: ولد الشاة من املعز والضَّ »السَّ

وِسَخلة؛ األَخرية نادرة«.

بمثل  ُيجيبك  الذي  دى  »والصَّ اللغة:  يف  حاح  الصِّ ويف  املردود.  الصوت  َصدی: 

صوتك يف الجبال وغريها«.

ْرَصُر:  »الصَّ العرب:  لسان  قلياًل. ويف  تطري  أو  تقفز  أجنحة،  لها  حشرة  ر:  ْرصيِ صيِ

ُدَوْيبَّة تحت األَرض َتِصرُّ أَيام الربيع«.

واليشَء،  الطعاَم  »َسِرَط  العرب:  لسان  ويف  اْبتلعها.  اللُّقمة:  ِصَرط  َرط:  صيِ

سَرط؛  يجوز  وال  اْبَتَلَعه،  واْزَدَرَده:  واْسرَتََطه  َبِلَعه،  وَسَرطاًنا:  َسَرًطا  بالكسر، 

واْنَسَرَط اليشء يف َحْلِقه: ساَر فيه سرْيًا سْهاًل«.

مرض يشبه الجنون. يقال: فالن مصروع؛ أي: مصاب بالصرع. جاء يف  رع:  صيِ

ريع: املجنوُن«. رع: ِعّلة معروفة. والصَّ اللسان: »الصَّ
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لسان  ويف  أخری.  إلی  عملة  من  بدلها  أي:  فلوسه؛  صّرف  فالن  نقول:  صّرف: 

ينار؛ ألَنَّ كلَّ واحد  رهم عىل الدرهم والدينار عىل الدِّ ْرُف: َفْضُل الدِّ العرب: »الصَّ

منهما ُيْصَرُف عن ِقيمة صاِحبه«. 

ْرُم  ُصُرم: طَرف املِعى املستقيم. أصل اللفظة: »ُسْرم. جاء يف لسان العرب: »السُّ

َمْخَرُج الثُّْفل وهو طَرف املِعى املستقيم«. ويف اآلرامية السامية: شورما. 

رَّة:  رَّة: ُنْقرة أو تجويف صغري يف وسط البطن. ويف لسان العرب: »السُّ ُصرَّة: الصُّ

الَوْقَبة التي يف وسط البطن«.

يف  حاح  الصِّ ويف  القماش.  من  غالًبا  ويكون  وُيشّد  ء  اليشَّ فيه  ُيجَمع  ما  رَّة:  صيِ

رَّة: شَدْدتها«. رَّة للدراهم. وَصَررُْت الصُّ اللغة: »الصُّ

الدائرة  له عالقة كنصف  أو خشب  بالستيك  أو  كالدلو من معدن  إِناٌء  َصطل: 

ْطُل  »السَّ املحيط:  القاموس  يف  جاء  »َسْطل«.  اللفظة:  أصل  عروتني.  يف  مركبة 

ْيَطُل، كَحْيَدٍر: ُطَسْيَسة لها ُعْرَوة«. والسَّ

الصغري  ْعُبوُر:  »الصُّ العرب:  لسان  ويف  األحواز.  يف  الذكور  أسماء  من  َصعبور: 

ْعُروِب«. الرأْس كالصُّ

ْفر: النُّحاس الجيد«. ر: النُّحاس. ويف لسان العرب: »صفر: الصُّ فيِ صيِ

َفِريَّة ما بني تويل القيظ إىل إِقبال  ي:  فصل الخريف، ويف لسان العرب: »الصَّ فريِ صيِ

ماك. قال:  الشتاء، وقال أَبو زيد: أَول الصفرية طلوع ُسَهْيٍل وآخرها طلوع السِّ
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َفِريُّ  َفِريَّة أَربعون ليلة يختلف حرها وبردها تسمى املعتدالت، والصَّ ويف أَوَّل الصَّ

.» يف الّنتاج بعد الَقْيِظيِّ

ونقول:  الباب.  صفحة  و»الصفاگة«:  بقوة.  ضربه  أي:  الباب؛  ُصفگ  ُصَفگ: 

الذي  الضرب  ْفق:  »الصَّ العرب:  لسان  ويف  ضربه.  أي:  وجهه«؛  علی  »ُصفگه 

يسمع له صوت، صَفَق رأَْسه َيصِفقه صْفًقا: ضربه، وصَفقه بالسيف إِذا ضربه«. 

الصْوِت. وَصَقَع  َرْفُع  ْقُع:  العرب: »الصَّ ارتفع. ويف لسان  الصوت:  َگع: ِصَگع  صيِ

بصوته َيْصَقُع َصْقًعا وُصقاًعا: رَفعه«.

ا:  َصكًّ الباَب  »وَصكَّ  العرب:  لسان  َمْصكوك. ويف  فهو  َسّده  الباب:  َصك  َصك: 

أَغلقه، وَصَكْكُته: أَطبقته«.

من  َنَهشْت  إِذا  َتْقُتل  التي  الحّية   : لُّ »الصِّ العرب:  لسان  ويف  َخِبيَثة.  َحيَّة  ل:  صيِ

ساعتها«.

تجفيفها،  بعد  القرش  سمكة  جلد  من  يستخرج  ذفرة  رائحة  ذو  زيت  ل:  صيِ

يستعمل يف طالء أخشاب السفينة. ويف القاموس املحيط: »الصل: الجلد املنت 

يف الدباغ، وبالضم: بقية املاء وغريه، والريح املنتنة«.

عُر. وأصلع: ُذو َصْلَعة؛ ج: ِصلعان.  إذا انحسر عنها الشَّ الرَّأس  ِجْلدة  َصلَعة: 

م الرأْس إىل ُمَؤخره، وكذلك  َلُع: َذهاُب الشعر من ُمَقدَّ ويف لسان العرب: »الصَّ

َلِع، وهو الذي اْنَحَسَر  ُ الصَّ إِن ذهب وَسُطه، َصِلَع َيْصَلُع َصَلًعا، وهو أَْصَلُع َبنيِّ

م رأِْسه«. شَعُر ُمَقدَّ
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َصلهومة: الرأس األقرع الكبري الصلب. ويف لسان العرب: »اْصَلَهمَّ اليشُء: َصُلَب 

.» واْشَتدَّ

القاموس  الحار. ويف  املاء  أو  النَّار  ألقاه يف  ء:  الالم(: صىَل اليشَّ )بتفخیم  َصَلی: 

املحيط: »َصىل اللَّْحَم َيْصِليِه َصْلًيا: َشواُه، أو ألقاُه يف الناِر لإِلْحراِق«.

ينطق  ولم  سّده  أي:  حلگه«؛  و»صم  سّدها.  أي:  ذاناته«؛  »َصم  نقول:  َصم: 

َيَصمُّ  َصمَّ  السمع.  وِثَقُل  األُذن  اْنِسداُد  َمُم:  »الصَّ العرب:  لسان  ويف  بكلمة. 

وأََصمَّ  فَصمَّ  اللُه  ُه  وأََصمَّ وأََصمَّ  ا وصَمًما  َصمًّ نادٌر،  التضعيف  بإظهار  وَصِمَم، 

.» أيًضا بمعنى َصمَّ

العرب:  لسان  ويف  الكبري.  الرأس  صاحب  صماخ:  وأبو  الكبري.  الرأس  ُصماخ: 

ماُخ من األُذن: الخرُق الباطن الذي ُيفيض إىل الرأْس«. »الصِّ

املحيط:  القاموس  الطعام؛ ج: سماطات وُسُمط. ويف  ما يبسط عليها  ُصماط: 

»ِسماُط من الطعاِم: ما ُيَمدُّ عليه«.

يف  جاء  »َسَمط«.  اللفظة:  أصل  الحار.  باملاء  جعله  اليشء:  ُصَمط  ُصَمط: 

القاموس املحيط: »َسَمَط الَجْدَي َيْسِمُطه وَيْسُمُطه فهو َمْسموٌط وَسميٌط: َنَتَف 

ُصوَفه باملاِء الَحاّر«.

العرب:  لسان  ويف  أيًضا.  )ِسنان(  وتسمی  اإلبط.  وبخاصة  البدن  رائحة  نان:  صيِ

َناُن َذَفُر اإِلبِِط«. »الصُّ
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َنت: َسكت. أصل اللفظة: نصت. واللفظة قد خضعت للقلب املكاين فتحولت  صيِ

العرب:  لسان  يف  جاء  ُنصته.  مقلوب:  املطلق  السكوت  نتة:  الصَّ »َصَنت«.  إلی: 

»َنَصَت الرجُل َيْنِصُت َنْصًتا، وأَْنَصَت، وهي أَْعىل، واْنَتَصَت: سَكَت. ويف التنزيل 

قرأَ  إِذا  معناه  ثعلب:  قال  َوأَنِصُتواْ﴾؛  َلُه  َفاْسَتِمُعواْ  اْلُقْرآُن  ُقِرَئ  ﴿َوإَِذا  العزيز: 

اإلِمام، فاستمعوا إىل قراَءته، وال تتكلموا. والنُّْصتة االسم من اإِلْنصاِت«.

لب الكبري الذي حلق بشکل کامل. ويف لسان العرب: ِحمار  َصنديَحة: الرأس الصُّ

ُصْنُتٌع: ُصْلُب الرأْس ناِتُ الحاِجَبنْيِ َعِريُض الجبهة. وَظِليٌم ُصْنُتٌع: ُصْلب الرأْس«.

العرب:  لسان  ويف  أحرقته.  أي:  العامل«؛  ِصْهَدِت  »الشمس  نقول:  ْهَدت:  صيِ

ْمُس َتْصَهُده َصْهًدا وَصَهداًنا: أَصاَبْته وَحِمَيْت عليه«. »َصَهَدْته الشَّ

الَقْمِل  َبْيَضة  كُغراَبة:  ؤاَبة،  »الصُّ املحيط:  القاموس  ويف  القمل.  بيض  ُصواب: 

والرُبْغوِث؛ ج: ُصؤاٌب وِصْئباٌن«.

ْوب: الجهة. ويف لسان العرب: »والعرب تقول للسائر يف َفالة َيْقَطُع  صوب: الصَّ

ْوِب  بالـَحْدِس، إِذا زاَغ عن الَقْصِد: أَِقْم َصْوَبك أي: َقْصَدك. وفالن ُمستقيم الصَّ

إِذا لم َيِزْغ عن َقْصِده يميًنا وشمااًل يف َمِسـريه«.

ِفري: من  »الصَّ العرب:  لسان  أداة. ويف  أو من  بالنَّفخ من شفَتْيه  صوَّت  صوَفر: 

دعاه  َر:  وَصفَّ بالحمار  وَصَفَر  َصِفرًيا،  َيْصِفُر  َصَفَر  سقيت،  إِذا  بالدواب  الصوت 

إىل املاء«. 
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ض
الَقْبُض عىل   : بُّ »الضَّ العرب:  القبض عليه. ويف لسان  َضب اليشء: شدَّ  َضب: 

اليشء بالَكف«.

أصل  الرؤية.  معه  وتصعب  الباردة  الغداة  يف  يكرث  متكاثف،  ماء  بخار  ُضباب: 

بابة َنـًدى كالُغبار ُيغيشِّ  باُب والضَّ اللفظة: »َضباب«. جاء يف لسان العرب: »الضَّ

األَرَض بالَغَدواِت«.

رْب  : َضربَّ اليشء: جمعه وشّده. ويف لسان العرب: »َضربَّ اليشَء: جمعه. والضَّ َضبَّ

رْب جمع األَجزاء«. الشد، والضَّ

اللفظة  أصل  النسج.  وجيد  غليظ  أي:  ضخني«  »ثوب  نحو:  غليظ،  خني:  ضيِ

»ثخني« وقد ُقلب حرف الثاء ضاًدا. جاء يف لسان العرب: »َثُخَن اليشُء ُثخونة 

وَثخانة وِثَخًنا، فهو َثِخنٌي: كُثَف وُغلظ وصُلب«.

أَصُل  رَّة:  الضَّ العرب:  لسان  ويف  ُضّرة.  والجواميس:  األبقار  لضرع  نقول  ضّرة: 

الضْرِع الذي ال َيْخُلو من اللََّب أَو ال يكاُد َيْخُلو منه، وقيل: هو الضْرُع كلُّه ما َخال 

إاِلَّ أَن يكوَن فيه َلٌب، فإِذا َقَلَص الضْرُع وذَهَب الَلُب  األَطباَء، وال يسمى بذلك 

قيل له: َخْيٌف«.
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الحقد  ْغُن:  »الضِّ العرب:  لسان  ويف  قومني.  أو  شخصني  بني  عداوة  َضغانة: 

والعداوة والبغضاء«.

ه وَضْكَضكه: َغمَزه َغْمًزا  ه َيُضكُّ غط. ويف لسان العرب: »َضكَّ َضك: الضيق والضَّ

: الضيُِّق«. كُّ ه األَْمُر: َكَربه. والضَّ ه بالُحجة: َقَهره. وَضكَّ شديًدا وَضَغطه. وَضكَّ

ليِع: ضرب من السمك واحدته ِضلَعه. ويف القاموس املحيط: »الضلعة: سمكة  ضيِ

صغرية خضراء قصرية العظم«.

َك  َضمُّ  : مُّ »الضَّ العرب:  لسان  ويف  َمضموم.  فهو  أخفاُه  اليشء:  َضم  َضم: 

ا  َضمًّ ه  َيُضمُّ إليه  ه  وَضمَّ اليشء،  إىل  اليشء  َقْبُض  وقيل:  اليشء،  إىل  اليشَء 

.» فانضمَّ وَتضامَّ

يُق من كل يشء، الذكر واألُنثى  ْنُك: الضِّ َضَنك: الضيق. ويف لسان العرب: »الضَّ

فيه سواء، ومعيشة َضْنٌك َضيِّقة«.

َضنَوة: فالن من ضنوة فالن؛ أي: من نسله. ويف لسان العرب: »َضْنُء كلِّ يشٍء: 

ْنُء: الولد، ال يفرد له واحد«. ْنُء والضِّ َنْسُله. والضَّ
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ط
طاَبگ:  نقول: »فالن طاَبگ َعدوه علی أخوه«؛ أي: آزر عدوه علی أخيه. و»طابگ 

العرب:  أهله. ويف لسان  وَتَرك  أهله«؛ أي: وافق علی طلب زوجته  مرته وعاف 

»طاَبَق فالٌن فالًنا إذا واَفقه وعاَوَنه«. 

طاريِش:  من يدق الباب ويأيت باألخبار لياًل أو نهاًرا. أصل اللفظة: »طارق«. قلبت 

ُقلبت  األسهل  وللنطق  الحروف  لقرب مخارج  ثم  قافها جيًما فصارت: »طاِرج« 

ْرِق  روِق من الطَّ الجيم شيًنا فتحولت إىل: »طاِرش«. ويف لسان العرب: »أَصل الطُّ

ق، وسمي اآليت بالليل َطاِرًقا لحاجته إىل َدق الباب. وَطَرق القوَم َيْطُرُقهم  وهو الدَّ

َطْرًقا وُطروًقا: جاَءهم لياًل، فهو طاِرٌق«. 

طاعون:  مرض فريويس ُمعٍد خطري مميت غالًبا. »سنني الطواعني«: کناية عن 

واِعنُي«.  الزمن الغابر. ويف لسان العرب: »الطاُعون: داء معروف، والجمع: الطَّ

ْبَطَبة: َصْوُت  ُت. ويف لسان العرب: »الطَّ َطْبَطب: َطْبَطب باملاء: َحرََّكُه َوَجَعَلُه ُيَصوِّ

، وَطْبَطَب املاَء إِذا حركه«.  َتالُطِم السيل، وقيل: هو صوت املاء إِذا اْضَطَرب واْصَطكَّ

حال: عضو كبري يف الجسد يقع بني املعدة والحجاب الحاجز يف يسار البطن،  طيِ

حاُل: َلْحمة سوداء َعريضة  وظيفته تتعّلق بتكوين الدم. ويف لسان العرب: »الطِّ

يف بطن اإِلنسان وغريه عن اليسار الِزقة بالَجْنب«.
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وهي  الَحْمض  من  ْحَمة  »الطَّ العرب:  لسان  ويف  الَحْمض،  من  َضْرٌب  َطْحَمة: 

عريضة الورق كثرية املاء«. 

َطر: فالن َطر علی فالن: ذهب له. ونقول يف املثل: »الذي طر عليك من عليك«. 

ويف لسان العرب: »َطَرأَ عىل القوم َيْطَرأُ َطْرًءا وُطُروًءا: أَتاهم ِمن َمكاٍن، أَو َطَلَع 

عليهم من َبَلٍد آَخر، أَو خرج عليهم ِمن مكاٍن َبعيٍد ُفجاءة، أَو أَتاهم من غري أَن 

َيْعَلُموا، أَو َخرج عليهم من َفْجوة«. 

ن الكعب،  راگ: قطعة من جلٍد أو مّطاط تكون أسفل الحذاء، وعادة ما تتضمَّ طيِ

ويف لسان العرب: »ِطَراُق النعل: ما أُْطِبَقت عليه فُخِرزَْت به، َطَرَقها َيْطُرُقها َطْرًقا 

وطاَرَقها؛ وكل ما وضع بعضه عىل بعض فقد ُطوِرَق وأَْطرَق«. 

عند  مهمة  حرفة  وكانت  األسماك،  صيد  شباك  صناعة  عملية  هي  راگة:  طيِ

ِريَقة وجمعها َطرائق: َنِسيجة ُتْنَسج من صوف  الصيادين. ويف لسان العرب: »الطَّ

راع أَو أَقّل، وطولها أَربع أَذُرع أَو ثماين أَذُرع عىل َقْدِر  أَو شَعر َعْرُضها َعْظُم الذِّ

قاق من الِكْسر إىل الِكْسر«.  ِعَظم البيت وِصَغره، ُتَخّيط يف ُملْتَقى الشِّ

ْرحة: إحدی طرق  َطَرح: َطَرح األنجر: رماه باملاء. والسفن طارحة: أي: راسية. والطَّ

َرَحه  واطَّ َطْرًحا  َيْطَرُحه  وَطَرَحه  باليشء  »َطَرَح  العرب:  لسان  ويف  السمك.  صيد 

وَطرَّحه: رمى به«. 

ربوش من حيث الشکل.  َطْرطور: غطاء من قماش يخاط لألطفال وهو يشبه الطَّ

ْرطوُر َقَلْنسوة لألَعراب طويلة الرأْس«.  ويف لسان العرب: »الطُّ
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ْرُطوُر الَوْغُد الضعيُف من  َطْرطور: َمْن الَ ِقيَمة َلُه، تافه. ويف لسان العرب: »الطُّ

راِطرُي«.  الرجال، والجمع: الطَّ

ش«. ومنه الکناية  َطش والرَّش: جاء يف لسان العرب: »أوُل املطر الرَّش، ثم الطَّ

ت« أي: إنه يجهل کل يشء وال يعرف بما  ت لو رشَّ املعروفة: »ما يدري بالدنيا َطشَّ

ت. وإضافة علی هذا  ت السماء أو أَطشَّ يدور حوله من أحداث، فإنه ال يعلم أََرشَّ

ش والرَّش« للرتحيب بالضيف مجاًزا، فتقول:  االستخدام استعملت الناس »الطَّ

ش والرَّش«؛ ألنه ينزل عليهم کما ينزل املطر بالخري والفرح واالبتهاج.  »أهاًل بالطَّ

ح الرجل: عدا بسرعة. ويف لسان العرب: »قد َطَفَح َيْطَفُح إِذا َعدا«.  ح: َطفَّ َطفَّ

لسان  ويف  باليشء.  اليشء  اصطدام  أو  اليشء  وقوع  صوت  حكاية  َطگَطگة: 

العرب: »َطْق: حكاية صوت حجر وقع عىل َحجر، وإِن ضوعف فيقال: َطْقَطق«. 

إَِلْيِه  وَنَظَر  ُعنقه  َمّد  أي:  فالن«؛  علی  طل  »فالن  نقول:  الالم(  )بتفخيم  َطل: 

َتطاَلْلت  الَعَمْيَثل:  أَبو  فَنَظْرت.  َتطاَوْلت  »َتطاَلْلت:  العرب:  لسان  ويف  خْلَسة. 

لليشء وَتطاَوْلت بمعنى واحد، وَتطالَّ أي: مّد ُعُنَقه ينظر إىل اليشء َيْبُعد عنه«. 

َطلع: غالف يخرج من النخلة وفيه حب منضود. الواحدة: َطْلَعة. َطلَّع النخل: 

ْلُع: َنْوُر النخلة ما دام يف الكاُفور،  خَرَج طلُعه فهو ُمَطلِّع. ويف لسان العرب: »الطَّ

الواحدة َطْلعة. وَطَلَع النخُل ُطلوًعا وأَْطَلَع وَطلََّع: أَخَرج َطْلَعه«. 

يِلُّ  : الذكر من الضأن قبل أن يصبح خروًفا ج: ِطْليان. ويف لسان العرب: »الطَّ ليِ طيِ

الصغري من أَوالِد الَغنم، وإنما سمي َطِليًّا ألنه ُيطىَل أي: ُتَشّد رجله بخيٍط إىل َوَتٍد 

يِل«.  ُد به الطَّ أَياًما، واسم ما ُيشَّ
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َطنَّب: نقول: »فالن طّنب باليشء« أي: أمسك به ولم يفارقه فهو ُمطنِّب كأنه 

ُنُب مًعا: َحْبل الِخباِء  ْنُب والطُّ ُنُب. ويف لسان العرب: »الطُّ ْنُب أوالطُّ قد شّد بالطُّ

رادِق ونحوهما، ُمَطنٌَّب: مشدود باألَطناب. َطنََّب باملكان: أَقام به«.  والسُّ

نَطل هو كائن أسطوري مخيف متحول، يتلبس يف شكل إنسان أو  الطَّ َطْنطل: 

العرب:  َطناِطل. ويف لسان  العامة. ج:  الليل حسب ما تزعم  حيوان، يخرج يف 

الِطلة، كلتاهما: الداهية«.  َلِطلة والطُّ »الطُّ

والة: حبل یعلق يف رقبة املاشیة وُيشّد يف وتٍد لکي ال تذهب بعيًدا.  الطُّ ُطوالة: 

ويلة والتِّْطَوُل، ُكلُّه: َحْبٌل طويل ُتَشدُّ به  َيُل والطَّ َوُل والطِّ ويف لسان العرب: »الطِّ

قائمة الدابة، وقيل: هو الحبل ُتَشدُّ به وُيْمِسك صاحُبه بَطَرفه وُيْرِسلها َتْرعى«. 

ْور: الحاُل، وجمعه أَْطواٌر«. طور:  الطور: الحال والوضع. ويف لسان العرب: »الطَّ

 

ُطوفة: الَحاِئط أو الجدار ج: طيفان وْطَوف. ويف العباب الزَّاخر: »قال ابن عّباد: 

ة البستان: ما حواليه«.  طافَّ

َحيْلٌ يجعل يف  ْوُق:  »الطَّ العرب:  الِقالدة وكُل يشء مستدير. ويف لسان  طوگ: 

العنق. وكل يشء استدار فهو َطْوٌق كَطْوق الرَّحى الذي ُيِدير الُقْطب ونحو ذلك«. 

ر فالن طفله؛ أي: قطع ُقلفته، وهي جلدة زائدة يف عضو التذکري لديه.  ر:  َطهَّ َطهَّ

ر فالٌن وَلَده إِذا أَقام ُسنَّة ِختانه«.  ويف لسان العرب: »طهَّ
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ظ
ظخر: ما يحفظ من األشياء إلی ساعة الضيق. أصل اللفظة: ُذخر وقد قلب حرف 

يشٍء  إحراِز  عىل  يدلُّ  والراء  والخاء  »الذال  اللغة:  مقاييس  يف  جاء  ظاًء.  الذال 

َء أَْذَخُره َذْخًرا. فإذا قلت افتعلت من ذلك قلت اّدخرُت«.  يحفُظه. يقال ذَخْرُت اليشَّ

ل. أصل اللفظة: ذرا وقد قلب حرف الذال ظاًء. جاء يف مختار  را: الظِّ الظَّ َظرا: 

َرا بالفتح كل ما استذريت به يقال: أنا يف ظل فالن ويف َذَراه؛ أي:  الصحاح: »الذَّ

يف كنفه وسرته ودفئه. 

اِئِر: َسْلُحُه، ُخْرُؤُه. وَظَرگ: َرَمى بِسالِحِه. أصل اللفظة: »ذرق«  َظريِگ: َظِرگ الطَّ

وَذرَق  ُخْرُؤه.  الطائِر:  »َذْرُق  العرب:  لسان  يف  جاء  ظاًء.  الذال  حرف  قلب  وقد 

الطائُر َيْذُرق وَيْذِرُق َذْرًقا، وأْذَرَق: َخَذق بَِسْلحه وَذَرَق«. 

َيَظلُّ  وكذا  كذا  يفعل  نهاَره  »َظلَّ  العرب:  لسان  ويف   . اْسَتَمرَّ داَم،  َبِقَي،  َظل: 

َظالًّ وُظُلواًل وَظِلْلُت أَنا وَظْلُت وِظْلُت، ال يقال ذلك إاِلَّ يف النهار لكنه قد سمع 

يف بعض الشعر َظلَّ َلْيَله، وَظِلْلت أَْعَمُل كذا، بالكسر، ُظُلواًل إِذا َعِمْلته بالنهار 

دون الليل«.

ويف  َوَغرْيِها.  ْبِي  والظَّ اة  والشَّ َكالَبَقَرة  ُمْجرَتٍّ  َحَيواٍن  ِلُكلِّ  امْلَْشقوُق  ْفُر  الظُّ ليِف:  ظيِ

والشاة  الَبقرة  ِظْلف  وهو  اجرّت،  ما  كل  ظُفُر  لف:  والظِّ ْلف  »الظَّ العرب:  لسان 

والظْبي وما أَشبهها، والجمع: أَظالف«. 
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ع
عازة: العازة: الحاَجة واختالُل الحاِل. ِمعتاز ومحتاز: ُمحتاج. ويف لسان العرب: 

»الَعَوُز أَن ُيْعِوزََك اليشُء وأَنت إِليه محتاج، وإِذا لم تجد اليشَء قلت: عازيَن«. 

ا وَعَصًصا: َصُلَب واْشَتّد«.  ْلب. ويف لسان العرب: »َعصَّ َيَعصُّ َعصًّ : العايِص: الصُّ عاصيِ

راَب،  عاَم أو الشَّ عاف: عاف اليشء: كرهه وتركه. ويف القاموس املحيط: »عاَف الطَّ

وِعياًفا،  وِعياَفة  محرَّكة،  وَعَيفاًنا،  َعْيًفا  وَيعيُفُه  َيعاُفُه  َغرْيِِهما،  يف  ُيقاُل  وقد 

بكسرهما: َكِرَهُه َفَلْم َيْشَرْبُه«. 

يكرث يف  أَشواك حادة،  إىل  فروعه  تتحول  شاِئٌك،  ُشَجرِيي  تحت  نباٌت  عاگول: 

القاموس  ويف  لإلبل.  الَعلِف  أجود  من  وهو  املهمَلة،  واألرايض  الصحراء  أَودية 

املحيط: العاقوُل، َنْبٌت. 

عال: نقول فالن عال علی فالن إذا اعتدی عليه. العايل: املعتدي. وفالن عال علی 

أرض فالن؛ أي: أخذ جزًءا منها. ويف لسان العرب: »الَعْول: املَْيل يف الُحْكم إىل 

الَجْور. عاَل َيُعوُل َعْواًل: جار وماَل عن الحق«. 

عّبا: عّبا الوعاء باملتاع: مأله. ويف لسان العرب: »َعبَّأُْت املَتاَع: جعلت بعَضه عىل 

بعض. وقيل: َعَبأَ املَتاَع َيْعَبُؤه َعْبًئا وَعبَّأَه: كالهما هيأَه«.
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َعباية: كساء واسع مشقوق من األمام بال ُکّمني، يلبُس فوق الّثياب. ويف لسان 

العرب: »العباءة والَعباُء: َضْرب من اأَلكسية، والجمع: أَْعِبَئة«.

ْب: نقول: ِعرْب النهر؛ أي: جانبه. ويف لسان العرب: »الِعرْبُ جانُب النهر، وِعرْبُ  عيِ

الوادي: شاطئه وناحيته«.

ة الباِب  ْتبة: ِعْتَبة الباب معروفة ج: ِعْتبات. ويف لسان العرب: »الَعَتَبة: أُْسُكفَّ  عيِ

التي ُتوطأُ«.

َعثاجيل: العثاجيل: جدائل الشعر. ُسميت بذلك تشبيًها بالعثکول. ويف لسان 

ْمراخ، وهو ما عليه الُبْسُر من ِعيداِن الِكباسة،  العرب: »الُعْثُكول والِعْثكال: الشِّ

وهو يف النخل بمنزلة الُعْنقود من الَكْرم«.

َعَثم  »وقد  العرب:  لسان  ويف  أْ.  َيرَبَ ولم  ِقْشرُته  عليه  َيِبَسْت  الُجْرُح:  ِعَثم  َثم:  عيِ

الجرُح: وهو أَن َيْكُنَب وَيْجُلَب ولم َيربأْ بعُد«. 

َعْرَبَدة: الصياح الفارغ من األدب واالحرتام. ويف لسان العرب: »الَعْرَبَدة ُسوُء الُخُلق«.

عن  الخفيفة؛  الحيَّة  »الِعْربُِد:  العرب:  لسان  ويف  األسود.  الحّية  ذكر  َعربيد: 

ملحق  ِسْلَغّد  مثال  تْؤِذي،  وال  َتْنُفخ  حية  كالهما:  والِعْرَبدُّ  والِعْربِدُّ  ثعلب. 

بِِجْرَدْحٍل، واملعروف أَنها الحيَّة الخبيثة«.

رزال: العرزال: ُحجرية تبنی من العذوق والسعف ُيّتقى بها من حرارة الشمس  عيِ

أو املطر؛ ج: َعرازيل. ويف لسان العرب: »الِعْرزاُل: َسِقيفة النَّاُطور«. 
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والَفَرس  يك  الدِّ »ُعْرف  العرب:  لسان  ويف  ُعُنِقها،  َشْعُر  الَفَرس:  ُعُرف  ُعُرف: 

والدابة وغريها: َمْنِبُت الشعر والرِّيش من الُعنق«.

َعْشمة: فرسة بيضاء اللون وقد تكون منّقطة بلون آخر. ويف القاموس املحيط: 

»األَْعَشُم: ُكلُّ لوَننْيِ اْخَتَلَطا«.

ة ويف  عارَك: فالن عارَک فالًنا؛ أي: ناحره أو شاجره. الَعْركة: التََّخاُصُم بُِعْنٍف َوُقوَّ

لسان العرب: »عارَكُه ُمعارَكة وِعراًكا: قاَتله«.

الرأس بيشء صلب، وأحسب ُسمي  الوجه نتيجة اصطدام  أو  الرأس  ورم يحدث يف  رَّة:  عيِ

بالعّرة تشبيًها بالشحمة الُعليا يف السنام. ويف لسان العرب: »ُعرَّة السنام: الشحمة الُعليا«. 

ْلِو والكوِز ونحوِه: َمْقِبُضُه«.  ُعرَوة: الُعرَوة مقبض کل يشء. ويف لسان العرب: »ُعْرَوة الدَّ

فصارت:  ياًء  الجيم  قلب  »عجُز«  اللفظة:  أصل  والحيوان.  اإلنسان  مؤخر  َعز: 

العرب:  لسان  َعز. جاء يف  إلی:  ياؤها فتحولت  األسهل حذف  للنطق  ثم  »عيز« 

ره، وجمعه األَْعجاز، ويصلح للرجل واملرأَة«. »وَعُجُز الرجل: مَؤخَّ

ُعزوبي: ال زوج له. ويف لسان العرب: »الُعزَّاُب: الذين ال أَزواَج لهم، من الرجال والنساِء«.

 

ْسگة: ساق العثق، ويف لسان العرب: »الَعْذُق: كل غصن له ُشَعب«.  عيِ

َش الطائر  حاح يف اللغة: »قد َعشَّ ا. ويف الصِّ َعْشَعش: َعْشَعش الطائر: اّتَخَذ ُعشًّ

ا«.  َتْعشيًشا؛ أي: اتَّخذ عشًّ
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نب وأصله، وأعتقد ُسمي بذلک لصالبته. ويف لسان العرب:  ُعْصُعص: َعظم الذَّ

والُعَصُص  والَعْصَعُص  الُعْصُعُص  واْشَتّد.  َصُلَب  وَعَصًصا:  ا  َعصًّ َيَعصُّ  »َعصَّ 

والُعُصُص والُعْصُعوُص: أَصل الذنب«. 

نار  عىل  ُيَحرَُّك  يزال  وال  َكْياًل،  املاِء  من  أَمثاله  ثالثة  إِليه  ُيضاُف  دقيٌق  صيَدة:  عيِ

ر، والتسمية من الَعْصد ألن  كَّ ْمُن والسُّ هادئة حتى َيْغُلَظ َقَواُمه، فُيَصبَّ عليه السَّ

. َعَصَد اليشَء  ُّ العصيدة ُتعصد باملَس أو املسواط. ويف لسان العرب: »الَعْصُد: اليلَّ

التي  العصيَدة  منه.  والَعِصيَدة  لواه؛  وَعصيٌد:  َمْعُصود  فهو  َعْصًدا،  َيْعِصُده 

َتْعِصُدها باملسواط َفُتِمرُّها به، فتنقلب وال َيْبَقى يف اإِلناِء منها يشء إاِل انقلب«.

أو  الصوف  أو  القماش  احرتاق  رائحة  الِعّطاب:  احرتق.  اليشء:  عّطب  عّطب: 

األسالك الکهربائية. ويف لسان العرب: »الُعْطبة: ِخرقة تْؤَخُذ بها الناُر«.

أضالعها  وتسند  السفينة  شكل  تأخذ  الشكل  مقوسة  خشبية  أضالع  َعْطفة: 

لسان  ويف  »الِبيص«.  السفينة  قاعدة  عىل  العطفة  منتصف  ويكون  الخشبية. 

ف: َحناه  فه فتعطَّ َعْطًفا وُعُطوًفا فانعَطَف وعطَّ َيْعِطُفه  العرب: »َعطف اليشَء 

د للكرثة. ويقال: عطْفت رأْس الخَشبة فاْنعطَف أي: َحَنْيُته فاْنحنى«.  وأَماَله، ُشدِّ

الضِرُط  »العْفُط:  الزَّاخر:  العباب  ويف  شفتيه.  من  املستهزئ  صوت  عّفط: 

.» بالشفتنْيِ

العرب:  ُعُگب فالن«؛ أي: جاء بعده. ويف لسان  بعد. نحو: »فالن جاء  ُعُگب: 

»عقب: جْئُت فالًنا عىل َعْقِب َمَمرِّه، وُعُقبه، وَعِقِبه، وَعْقِبه، وُعْقباِنه أي: بعد 

ُمروِره«. 
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تقطيع  يف  تستخدم  بعصا،  متصلة  حادة  شفرة  لها  معقوفة  حديدة  َعگَفة: 

السعف والکرب من النخلة؛ ج: ِعكايف. ويف الباب الزاخر: »الَعْقَفاُء حديدة قد 

لوي َطَرُفها وفيها انحناء«. 

م التمر: َقَلَع ِقْمَعه. ويف لسان العرب: »َقَمَع الُبْسرة: َقَلَع ِقْمَعها وهو  م: َعگَّ َعگَّ

ما عليها وعىل التمرة«. 

ٌد، ُمَتَلبٌِّد. ويف لسان العرب: »َعِكش النباُت والشعُر  َعَكش: شعر َعَكش: ُمَتَجعِّ

.» وتَعكَّش: َكرُثَ والتفَّ

 

َلس: ِعَلس الطعام ونحوه: الََكُه بِِلَساِنِه َوأَْسَناِنِه. ويف لسان العرب: »َعَلَسِت  عيِ

حرف  بغري  ُيتكلم  وَقلَّما  اأَلكل،  والَعْلُس  تأْكله.  شيًئا  أَصابت  إِذا  َتْعِلس  اإِلبُل 

النفي«.

َعْلَگم: كلُّ يشء ُمّر، نباُت الحنظل. ويف لسان العرب: »الَعْلَقُم: شجر الَحْنَظل، 

والقطعة منه َعْلَقَمة، وُكلُّ ُمٍرّ َعْلَقٌم«. 

ّلة: الِعلَّة: املَرض؛ ج: ِعَلل. الَعليل: املريض. ومن أمثالنا: »طاب الَعليل وأّيست  عيِ

الوّراث«. ويف لسان العرب: »الِعلَّة املََرُض. َعلَّ َيِعلُّ واعَتلَّ أي: َمِرض، فهو َعِليٌل«. 

ُعنُصر: الُعنُصر والُعنُصل: أصل الحسب. نقول: فالن عنُصره نجس؛ أي: لئيم 

الحسب. ويف لسان العرب: »الُعْنُصر والُعْنَصر: أَصل الحسب. ويقال: هو َلِئيم 

الُعْنُصر والُعْنَصر أي: األَصل«. 
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األنهر  حافة  وعلی  الرطبة  واألماکن  األهوار  يف  ينبت  القصب  من  ضرب  نُگر:  عيِ

والسواقي. ويف القاموس املحيط: »الُعْنُقُر، بفتح القاف وضمها: أصُل الَقَصِب، 

 .» ُل ما َيْنُبُت منه وهو َغضٌّ أو أوَّ

نِّني: َمن يعجز عن جماع النِّساء، أو ال يرغب فيهّن. ويف لسان العرب: »الِعنِّنُي:  عيِ

ُ الَعَنانة والِعنِّينة والِعنِّينيَّة«. الذي ال يأيْت النساء وال يريدهن َبنيِّ

ْقَية يِف االْعِتَقاِد الَقِديِم ُتْقَرأُ أَْو ُتْكَتُب، َوُتَعلَُّق َعىَل اإِلْنَساِن ِلِوَقاَيِتِه ِمَن  ُعوذة: الرُّ

بها  ُيْرقى  الرُّقية  والتَّْعِويُذ:  واملََعاَذة  »الُعوذة  العرب:  لسان  ويف   . َواْلِجنِّ رِّ  الشَّ

اإِلنسان من فزع أَو جنون ألَنه يعاذ بها«.

عويس: ضرب من الخرفان، وتطلق علی األحمق أيًضا، فيقال: »فالن عويس«. 

ويف لسان العرب: »الُعوُس: الكباش الِبيض؛ قال الجوهري: الُعوس، بالضم، 

 .» ضرب من الغنم، يقال: كبش ُعويِسّ

العرب:  لسان  به. يف  اْسَتَعاَن  َعَلْيِه،  اتََّكَل  َعَلْيِه،  اْعَتَمَد  فالن:  َعوَّل عىل  ل:  َعوَّ

»َعوَّل عليه: اتََّكَل واْعَتمد«.

ير: ُعّوير الدياي: الرديء من الدجاج. ويف القاموس: »العّوير والرديء من كل  عوِّ

يشء والضعيف الجبان البليد الذي ال يدل وال يندل وال خري فيه«.

ل بهم ويعولهم«. يال: الزوجة. ويف لسان العرب: »ِعياُل الرجل وَعِيّلة: الذين َيَتَكَفّ عيِ

رَْته  َعياي: الُغبار. ويف لسان العرب: »الَعَجاج: الُغبار، قيل: هو من الغبار ما َثوَّ

الريح، واحدته َعجاجة، وفعله التَّْعجيُج«.
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املِطعم  والَعْيش:  يمانية.  الطعام؛  »الَعيش  العرب:  لسان  ويف  الُخْبز.  عيش: 

واملِْشرب وما تكون به الحياة«.

العرب:  لسان  ويف  ِعيَلة.  واألنثی:  ِعُيول.  والجمع:  الَبقَرة  وَلُد  الِعِيل:  ييِل:  عيِ

ْولة«.  ْول واألُنثى ِعْجلة وِعجَّ »الِعْجُل: َولُد البقرة، والجمع: ِعْجلة، وهو الِعجَّ

لسان  يف  جاء  َعَجم.  أصلها:  الُفْرس.  علی  تطلق  ما  غالًبا  الَعَيم  مفردة  َعَيم: 

العرب: »الُعْجُم والَعَجُم: ِخالُف الُعْرِب والَعَرِب«. 

العرب: »أَياُم  القارس. ويف لسان  الربد  أّيام معروفة يف شّدة  العيوز:  ِچّلة  يوز:  عيِ

الَعُجوز عند العرب خمسة أَيام: ِصّن وِصنَّرْب وأَُخيُُّهما َوْبٌر وُمْطِفُئ الَجْمر وُمْكِفُئ 

ْرَفة، وقال أَبو الَغْوث: هي سبعة أَيام«.  ْعن؛ قال ابن ُكناَسة: هي من َنْوِء الصَّ الظَّ

غ
غاگ: طائٌر من طيور املاء، يصيد السمك ويأْكله أَكاًل ذريًعا واحدته: غاگة. ويف 

.» القاموس املحيط: »الغاُق: طاِئٌر مايِئٌّ

البحر  الضارُب من   : »الُغبُّ العرب:  لسان  البحر. ويف  العميق من  املوضع  ّبة:  غيِ

 .» حتى ُيْمِعَن يف الرَبِّ

من  َضْرٌب  »والَغَرُب  العرب:  لسان  ويف  غرباّية.  واحدته:  معروف  َشَجر  َغَرب: 

الشجر، واحدته َغَرَبة«. 
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غّرافة: عصا غليظة، تستخدم يف القوارب الصغرية للَجَدف. واألكرب منها ُتسمی: 

ويف  منه،  واْغرَتََف  واْغرَتََفه  َغْرًفا  َيْغُرُفه  املاَء  »َغَرَف  العرب:  لسان  ويف  ميداف. 

الصحاح: َغَرفُت املاء بيدي َغْرًفا. والَغْرفة والُغرفة: ما ُغِرف، وقيل: الَغْرفة املرَّة 

الواحدة، والُغرفة ما اْغرُتِف«. 

يف  َذَهُبوا  القوُم:  »َغرََّب  العرب:  لسان  ويف  املغرب.  يف  ذهب  أي:  غّرب؛  َغرَّب: 

الـَمْغرِِب؛ وأَْغَرُبوا: أََتوا الَغْرَب؛ وَتَغرََّب: أىََت من ِقـَبِل الَغْرب«. 

اه بالِغْربيل من الشوائب. الَغربيل: أَداة داِئِريَّة  َغرَبل: َغْرَبل الطحني ونحَوُه: نقَّ

َنَخله.  اليشء:  »َغْرَبَل  العرب:  لسان  ويف  َذِلَك.  إىل  َوَما  ِحنُي  الطَّ بَِها  ُيَغْرَبُل 

والِغْرباُل: ما ُغْربَِل به، معروف، َغْرَبْلت الدقيق وغريه«. 

زت: نقول: »ِغْرزَت الهايشه« ونحوها إذا انقطع لبنها. ويف لسان العرب: الغاِرُز  َغريِ

َقلَّ  ٍز:  ُغرَّ إِبل  غاِرٌز من  ِغراًزا وهي  َتْغُرُز  الناَقة  وَغَرزَِت  اللب.  القليلة  النوق:  من 

لبنها؛ وَغَرزَِت األَتاُن: َقلَّ لبنها أيًضا«. 

وُبْغَيُته.  حاَجُته  أي:  كذا  »َغَرُضه  العرب:  لسان  ويف  الحاجة.  الَغَرض:  َغَرض: 

وَفهمت غرضك أي: َقْصَدك«. 

»َغْرَغَر  العرب:  لسان  ويف  حرقتها.  أي:  الطفل؛  يد  غرغرت  النار  نقول:  َغرَغر: 

اللحُم عىل النار إِذا َصَلْيَته فسمعت له نِشيًشا«. 

نقول: »فالن َغش وطاح علی األرض« أي: فقد الحسَّ والحركة وسقط  َغش: 

علی األرض. ويف لسان العرب: »وُغيِش عليه َغْشَية وَغْشًيا وَغَشياًنا: أُْغِمَي، فهو 

َمْغيِشٌّ عليه، وهي الَغْشَية، وكذلك غْشَية املَْوت«. 
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ه  َيُغطُّ املاء  »َغّطه يف  الزَّاخر:  العباب  فيه. ويف  النهر: غاص  الرجل يف  َغط  َغط: 

َصه فيه«.  َسه وَغَمَسه وَمَقَله وَغوَّ ا: َغطَّ ه َغطًّ وَيِغطُّ

َغط: نقول: »َغط النايم بنومته«؛ أي: نام نوًما عميًقا وَصَدَر َعْنُه الشخري. ويف 

لسان العرب: »وَغطَّ يف نومه َيِغطُّ َغِطيًطا: َنَخَر«. 

ناَم  إِذا  َقِلياًل. ويف لسان العرب: »َغَفا الرجل وغريه غفوة  َناَم  ُغَفا الرجل:  غفا: 

نوَمة َخفيفة«. 

ي شيًئا آخر أو يحويه. ويف لسان  الِغِلف: ج: غلوف وغلوفة: غشاء يغطِّ ليِف:  غيِ

وان وما اشتمل عىل اليشء كَقِميص الَقْلب وِغْرِقِئ البيض  العرب: »الِغالف: الصِّ

وِكمام الزَّْهر وساُهور الَقمر، والجمع: ُغُلٌف. والِغالُف: غالف السيف والقارورة«. 

غلگ  الَغِلگ.  عليه  جعل  الجدر:  غلگ  الظروف.  تغلق  معدنّية  قطعة  َغليِگ: 

»الغني  اللغة:  مقاييس  ويف  املِْغالق«  »الَغَلُق:  العرب:  لسان  ويف  سّده.  الباب: 

والالم والقاف أصٌل واحد صحيح يدلُّ عىل ُنشوِب يشٍء يف يشء. من ذلك الَغَلق، 

يقال منه: أغلقُت الباَب فهو ُمْغَلق«. 

اُن الناس: ُخشارَُتُهْم، ويقال: ذاك رجل  اء، ُحَقراُء. ويف لسان العرب: »َخمَّ ُغّمان: أَِخسَّ

اِن الناس، عىل ُفْعالن وَفْعالن، بالضم والفتح، أي: من ُرذالهم«.  اِن الناس وَخمَّ من ُخمَّ

َغْمَزة: إشارة بالعني. ج: َغَمزات. فالن غَمز لفالنة: أََشاَر إَِلْيها إَِشاَرة َتْعَتِمُد َتْحِريَك 

ويف  بأعينهم.  بعض  إىل  بعُضهم  أشار  وتغامزوا:   . اْلَعنْيِ َمَع  اْلَجْفِن  أَِو  اْلَحاِجِب 

لسان العرب: »الَغْمُز: اإِلشارة بالعني والحاجب والَجْفِن، َغَمَزه َيْغِمُزه َغْمًزا«.
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س اْلُخبز يِف امْلََرگ: َغَمَرُه ِفيِه. املُغماس: اللقمة الكبرية التي تغمس  س: َغمَّ  َغمَّ

يَّال أَو النََّدى  يف اإلدام. ويف لسان العرب: »الَغْمُس: إِْرساُب اليشء يف اليشء السَّ

، َغَمَسه َيْغِمُسه َغْمًسا أي: َمَقَله فيه،  أَو يف ماء أَو ِصْبغ حتى الّلقمة يف الَحلِّ

وقد اْنَغَمَس فيه واْغَتَمس«.

ميضة: لفظة ترد يف التأسف. نحو »غميضة ما ذهب للمدرسه« أي: حسافة.  غيِ

ويف لسان العرب: »وما يف هذا األَمر َغِميضة وُغُموضة أي: َعْيب«. 

َعىَل  َحَمَلُه  فالًنا:  َغيََّظ  وفالن  واستاء.  اغتاظ: غضب  الَغَضُب.  ْخُط،  السُّ يظ:  غيِ

اْلَغْيِظ َوأَْغَضَبُه. ومن أمثالنا: ِغيظة الَچِلب َعَلی الَگّصاب« ُيضَرب ملن يقاطع غريه 

فيحصل له الضرر. ويف لسان العرب: »الغيظ غضب كامن للعاجز«. 

ف
الرجل  العرب: »فاخ  ارتاح من يشء كان يضايقه. ويف لسان  الرجل:  فاخ  فاخ: 

يفوخ َفْوًخا وأَفاخ ُيفيخ: خرجت منه ريح«.

وُفُؤوًرا  َفْوًرا  اليشء  »فاَر  العرب:  لسان  ويف  غليانه.  اشتد  ونحوه:  املاء  فار  فار: 

وُفواًرا وَفَوراًنا: جاش«.

فال: قْول أو ِفْعل ُيستبشر به. وإذا تنبأ شخص بوقوع ما ال يسر نقول له: »فال 

ِضدُّ  »الَفأُْل:  املحيط:  القاموس  يف  جاء  »فأل«.  اللفظة:  أصل  فالك«.  وال  الله 
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الخرِي  ُيْسَتْعَمُل يف  أو  واِجُد،  يا  طاِلٌب  أو  يا ساِلُم،  َمريٌض  َيْسَمَع  كأَْن  رَية،  الطِّ

رِّ ج: ُفُؤوٌل وأْفُؤٌل«. والشَّ

فالة: أداة لصيد السمك عىل شكل شوكة بخمسة أسّنة. ج: ُفول وفاالت. ويف 

أهل  صيادي  مع  تكون  زج  فيها  عصا  وهي  بالة  جمع  »والبال:  العرب:  لسان 

البصرة، يقولون: قد أمكنك الصيد فألق البالة«.

أَو دوَنها. أصله  صة  الجلد كالِحمَّ َبرْث صغري ُصلب مستدير، يظهر عىل  فاُلول: 

وقد  الرجُل  ُثْؤِلل  وقد  ُخَراٌج،  الثَّآليل.  واحد  »الثُّْؤُلول:  اللسان:  يف  ثؤلول. جاء 

َتَثأَْلَل جسُده بالثَّآليل«.

فيَِتگ: ِفَتگ الثوب: َفَصَل خياطَته. ثوب َمفتوگ: فصلت خياطته أو نسيجه. ويف 

لسان العرب: »الَفْتق: خالف الرَّْتق. َفَتَقُه َيْفُتُقه وَيْفِتُقه َفْتًقا: شقه«.

َبالة«. تيلة: خرقة املدفاة النفطية. ويف لسان العرب: »الفِتيلة: الذُّ فيِ

ال ذكر  ُيْلَقح بطلعه. ويف لسان العرب: »الَفْحل والُفحَّ َفَحل: ذَكر النخل الذي 

النخل«.

ُفخ: قطعة خشب عىل شكل سبعة تسمی گوز ويازول، تقطع من فروع الشجر، 

ويتم ربط طرفها من أعىل بشريط من املطاط ويف وسط الشريط توضع قطعة من 

الجلد السميك تلصق بواسطة خياطتها عليه. تستخدم لصید الحمام والزرازير. 

: املْصَيَدة التي يصاد  وُتسمی )ُمْصياَدة( و)ُمْسيادة( أيًضا. ويف لسان العرب: »الَفخُّ

بها، معروف«.
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ويف  والتفاخر.  التظاهر  يحب  أي:  الَفْخَفَخة«؛  يحب  »فالن  نقول:  َفْخَفَخة: 

القاموس املحيط: »َفْخَفَخ: فاَخَر بالباِطِل«.

بة وقلبها، وعادة ما ُتجرُّ بحيوانات الجرِّ أو الجّرارة. ويف لسان  دان: آلة لرفع الرتُّ فيِ

العرب: »والَفداُن، بتخفيف الدال: الذي يجمع أَداة الثورين يف الِقراِن للَحْرِث، 

والجمع: أَْفِدَنة وُفُدوٌن«.

ُفروخ. نحو: »فرخ  جر وغريها؛ ج:  والشَّ والنَّبات  الحيوان  ِمَن  َصِغرٍي  كلُّ  َفُرخ: 

دجاجة« و»فرخ نخلة«. جاء يف لسان العرب: »الَفْرخ: ولد الطائر، هذا األَصل، 

وقد استعمل يف كل صغري من الحيوان والنبات والشجر وغريها«.

أي:  »ُمفرِّش«؛  أنفه  ونقول:  َمبسوط.  َمفروش:  بسطه.  اليشء:  فرَّش  فَرش: 

وِف  مبسوط وكل يشء ُمَفرِّش مبسوط. الَفرَشة: بِساط َمْصُنوَع ِمْن ُخُيوِط الصُّ

علی  تبسط  ألنها  بذلك  ُسميت  ُمْخَتِلَفة،  ُرُسوٌم  َعَلْيَها  ُقَماٍش  ُخُيوِط  أْو  ِن  امْلَُلوَّ

َفْرًشا  وَيْفُرُشه  يْفِرُشه  اليشء  »َفَرَش  العرب:  لسان  ويف  تفرش.  أي:  األرض؛ 

وَفَرَشه فاْنَفَرش واْفرَتََشه: بَسَطه«.

ريُق يف  ْعر. ويف القاموس املحيط: »والَفْرُق: الطَّ َفَرگ: الفاصُل بني َصّفنْي من الشَّ

َشَعِر الرأِس«.

وُج: الَفِتيُّ  َجاَجة؛ ج: َفراري وَفرُّويات. ويف لسان العرب: »الَفرُّ َفّروَية: َفْرُخ الدَّ

تجمع  جاجة  الدُّ وَفرُّوجة  اللحياين.  رواه  لغة،  فيه  والضم  جاج،  الدُّ ولد  من 

َفراريَج، يقال: ُدجاجة ُمْفِرٌج أي: ذات َفراريَج«.
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َفْزعة: املساعدة واإلغاثة. ويف لسان العرب: »َفِزَع القوَم وَفَزَعهم َفْزًعا وأَْفزَعهم: 

أَغاَثهم«.

حاح يف اللغة: »واْنَفشَّ الُجرُح: سكن َوَرُمُه«.  . ويف الصِّ َفش: َفش الَوَرم: َخفَّ

حاح يف اللغة: »َفشَّ  َفش: َفش الُكرة ونحوها: أَْخَرَج َما ِفيَها ِمْن َهَواٍء. ويف الصِّ

ُه؛ أي: أخرج ما فيه من الريح«. الَوْطَب َيُفشُّ

الَفْضَلة  اللغة:  حاح يف  الصِّ السماط. جاء يف  الطعام علی  َبِقَي من  ما  ُفضالة: 

والُفضاَلة: ما َفَضَل من يشء. ويف لسان العرب: »الَفْضل والَفْضلة: البقيَّة من 

اليشء. وأَْفَضل فالن من الطعام وغريه إِذا ترك منه شيًئا«.

َره:  ق. ويف لسان العرب: »فَطَر اليشَء َيْفُطُره َفْطًرا فاْنَفَطر وفطَّ ر والشَّ ر: الطَّ َفطيِ

شقه«. 

 ، َزْهِريَّاِت، َوُهَو أَْنَواٌع َكِثرَية، ِمْنَها َما ُيْؤَكُل، َوِمْنَها َما ُهَو َسامٌّ ر: َنَباَتاٌت ِمَن الالَّ ُفطيِ

َلُه َساٌق َوُقبََّعة َسِميَكة َليَِّنة. ويف لسان العرب: »والُفْطر أيًضا: جنس من الَكْمِء 

أَبيض عظام؛ ألَن األَرض َتْنفطر عنه، واحدته ُفْطرة«. 

س فالًنا: أماته. ويف لسان  ُفَطس: ُفَطس الرجُل: مات، فهو فاِطس. وفالن فطَّ

العرب: »وَفَطس َيْفِطس ُفُطوًسا إِذا مات«.

َفُطم: الفْطم: قطع الرضيع عن الرضاع. ِفْطَمت األم ولدها: َفَصَلْتُه َعِن الرََّضاِع، فهو 

مفطوم. ويف لسان العرب: »َفَطَم الصبيَّ َيْفِطمه َفْطًما، فهو فطيم: فَصَله من الرضاع«.



الِفَصاح من مفردات اللهجة األحوازية

117

هو  الرجال  من  والُفطري  ُفطري.  ُيسمی  إدراكه  عن  أَعجلته  يشٍء  كل  ُفطي: 

السخيف، غري الناضج وغري املتزن بتصرفاته. ويف لسان العرب: »كل يشٍء أَعجلته 

عن إدراكه، فهو َفِطري. يقال: إِياَي والرأَْي الَفِطري«.

َفَعص: نقول: فعص التمرة؛ أي: عصرها أو دلكها ِلتلني. أصل اللفظة: »َفَصع« 

إلی: َفَعص. جاء يف لسان العرب: »َفَصَع  املکاين فتحولت  وقد خضعت للقلب 

َعها إِذا أخذها بإْصَبِعه َفَعَصَرها حتى تنقشر«. الرَُّطبة َيْفَصعها َفْصًعا وَفَصّ

والكسر:  بالفتح  والِفْقُع،  »الَفْقُع  العرب:  لسان  ويف  الَكْمأة.  من  ضرب  ع:  ُفگيِ

اأَلبيض الرَّْخو من الَكْمأَة، وهو أَْرَدُؤها«.

َما  ِلُيْخِرَج  َها  ة. ُفگا الَحّبة: َشقَّ املِدَّ َمل وإخراج ما فيه من  الَفِگي: شق الدُّ ي:  َفگيِ

ة فهي َمْفِگيَّة. ويف لسان العرب: »َفَقأَ العنَي والَبرْثة ونحوهما  ِفيَها ِمَن اْلَقْيِح أو املِدَّ

قُّ والَبْخُص«. أَْت: َكَسَرها. والَفْقُء: الشَّ أَها َتْفِقئة فاْنَفَقأَْت وَتَفقَّ يْفَقُؤهما َفْقأً وَفقَّ

فگس اليشء: ثقبه. نحو فالن فگس عني فالًنا أي: ثقبها. ويف لسان العرب:  فَگس: 

»َفَقَس الطائر بيَضه َفْقًسا: أَفَسَدها. ويف حديث الحديبية: وَفَقص البيضة أي: كسرها«.

أو  بحديدة  رأسه  شق  أي:  فالًنا؛  َفَلگ  فالن  نحو  الرأس.  شق  الَفِلگ:  َفليِگ: 

نحوها. ويف لسان العرب: »الَفْلق: الشق، والَفْلق مصدر َفَلَقه َيْفِلُقه َفْلًقا شقه«.

َفيِل الشعر: البحث عن القمل والصؤاب يف الرأس. َفَلت األم شعر بنتها:   : َفليِ

بحثت عن القمل والصؤاب فيه. ويف لسان العرب: »َفال َرأَْسه َيْفُلوه وَيْفِليه ِفالية 

ه: َبَحثه عن القمل، وَفَلْيت رأْسه«. وَفْلًيا وَفالَّ
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اليشَء:  َفَلَع  فلع:  أي: شّقه.  فالًنا؛  رأس  ِفَلع  نقول: فالن  ق.  الشَّ الَفِلع:  َفليِع: 

ه وَشَدَخه. ه. وَفَلَع رأَْسه بالسيف والحجر َيْفَلُعه َفْلًعا فاْنَفَلَع وَتَفلَّع: َشقَّ َشقَّ

ندوة: تطلق علی صدر الطيور. وأصلها ثندوة. جاء يف اللسان: »الثُّْنُدَوة: لحم  فيِ

الثَّْدي. قال ابن السكيت: هي الثَّْنُدَوة للحم الذي حول الثَّْدي وقال غريه: الثُّْنُدَوة 

للرجل، والثدي للمرأَة«.

ُفنيِك: نقول: »سووا الُفِنك«؛ أي: العجب و»شفنه الُفِنك« ونقول عن الراقصة: 

»طيحت ُفِنك«. ويف لسان العرب: »الَفْنُك: الَعَجُب«.

التّمن: األرز. وجاء يف مقاييس اللغة: »وحىك ناٌس:  التّمن املسلوق.  ماء  ُفوح: 

فاحت الِقدُر: غَلْت«.

َف: ِظل النخلة أو الشجرة أو الجدار. ويف لسان العرب: »الَفْيُء: ما كان شمًسا 

، والجمع: أَْفياٌء. َتَفيَّأَِت الشجرة وَفيَّأَْت وفاَءْت َتْفِيئة: كرَث َفْيُؤها«.  لُّ َفَنَسَخه الظِّ

؛ ج: َفيَّات. أصل اللفظة: َفْجَوة. جاء يف لسان العرب:  ْيَئنْيِ َفْيَوة: امْلُتََّسُع َبنْيَ الشَّ

»الَفْجَوة: املوضع املتسع بني الشيئني«.

فيَّة: الطريق البعيد. أصل اللفظة: َفّجة وقد قلبوا حرف الجيم ياًء: الَفجُّ الطريق 

ة.  الواسع بني جَبلني. وقال ثعلب: هو ما انخفض من الطُرق، وجمعه ِفجاج وأَِفجَّ
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گ
گايض: نقول: »ثوب گايض«؛ أي: بايل ومندرس. ويف لسان العرب: »َقِضَ الثوُب 

ّي«.  َع وَعِفَن من ُطول النََّدى والطَّ والَحْبُل: أَْخَلَق وَتَقطَّ

العرب: »والقاُع: هو ما استوى من  الگاع: األرض؛ ج: گيعان. ويف لسان  گاع: 

األَرض وَصُلَب ولم يكن فيه نبات، والجمع: أَقواٌع وأَْقُوٌع وِقيعاٌن«. 

گاگّلة: )بتفخيم الالم(: نبات مالح يؤکل مع الروبة والبصل. ويف لسان العرب: 

: َنْبت«.  »القاُقىلَّ

گامة: الگامة: الرأس. ويف جمهرة اللغة: »قّمة الرأس: أعاله«. 

لصنع  ويستعملونه  ويجففونه  يملحونه  البحري  السمك  من  ضرب  ُگباب: 

التضخانه واملگّشت.. ويف لسان العرب: »الُقباب ضرب من السمك يشبه الَكنعد«. 

املد  بداية  عند  الشواطئ  من  بالقرب  يوجد  البحرية،  السرطانات  من  ُگبُگب: 

ونهاية الجزر يف املياه الضحلة، واللفظ شائع يف ضواحي مدينة عبادان. جاء يف 

 .» القاموس: »والَقْبَقُب الَبْطُن، وبالكسِر: َصَدٌف َبْحِريٌّ

العرب:  لسان  الغبار خلفه. ويف  وأثار  إذا رکض بسرعة  الحصان  َگّحص  ص:  َگحَّ

»يقال: َفَحَص بِرْجلِه وَقَحَص إِذا َرَكَض برجله«. و»َقَحَص، كمنع: َمرَّ مرًّا سريًعا«. 
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ُـسّن«. ن. ويف لسان العرب: »الَقْحم: الكبري امل ُگُحم: الُگُحم: کبري السِّ

َرص: فالن َگَرص فالًنا: أمسك جزًءا من لحمه ولوی عليه بأصبعه فآمله. والبّگة  گيِ

يقول:  يتمناه  ال  بخطٍب  يحس  والذي  امللدوغ.  املَگروص:  لدغته.  فالن:  ِگْرَصت 

»گلبي يْگرصني«. ومن أمثالنا: »فالن یگرص ویضم راسه«؛ أي: أنه يلحق الضرر 

بالناس دون أن يراه أو يحس به أحد«.

ويف  األقمشة.  به  تقّص  ِمَقّص  املُْگراض:  باملُْگراض.  شّقه  اليشء:  َگَرض  َگَرض: 

لسان العرب: »الَقْرُض: الَقْطُع. َقَرضه َيْقِرُضه، بالكسر، َقْرًضا وقرََّضه: قَطعه. 

واملِْقراُض: واحد املَقاِريض«. 

والسكني،  يف  السَّ ِغْمُد  »الِقراُب:  العرب:  لسان  ويف  يف.  السَّ ِغالف  راب:  گيِ

ونحوهما؛ وجمُعه ُقُرٌب«. 

واب. ويف لسان العرب: »الُقراُد: ُدَويبَّة َتَعضُّ اإِلبل«.  ُگرادة: دويبة تتغذی بدم الدَّ

َگْرنوص: ولد الخنزير. فصيحه: ِخْرَنْوص. جاء يف القاموس املحيط: »الِخْرَنْوُص، 

َكِجْرَدْحٍل: وَلُد الِخْنِزير«.

ومن  والقفز.  امليش  عليه  فيصعب  الرجل  بيضتي  جلد  فيها  َيعُظَم  علة  َگرَوة: 

أمثالنا: »أبو گروه يبنّي بالعربة« ویراد به إظهار أمر الشخص الذي يحاول إکنان 

يف  جاء  قاهرية.  جيًما  القاف  حرف  ُقلب  وقد  »َقرَوة«  اللفظة:  أصل  معايبه. 

حاح يف اللغة: »الَقرُو والَقرَوة: أن يعظم جلد البيضتني لريح فيه أو ماء أو  الصِّ

لنزول األمعاء«.
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ريِييش: فّتان. ويف لسان العرب: »املَُقرُِّش: املَُحرُِّش. والتِّْقريُش: مثل الَتْحِريش«.  گيِ

العرب:  لسان  ويف  مطًرا،  تحمل  ال  التي  املتفرقة  ُحب  السُّ الِگّشاع:  ّشاع:  گيِ

والَقْشعة  السماء،  وجه  عن  ُع  املَُتَقشِّ الذاهُب  السحاُب  والِقْشُع:  »والَقْشُع 

ع الغيُم. وقد اْنَقَشع الغيُم  والِقْشعة: ِقْطعة منه تبقى يف أُُفِق السماء إِذا َتَقشَّ

َع وَقَشَعْته الريُح؛ أي: َكَشَفْته فانقَشع«. وأَْقَشَع وَتَقشَّ

ؤاِب  الصُّ َقْتل  »الَقْصُع:  العرب:  لسان  ويف  بظفره.  َدَلکها  الَگملة:  ِگَصع  َصع:  گيِ

ُفَريِْن«. والَقْملة بني الظُّ

َگْصمول: )بتفخيم الالم(: أّول السعفة وهو القسم املتصل بالَکرب إذا جردته من 

ء؛ ج: َگصاميل وُسمي بهذا االسم ألنه يقصمل من النخلة. ويف  الَّ الخوص والسُّ

لسان العرب: »َقْصَمل اليشَء: قطعه وكسره«.

الَقْطع.  الَقْصل:  العرب:  لسان  ويف  للماشية.  يحش  النبات  من  ضرب  صيل:  گيِ

والَقِصيُل: ما اقُتِصل من الزرع أَْخَضَر، والجمع: ُقصالن«.

يدري  يدري  »ال  املثل:  يف  وردت  وقد  اليشء.  من  الکّف  يمأل  ما  مقدار  َگضبة: 

وال ما يدري يگول گضبة عدس«. أصل اللفظة: »قبضة« وقد قلب القاف جيًما 

إلی: گضبة. ويف  فتحولت  املکاين  للقلب  ثم خضعت  فنطقت: »گبضه«  قاهرية 

لسان العرب: »الُقْبضة، بالضم: ما َقَبــْضَت عليه من يشء«.

التي  السفينة  اَعة:  والَگطَّ املختلفة.  الخليج  َمراِفئ  بني  البضائع  َنْقل  گطاَعة:  

وجاَزه.  ه  َشقَّ َقْطًعا:  املاَء  »وَقَطَع  العرب:  لسان  ويف  القطاعة.  لحرفة  تستخدم 
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إِياه وأَقَطَعه به: جاَوَزه، وهو من الفصل بني األَجزاء.  النهَر وأَْقَطَعه  وقَطَع به 

وَقَطْعُت النهر َقْطًعا وُقُطوًعا: َعرَبُْت«.

َگُطل: الَگُطل: إخالء املاء املجتمع يف الُحَفر أو األماکن املنخفضة بواسطة الدلو. 

ف بها املاء«. ويف لسان العرب: »الَقِطيلة: قطعة ِكساء أَو ثوب ينشَّ

گَطم: نقول: گطم اليشء؛ أي: قطعه. املَگطوم: املقطوع. فصيُحُه: قطم، وقد 

قلبوا حرف القاف جيًما قاهرية. جاء يف اللسان: »َقَطم اليشَء قطًما: قَطَعه«.

َگَعر: َگَعر: رفع صوته. ويف لسان العرب: »َجأََر َيْجأَُر جأًَرا وُجَؤاًرا: رفع صوته مع 

تضرع واستغاثة«.

ُگفا: الُگفا: الظهر. ويف لسان العرب: »الَقفا، مقصور، مؤخر الُعنق«.

ْلبة: )بتفخيم الالم(: الخوص األبيض الذي يخرج من قلب النخلة؛ ج: َگَلب.  گيِ

الُخوص  وهو  بياًضا،  ه  وأَشدُّ النخلة،  ُخوِص  أَْجَوُد  »الُقْلُب  العرب:  لسان  ويف 

الذي ييل أَعالها، واحدته ُقْلبة«.

مهنة  الَگالفة:  الخشبية.  السفينة  يصنع  الذي  النّجار  الالم(:  )بتفخيم  گاّلف: 

صناعة السفن الخشبية. ويف لسان العرب: »قَلَف السفينة: خرز أَلواحها بالليف 

وجعل يف َخَلِلها القاَر«.

بسيارة  وسحبها  بالَگلص  شدها  أي:  السيارة؛  َگَلص  الَحبل.  الَگلص:  َگَلص: 

أخری. املَگلوص: مسحوب بالگلص. ويف لسان العرب: »الَقْلس: َحْبل ضخم من 
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من  غليظ  وقيل: هو حبل  ما صحته،  أَدري  ال  دريد:  ابن  قال  أَو ُخوص،  ِليٍف 

حبال السُفن«.

َگْلَفع: َگْلَفع اليشء: قّشره. ِگلفاَعة: قشرة يابسة من الطني ترتفع عن األرض؛ ج: 

ِگلفاع. ويف لسان العرب: »الِقْلِفُع، مثال الِخْنِصِر: الطني الذي إِذا َنَضَب عنه املاَء 

ًقا  يوِل ُمَتَشقِّ ر عن أَسافل مياه السُّ ق، وقال األَزهري: الِقْلِفع ما َتَقشَّ يبس وتشقَّ

بعد ُنُضوبِها. والِقْلِفعة: قشرة األَرض التي ترتفع عن الكمأَة فتُدلُّ عليها«.

َگْلَگل: َگْلَگل اليشء: َحَرکه من مکانه. ويف لسان العرب: »َقْلَقل اليشَء َقْلَقَلة 

فتحرَّك  حرَّكه  أي:  نادرة؛  وهي  كراع  عن  وُقْلقااًل؛  َفَتَقْلَقل  وَقْلقااًل  وِقْلقااًل 

واضطرب«.

ماط: قطعة من قماش يقمط بها الطفل. گّمطت األم طفلها: لّفته بالحضينة  گيِ

طه شدَّ يديه ورجليه، واسم ذلك الحبل  وشّدته بالقماط. ويف لسان العرب: »َقمَّ

الِقماُط«.

»الَقْمراُء: ضوء  العرب:  القمر. ويف لسان  بنور  »ليله گمرا«؛ أي: ضاوية  گمرا: 

الَقَمِر، وليلة ُمْقِمَرة وليلة قمراء ُمْقِمَرة«.

اإلنسان،  وتمتص دم  الوِسخ  الشعر  تتوّلد علی  َحَشَرة  الالم(:  )بتفخيم  َگْمَلة: 

فيها  كرُث  »َگّمَلت«:  وفالنة  صواب.  البيضاءة:  القملة  ويسمون  َگمل.  الجمع: 

القمل. ويف لسان العرب: »الَقْمل: معروف، واحدته َقْملة؛ قال ابن بري: أَوله 

ثم  الَفْرعة،  ثم  اللَِّزقة،  وبعدها  ُصؤابة،  الواحدة  الَقْمل،  َبْيض  وهي  ؤاُب  الصُّ

الِهْرِنعة، ثم الِحْنِبُج، ثم الِفْنِضُج، ثم الَحْنَدِلُس«.
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القد،  صغري  وهو  الربيّة  والبذور  الحشرات  من  يقتات  من  يقتات  طائر  ُگنُبَة: 

العرب:  لسان  ويف  أيًضا.  )ُگمرُبَة(  وتسمی  التغريد.  دائم  الجناحني،  مستطيل 

ة  الُقربَّ الجوهري:  رة.  الُحمَّ والُقْنرَباء: طائر يشبه  والُقْنرَبة  والُقْنرَبُ  ة  والُقربَّ  ُ »الُقربَّ

، وهو ضرب من الطري«. واحدة الُقربَّ

َگْنزوعة: خصلة الشعر التي تكون عىل قمة الرأس. ومن أمثالنا: »آكله وأزوعه 

وما انطي ألم گنزوعة«. ويف لسان العرب: »الُقزَّعة والُقْزعة: ُخَصٌل من الشعر 

رقة يف نواحي الرأْس«. وائِب متفِّ ترتك عىل رأْس الصبي كالذَّ

العرب:  السواقي؛ ج: گناِطر. ويف لسان  الجذوع يکون فوق  جسر من  َگْنَطَرة: 

»الَقْنَطرة، معروفة: الِجْسُر؛ قال األَزهري: هو أََزٌج يبنى باآلُجّر أَو بالحجارة عىل 

املاء ُيْعرَبُ عليه«.

العرب:  الشعر. ويف لسان  الجلد وينجرُد منه  ر منه  يتقشَّ الجسد  داٌء يف  گوبا: 

ر  »الُقوباُء والُقَوباُء: الذي َيْظَهر يف الجسد ويخُرج عليه، وهو داٌء معروف، َيَتَقشَّ

ويتسُع، يعالج وُيَداوى بالريق«.

ُگوت: الُگوت هو ما يأکله اإلنسان ويعيش به. قال الشاعر: 

إحَن مضغتنه الرصاص وگوتنه الباروت

ولو خلَّص فـشگنه بالسيوفه انـفوت

ْزق. ويف الصحاح: هو ما َيُقوم  ويف لسان العرب: »الُقوُت: ما ُيْمِسُك الرََّمَق من الرِّ

به َبَدُن اإِلنسان من الطعام«.
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گوَصَرة: وعاء للتمر. ويف لسان العرب: »الَقْوَصَرة والَقْوَصرَّة، مخفف ومثقل: 

وعاء من قصب يرفع فيه التمر من الَبواِري«.

قال  وذهب.  انتهی  أي:  الحيل؛  گّوض  نحو  انتهی.  اليشء:  گّوض  گّوض: 

الشاعر: 

چألقطــــــــار ال يمــــــــر سارع يا هضيمه الحيل گّوض

وال ربــــــــيــــــــــــــــع وال مــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــع يمشــــــــي وْبسكــــــــــــــة الضيــــــــم

اْنَهَدَم  هو:  وَتَقوَّض  َهْدم،  غري  من  نَقَضه  البناء:  َض  »َقوَّ العرب:  لسان  ويف 

مكانه«. 

گوْنَصة: جزء يف معدة الطيور يتّم فيها جرش الغذاء وطحنه؛ ج: گوْنصات. ويف 

لسان العرب: »القاِنَصة: َهَنة كأَنها ُحَجرْي يف بطن الطائر«.

يصوم: ضرب من النباتات. ويف لسان العرب: »الَقْيصوم: ما طال من العشب،  گيِ

حنيفة:  أَبو  قال  السهل؛  نبات  من  والَقْيُصوم:  كراع.  عن  كالَقْيُعون؛  وهو 

وورقه  الرب،  َرياحني  من  الرائحة  طيب  وهو  األَْمرار،  ومن  الذكور  من  الَقْيُصوم 

َهَدب، وله َنْوَرة صفراء وهي َتْنهض عىل ساق وتطول«.

يظ: الصيف. ويف لسان العرب: »الَقْيُظ: َصِميُم الصْيف«.  گيِ
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ك
عف أَو القصب نحوهما؛ ج:  كاَرة: ما ُيجَمُع وُيَشدُّ وُيحَمُل عىل الظهر من السَّ

كارات. ويف لسان العرب: »الجوهري: الكارة ما ُيحمل عىل الظهر من الثِّياب«.

ُکبکاب: حذاء من خشب له سري من جلٍد ونحوه. ويف لسان العرب: »الَقْبقاُب: 

النعل املتخذة من َخَشب، بلغة أَهل اليمن«.

تابة: حرفة صناعة الشباك التي تستخدم يف صيد األسماك. ويف لسان العرب:  كيِ

ياغة والِخـياطة«. »الِكتابة ِلـَمْن تكوُن له ِصناعة، مثل الصِّ

خ: كلمة ينهى بها الطفل عن تناول يشء قذر أو ضار. ويف لسان العرب: »ويف الحديث  كيِ

عن أَبي هريرة: أَكل الحسن أَو الحسني، ريض الله عنهما، تمرة من الصدقة، فقال له 

النبي، صىل الله عليه وسلم: كخ كخ، أَما علمت أَنَّا أَهُل بيت ال تحلُّ لنا الصدقة؟«.

َكد: الكد: املثابرة والشدة يف العمل. و»الكادود«: علی وزن فاعول العامل الذي 

: الشّدة يف الَعَمِل  يسعی يف طلب الرزق دون كلل وملل. ويف لسان العرب: »الَكدُّ

وَطلُب الرزِق واإِللحاُح يف ُمَحاَولة اليشِء«.

عف إِذا َيِبَس واحدته: َکْربه. َکرَّب النخلة: أزال  َکَرب: الَكَرُب: األصل العريض للسَّ

َعِف«. َکَربها. ويف لسان العرب: »َكَرُب النخِل: أُُصوُل السَّ
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األرض.  والكُرب: حرث  الكراب  َمكروبة.  األرض: حرثها وقلبها فهي  كَرب  كَرب: 

ْرع.  ويف لسان العرب: »َكَرَب األَرَض َيْكُرُبها َكْرًبا وِكراًبا: َقَلبها للـَحْرِث، وأَثاَرها للزَّ

التهذيب: الِكراُب: َكْرُبَك األَرَض حتى َتقِلـَبها، وهي َمْكُروبة ُمَثاَرة«.

الضحك،  من  ضرب  »الَكْرَكَرة  العرب:  لسان  ويف  ِحِك.  الضَّ يِف  اْسَتْغَرَق  َكرَكر: 

ِحُك. وفالن ُيَكْرِكُر يف صوته: كُيَقْهِقُه«. وقيل: هو أَن َيْشَتدَّ الضَّ

نيًئا. ويف  أَوراُقه مفلطحة ليست جوفاَء، وله رائحة قوية، يؤكل  ُعشٌب  كّراث: 

لسان العرب: »الَكرَّاُث: بْقلة«.

كرعان  ج:  اللَّحم؛  من  العاري  الساق  ُمْسَتَدقُّ  والغنم:  البقر  من  الُكَراع  ُكراع: 

الكعب،  إىل  الركبة  اإِلنسان: ما دون  »والُكراُع من  العرب:  وكراعني. ويف لسان 

: ما دون الَكْعِب«. ومن الدوابِّ

باملريء  تّتصل  حيث  لإلنسان،  املعدة  بمثابة  املجرّتة،  للحيوانات  الكرشة  كْرَشة: 

 : ُمْجرَتٍّ لكل  »الَكِرُش  العرب:  لسان  ويف  كروش.  ج:  الجوف؛  أرباع  ثالثة  وتشغل 

بمنزلة املَِعدة لإِلنسان تؤنثها العرب، وفيها لغتان: ِكْرش وَكِرش؛ مثل: ِكْبد وَكِبد«.

ُكرُكم: َتابٌِل ُيَطيُِّب الطَعام. ويف لسان العرب: »الُكْرُكم ُعروق صفر معروفة«. 

»الِكْرَوة  العرب:  لسان  ويف  َکَراِوي.  ج:  يشء؛  مقابل  يعطى  ما  أجرة،  َكْرَوة: 

والِكراء: أَجر املستأَْجر«.

ا. ويف لسان  ْزُبر: َبْقل ِزراعّي َحْويِلّ ُيَضاُف إىَِل َبْعِض األَْطِعَمة ِلُيْعِطيَها َمَذاًقا َخاصًّ كيِ

العرب: »قال أَبو حنيفة: الُكْزَبرة، بفتح الباء، عربية معروفة«.
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العرب:  لسان  ويف  ِكّسار.  ج:  امْلَْكُسوِر.  الُخْبِز  ِمَن  الِقْطَعة  خبز:  ِكسَرة  ْسرة:  كيِ

»الِكْسَرة الِقْطَعة املَْكسورة من اليشء، والجمع: ِكَسٌر«.

ر. ويف لسان العرب: »الَكْشُر: ُبُدوُّ  ِحك فهو ُمكشِّ ر: َظَهَرت أسنانه يِف َحاَلة الضَّ َكشَّ

األَسنان عند التبسم«. 

العرب:  لسان  ويف  عليه.  القبض  ألقى  أي:  الحرامي«؛  كظ  »فالن  نقول:  كظ: 

َيِجَد  ال  حتى  وأَْلَجْمَته  بَكَظِمه  أََخذَت  إِذا  ا  َكظًّ ه  أَُكظُّ َخْصِمي  َكظْظُت  »يقال: 

َمْخَرًجا يخرج إِليه«. 

يعرف  وال  يخاف  وال  جريء  أي:  مايکع«؛  »فالن  نقول:  وضُعَف.  َجُبَ  َکع: 

، وهو الذي ال َيْميِض يف َعْزٍم  التخاذل والرتاجع. ويف لسان العرب: »رجل َكعٌّ كاعٌّ

وال َحْزٍم، وهو الناِكُص عىل َعِقَبْيه«. 

ُكَفخ: نقول: فالن ُکَفخ فالًنا؛ أي: ضربه علی وجهه. ويف لسان العرب: »َكَفَخه 

َكْفًخا إِذا ضربه«. 

ُکَفش: َسَفَد، ُکَفش الطائُر أُْنَثاُه: جاَمَعَها. ويف لسان العرب: »الَقْفُش: النكاح«. 

عدم  لضمان  وذلك  ألواحها،  فجوات  بني  الفتائل  وضع  السفينة:  َكْلَفت  َكْلَفت: 

وصول املاء إىل الداخل. ويف لسان العرب: »الِجْلفاُط الذي َيُسدُّ ُدروَز السفينة الجديدة 

الذي  هو  دريد:  ابن  قال  َه.  وَقريَّ َسّواه  إِذا  الِجْلفاُط  جْلَفَطه  يقال:  والِخَرِق.  بالُخيوط 

ُيَجْلِفُط السفن فُيدخل بني َمساِمري األَلواح وُخروزها ُمشاقة الَكّتاِن ويمَسُحه بالزِّْفت 

والقاِر، وفعله الَجْلَفطة«.
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يف  الصحاح  ويف  والبعوض.  َباِب  الذُّ ِمَن  ِوَقاَية  يّتخذ  كالبيِت  َرِقيٌق  َنِسيٌج  ّلة:  کيِ

.» رُت الرَّقيُق ُيخاُط كالبيِت ُيَتَوقَّى فيه من البقِّ اللغة: »الِكلَّة: السِّ

ُکْمبار: ضرب من الحبال التي تستعمل يف السفن البحرية. ويف القاموس املحيط: 

»الِكْنباُر، بالكسر: َحْبُل ِليِف النارَِجيل«. 

ع يف َضِحكه«. َكْهَكة: ضحک بصوت عاٍل. ويف لسان العرب: »َقْهَقَه رجَّ

ّرير أو سيئ السمعة: والکوبة.  ُکوَبة: تقول النساء غالًبا عند ذكر الشخص الشَّ

ويف القاموس املحيط: »الکوبة: الحسرة علی ما فات«.

َد اليشَء: جَمَعُه وجعله ُكْثَبة واحدة. ويف لسان  كْود: الكود: كلُّ ما اجتمع. َكوَّ

العرب: »الَكْود كلُّ ما جَمْعَته وجعلته ُكَثًبا من طعام وتراٍب ونحوه، والجمع: 

َد الرتاَب: جَمَعه وجعله ُكْثَبة، يمانية«. أَكواٌد. وكوَّ

ُكوَسر: ُكوَسر البيت وَكْسرة: َزاِوَيُته، رُْكُنه. ويف لسان العرب: »والَكْسر والِكْسُر: جانب 

البيت، وقيل: هو ما انحدر من جانبي البيت عن الطريقتني، ولكل بيت ِكْسراِن«. 

ُكوَمة: كلُّ ما اجتمع وارتفع له رأٌس من تراب أو رمل أو حجارة أَو قمح، أَو نحو 

َء: جَمعه وأَْلَقى بعضه عىل بعض. ويف القاموس  َم اليشَّ ذلك؛ ج: كومات. َكوَّ

اَب َتْكويًما: جَعَلُه ُكوَمة ُكوَمة«.  َم الرتُّ املحيط: »َكوَّ
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ل
ليِب: ما يف جوف بعض املکّسرات واحدته ِلّبة. ويف لسان العرب: »ُلبُّ كلِّ يشٍء، 

وُلباُبه: خالصه وِخـياُره، وقد َغَلَب اللُّبُّ عىل ما يؤكل داخُله، وُيْرمى خارُجه من 

الثَّمر«. 

ليَِبد: توارى. البِد: ُمَتَواٍر َعِن األَْنَظاِر. ويف لسان العرب: »لَبَد باملكان َيْلُبُد لُبوًدا وَلِبَد 

َلَبًدا وأَلَبَد: أَقام به وَلِزق، فهو ُمْلِبٌد به، وَلِبَد باألَرض وأَلَبَد بها إِذا َلِزَمها فأَقام«. 

أي:  »وَتَلبَّط  العرب:  لسان  ويف  يلُبط.  فهو  املاء  يف  تحّرک  السمچ:  َلَبط  ليَِبط: 

ُغ«.  َغ. والتََّلبُّط التَّمرُّ اْضَطَجع وَتَمرَّ

َلَبْكُت األَْمَر  اختالط األمور واْلِتَباسها. ويف لسان العرب: »اللَّْبُك: الَخْلُط،  َلَبَکة: 

أَْلُبُكه َلْبًكا. اللَّْبُك واللَّْبَكة: اليشء املخلوط«. 

ليِبيِي: هو الحليب الناتج بعد الوالدة، ويختلف يف تركيبه عن الحليب العادي. ويف 

 .» ُل اللََّبِ القاموس املحيط: »اللَِّبأُ، كِضَلٍع: أوَّ

ليِح: نقول: عّمي اللِّح؛ أي: عمي أخو أبي، وأخوي اللِّح؛ أي: شقيقي ويف لسان 

ا يف  ؛ يف النكرة بالكسر؛ ألنه نعت للعم، وابن عمي َلحًّ العرب: »هو ابن َعٍمّ َلٍحّ

املعرفة؛ أي: الزُق النسب«. 
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َلَحگ: َلَحگ علی اليشء: وَصله وبَلغه وناَله وأدرکه. ويف لسان العرب: »اللَّْحُق 

واللُُّحوق واإلْلحاُق: اإلدراك. َلِحَق اليشَء وأَْلَحَقُه وكذلك َلِحَق به وأَْلَحَق َلحاًقا، 

بالفتح؛ أي: أدركه«. 

مس  إذا  وکذلك  األرض  علی  وثبتت  البحر  جزر  إذا  السفينة:  ِلْحَمت  ليِْحَمت: 

»َلِحَم  العرب:  لسان  ويف  توقفت.  ثم  أثناء سريها  يف  الصخور  من  بيصها يشء 

باملكان َيْلَحم َلْحًما: َنِشب باملكان. وأَْلَحم باملكان: أَقاَم؛ عن ابن األَعرابي، وقيل: 

َلِزم األَرض«. 

تحمل عىل  ذيلية،  زعانف  لها  ليس  بني محمر  لونها  سمكة غضروفية  َلْخَمة: 

ذيلها شوكة ُسمّية؛ واللفظة تتداول بكرثة يف جنوب عبادان. ويف لسان العرب: 

»الَلّْخُم: َضْرٌب من سمك البحر«. 

َلّخة: ازدحام وَضْوَضاُء وتسمی »َيّضة« أيًضا. ويف لسان العرب: »وسكران ُمْلتخٌّ 

وُمْلطخٌّ أي: مختلط ال يفهم شيًئا الختالط عقله؛ ومنه يقال الَتخَّ عليهم أَمُرهم 

أي: اختلط. فأَما قولهم ُمْلطخٌّ فغري مأْخوذ به ألَنه ليس بعربي؛ قال الجوهري: 

ٌخ، قال األَصمعي: هو  ، وال يقال سكران ُمَتَلطِّ سكران ُمْلَتخٍّ والعامة تقول ملَطخٌّ

 .» ا بالشجر. والَتخَّ الُعشب: الَتفَّ مأْخوذ من واد الّخ إِذا كان ملتفًّ

حاح يف اللغة:  َلْزگة: نسيج ُمشبٌَّع بَدواء، يلصق عىل الجرح حتى يربأَ. ويف الصِّ

»الالزوُق: دواٌء للجرح يلَزُمه حتَّى يربأ«. 

َلْصًفا وُلصوًفا وَلصيًفا  َيْلِصُف  مَلَع وتألأل. ويف لسان العرب: »َلَصَف لوُنه  ليَِصف: 

بَرق وتألأل«. 



الكتاب )16( - مجلة الفيصل العددان )488-487(132

العرب:  لسان  ويف  ضربه.  أي:  وجهه«؛  علی  فالًنا  ِلَطم  »فالن  نقول:  ليَِطم: 

»اللَّْطُم: َضْرُبك الخدَّ وَصْفحة الجسد بَبْسط اليد«. 

حاح يف اللغة: »الَغْلُصمة:  لغاصيم: صفائح غضروفيَّة عند أصل اللسان. ويف الصِّ

رأس الحلقوم، وهو املوضع النات يف الحلق«. 

أي:  ُملوَغد«  »فالن  نقول:  العنق.  وَصفحة  الحنك  بني  اللَّحمة  اللِِّغد:  د:  ليِغيِ

كبري اللغد. ويف لسان العرب: »اللُّْغُد: باطُن النَِّصيل بني الحنك وَصْفِق الُعُنق، 

وهما اللُّْغُدودان؛ وقيل: هو لحمة يف الحلق، والجمع: أَلغاد؛ وهي اللَّغاديد: 

اللْحمات التي بني الحنك وصفحة العنق«. 

َلَعط: َلَعط اليشء لَحسه. أصل اللفظة: »َلَطع« وقد خضعت للقلب املکاين. جاء 

َيْلَطُعه  َلَطَعه  اللْحُس.  بلسانك، وهو  اليشء  َلْطُعَك  »اللَّْطُع:  العرب:  يف لسان 

َلْطًعا: َلِعَقه َلْعًقا، وقيل: لِحسه بلسانه«. 

َلَغف: َلَغف الطعام: أکله بسرعة من غري مضغ. نقول: »فالن يلغف لغف«؛ أي: 

ْفت اليشء  يأكل بسرعة. ويف لسان العرب: »لِغف ما يف اإلناء َلْغًفا: َلِعَقه. وتلغَّ

إذا أَسرعت أَكله بكفك من غري مْضغ«. 

لسان  ويف  ها.  مسِّ بدون  بسرعة  األرض  من  بمنقاره  أخذه  الحب:  ائر  الطَّ ِلَگط  ليَِگط: 

العرب: »اللَّْقُط: أَْخُذ اليشء من األَرض، لَقَطه َيْلُقطه َلْقًطا والتَقَطه: أَخذه من األَرض«. 

َلگف: اللَّگف سرعة األَخذ ملا يرمي إليك باليد. ويف لسان العرب: »اللَّْقُف: تناُول 

اليشء يرمى به إليك«. 
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َلم: َلم اليشء: جَمعه. املَلموم: املجموع. اللّمة: الجماعة من الناس. ويف لسان العرب: 

ًّا جمعه وأصلحه«.  ه مَل : مصدر َلمَّ اليشء َيُلمُّ : الجمع الكثري الشديد. واللَّمُّ »اللَّمُّ

ملض: ملَض السراج: أضاء وخفت. ويف لسان العرب: »وَمَض الرْبُق وغريه َيمُض 

وْمًضا وَوِميًضا وَوَمضاًنا وتْوماًضا أي: مَلََع ملًْعا خفيًّا ولم َيْعرَتِْض يف َنواحي الَغيم«. 

ُلواث: طحني يوضع يف الصينية لئال يلزق بها العجني. ويف لسان العرب: »اللَُّواُث 

الدقيق الذي ُيَذرُّ عىل الِخواِن، ِلئال َيْلَزق به«. 

ليِوى: ِلوى القميص املغسول: عصره إلخراج املاء منه. ويف لسان العرب: »َلَويْت 

الثوَب أَْلويه َليًّا إِذا عصرته حتى يخرج ما فيه من املاء«. 

حاح يف اللغة: »الَلهاة:  َلهاة: اللَّْحَمة امْلُْشِرَفة َعىَل اْلَحْلِق يِف أَْقىَص َسْقِف اْلَفِم. ويف الصِّ

الَهَنة املطبقة يف أقىص سقف الفم، والجمع: اللَّها والَلَهواُت والَلَهياُت أيًضا«.

وَتَنّفَس  تَعٍب  أو  عَطٍش  أو  حرٍّ  من  لساَنه  أخرج  الکلب:  أو  الرجل  لَهث  َلَهث: 

بُِسْرَعة. ويف لسان العرب: »َلَهث الكلب، بالفتح، َيْلَهُث َلْهًثا وُلهاًثا، بالضم، إِذا 

أَخرج لسانه من التعب أَو العطش؛ وكذلك الرجل إِذا أَعيا«.

املحيط:  القاموس  ويف  واحدة.  دفعة  ابتلعها  نحوها:  أو  الحبوب  َلَهم  َلَهم: 

َمه واْلَتَهَمُه: اْبَتَلَعُه بَِمرَّة«. »َلِهَمه، كَسِمَعه، َلْهًما وُيَحرَُّك وَتَلهَّ

َعف؛ الواحدة: ليَفة. والليفة: قطعة قماش،  ليِيف: ِقْشُر النَّخل الذي ُيجاور السَّ

بذلك  ُسميت  وأعتقد  الطعام،  آنية  بها  ُتغسل  أو  البدن،  تنظيف  يف  تستعمل 
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ألنها صنعت أّول مّرة من الليف. يَِلف جسمه بالليفة: فركه. ويف لسان العرب: 

»اللِّيف: ِليف النخل معروف، القطعة منه ليفة«.

.» رَّة، والجمع: اللُّْؤُلُؤ والَّآلِلُ ليلو: اللؤلؤ. ويف لسان العرب: »اللُّْؤُلَؤة: الدُّ

ج:  يل؛  الذَّ أو  العجز  َتَراَكَم من شحم يف موضع  ما  ونحوه:  الخروف  ِليَّة  ليِيَّة: 

للناس  الَعِجيزة  بالفتح:  العرب: »واألَْلية،  العرب: »ويف لسان  ِلّيات. ويف لسان 

وغريهم، أَْلَية الشاة وأَْلية اإلنسان وهي أَْلية النعجة، مفتوحة األَلف«. 

م
العرب:  لسان  ويف  البحر.  إلی  الصّياد  مع  ُيؤخذ  الذي  الطعام  املرِية،  ماْچلة: 

»املَأَْكلة واملَأُْكلة: املرِية«. 

ماش: ماش األرض: قلع حشيشها ونباتاتها الزائدة بيده. ويف القاموس املحيط: 

»ماَش َكْرَمُه َمْوًشا: َطَلَب باِقَي ُقُطوفه«. 

ماصخ: املاِصخ من الکالم: الذي ال فائدة منه، ومن الطعام الذي ال ملح له. ويف 

لسان العرب: »املسيخ من الناس: الذي ال َمالَحة له، ومن اللحم الذي ال طعم 

له، ومن الطعام الذي ال ملح له وال لون وال طعم«. 
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العرب:  الثلج والسمن ونحوهما يموع؛ أي: ذاب ويذوب. ويف لسان  ماع  ماع: 

»ماَع السْمُن َيِميُع أي: ذاَب«.

ماعون: اسم جامع لظروف األکل مثل القدر والطاس؛ ج: ُمواعني. ويف لسان 

لِو والفأْس والِقْدِر والَقْصعة«.  العرب: »املاعون: أَسقاط البيت كالدَّ

برزت محاسن جسمها  التي  الجسم،  باِرزة  أي:  زة؛  ُمرَبِّ نقول: فالنة  زة:  ُمَبِّ

باِرَزة  َبْرَزة:  »امرأَة  العرب:  لسان  ويف  بالجمال.  مثيالتها  علی  وتفّوقت 

املَحاِسِن«.

ُمَبلَتع: الذي يتحدث بطالقة رافًعا صوته دون خجل، سليط اللسان. ويف لسان 

ى  وَيتدهَّ كالمه  يَتَحْذَلُق يف  الذي  واملَُتَبْلِتع  والتَظرُّف.  التََّكيُّس  »الَبْلَتعة:  العرب: 

ويتظرَّف ويتكيَّس وليس عنده يشء«.

َمت: ما ارتفع وصُلب من األرض. ويف لسان العرب: »املَْتُ ما ارتفع من األَرض 

واستَوى، وقيل: ما ارتفع وَصُلَب، والجمع: كالجمع. أَبو عمرو: املُُتوُن جوانب 

األَرض يف إِْشراف«.

: قوٌيّ ُصْلب. ويشء متني: ُصلب«.  تني: السمني. ويف لسان العرب: »رجل َمْتٌ ميِ

»واملُحُّ  اللغة:  يف  حاح  الصِّ يف  وجاء  ُصفرة.  من  البيضة  جوف  يف  ما  املِح:  ح:  ميِ

بالضم: ُصْفَرة البيض«.

َدفة أو نحُوها من  حاح يف اللغة: »املَحاَرة الصَّ َدفة. ويف الصِّ اَرة: الصَّ ارة: املَحَّ َمحَّ

العظم«.
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ُمَحبرَت: القصري السمني. ويف لسان العرب: الَحْبرَتُ والُحباِتُر: القصري كالَحرْتَِب، 

وكذلك الُبْحرُت، واألُنثى َحْبرَتَة.

َخشبة  »املِْحراُث  العرب:  لسان  ويف  التنور.  يف  الجمر  لتحريك  خشبة  ْحراث:  ميِ

ُتَحرَّك بها الناُر يف التَّنُّور«.

َرها.  ع. ويف لسان العرب: »َحَلَج الُخْبَزة: َدوَّ ْحالي: خشبة ُيدّوُر بها الُخْبُز ويوسَّ ميِ

ُر بها«. واملِْحالُج الخشبة التي ُيَدوَّ

لسان  ويف  فاسده.  أَو  العْقل  اهب  الذَّ وِخِبل:  الالم(  )بتفخيم  وَمخبول  ُمخّبل: 

العرب: »ورجل َمْخُبول وبه َخَبل وهو ُمَخبَّل: ال فَؤاد معه. ابن األَعرابي: املَُخبَّل 

املجنون«. 

ُمَخلگن: بتفخیم الالم، رث الثیاب، الذي يرتدي الثياب البالية. ويف لسان العرب: 

»قد َخُلق الثوب، بالضم، ُخلوقة أَي َبيِل، وأَخَلق الثوب مثله. وثوب َخَلٌق: باٍل«. 

َراِئَحُتُه َكِريَهة. ويف لسان العرب: »َخمَّ  م: نقول: »فالن ُمَخْمِخم«؛ أي:  ُمَخْمخيِ

: أَنت أَو تغريت رائتحته.  ا وُخموًما وهو َخمٌّ وأََخمَّ ، بالكسر، وَيُخمُّ َخمًّ اللحُم َيِخمُّ

؛ أَي: منت. الليث: اللحم املُِخمُّ الذي قد تغري ريحه وملا يفسْد  ولحم خامٌّ وُمِخمٌّ

، بالكسر، إذا أَنت وهو ِشواٌء أَو طبيخ«. كفساد الِجَيِف. وقد َخمَّ اللحُم َيِخمُّ

»الَخْمل،  العرب:  لسان  ويف  َخْمٌل.  َلُه  َنِسيٌج  والالم(  امليم  )بتفخيم  َمخَمل: 

ْنِفسة،  مجزوم: ُهْدب القطيفة ونحوها مما ينسج وَتْفُضل له فضول كَخْمل الطِّ

وقد أَخمله. والَخْملة: ثوب ُمْخَمل من صوف كالكساء ونحوه له َخْمل«.
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َدْحَدٌح  »ورجل  العرب:  لسان  ويف  ُمَدْحَدَحة.  املؤنث:  القامة.  َقِصري  ُمَدْحَدح: 

وامرأَة  البطن؛  غليظ  قصري  وُدَحْيِدَحة:  وُدحاِدٌح  وَدْحداَحة  وَدْحداح  وِدْحِدح 

َدْحَدَحة وَدْحداَحة«.

َرْفس  ُمَدْرفـــَس: قصري غليظ البطن. وجاء يف العباب الزاخر: »قال ابن فارس: الدِّ

ْرفاس: الضخم من الرجال«. والدِّ

: ما دَقْقَت به اليشَء«.  ة واملُُدقُّ َدّگة: ما ُيَدقُّ بها. ويف لسان العرب: »املَِدقُّ واملَِدقَّ ميِ

ة من  ة مقداٌر من الزَّمان يقع عىل القليل والكثري. ويف لسان العرب: »ُمدَّ ة: املُدَّ ُمدَّ

الزمان: برهة منه«.

ة: َساِئل َلِزج ُمْصَفّر ُيِحيُط بِاْلُجُروِح َنِتيَجة اْلِتَهاِب األَْنِسَجة. ويف لسان العرب:  دَّ ميِ

»املِّدة، بالكسر: ما يجتمع يف الُجْرح من القيح«.

 : اطئ وامتداده إىل الرب. ويف لسان العرب: »املَدُّ البحر عىل الشَّ ارتفاع ماء  ة:  َمدَّ

غريه  ه  وَمدَّ واْمَتدَّ  ا،  َمدًّ َيُمدُّ  املاُء  َمدَّ  وقد  ُمُدود؛  املُُدود وجمعه  أَياَم  املاء  كرثة 

ه«. وأََمدَّ

ٌ يِف أَْمِرِه. ويف لسان العرب: »َداَه َدْوًها: تحري«. ُمدوَهن: ُمَتَحريِّ

َمراَرة: َمراَرة: كيس الصق بالكبد ُتختزن فيه الّصفراُء. ويف لسان العرب: »املرارة 

النَّعاَم واإِلبل  إاِلَّ  ُروٍح  ُتْمِرُئ الطعام تكون لكل ذي  التي  بالَكبد وهي  َهَنة الزقة 

فإِنها ال َمرارة لها«.
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والذي  والکالم  واْلَعَجَلة  الحرکة  کثري  أي:  ُمرامش«؛  »فالن  نقول:  ُمرامش: 

الذي  »املِْرماُش  العرب:  لسان  يف  جاء  الکالم.  عند  بسرعة  عينيه  جفون  يحرک 

ُيحرّك عيَنه عند النظر تحريًكا كثرًيا وهو الرَّأْراُء أيًضا«.

مرحال: َبْيُت الَخاَلء. ويف لسان العرب: »املِْرَحضة واملِْرحاُض املُْغَتَسُل، واملِْرحاُض 

أُ«. موضع الَخالِء واملَُتَوضَّ

خ: َمرَّخ جسده بالدهن: دهنه. ويف لسان العرب: »مَرَخه بالدهن يمُرُخه مرًخا  َمرَّ

ومرَّخه تمريًخا: دهنه«. 

حاح  َمردي: خشبة طويلة لدفع الَبَلَم يف املاء. والجمع: َمَراِدّي. الَبَلم: القارب. ويف الصِّ

يف اللغة: »املُْرِديُّ خشبة تدفع بها السفينة تكون يف يد املاّلح، والجمع: املَرادي«.

مرَفع:  َهَنة خشبية، ترفع جّرة املاء. ويف لسان العرب: »املِْرَفع: ما ُرِفع به«.

من واألَباِزيُر. ويف لسان العرب: »املََرُق الذي  َمَرگ: ما أُْغيل من املاء مع الّلحم والسَّ

يؤتدم به: معروف، واحدته َمَرقة، واملََرقة أَخص منه«.

ت. ويف لسان  خص: مّر وذَهب ومَض. ُمرَگت السّيارة: َمرَّت وتعدَّ ُمَرگ: ُمَرگ الشَّ

العرب: »َمَرَق السهُم من الرَِّميَّة َيْمُرُق َمْرًقا وُمُروًقا: خرج من الجانب اآلخر«.

العرب:  لسان  الريح. ويف  والشعري وما شاكل يف  القمح  بها  ُيذّری  أداة  رواح:  ميِ

املِْرَوُح واملِْرواُح: الذي ُيَذرَّى به الطعاُم يف الريح.
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ُمَرْنَگط: َعَلْيِه ُنَقٌط ِصَغاٌر ِمْن َبَياٍض َوَسَواٍد أَْو ِمْن ُحْمَرة َوُصْفَرة أَْو ِمْن َغرْيِِهَما. 

. ويف لسان العرب: »الرُّْقطة: سواد يشوُبه  ٌب ِمْن َلْوَننْيِ َحيَّة ُمَرْنَگطة: جْلُدها ُمَركَّ

اْرِقيطاًطا،  واْرقاطَّ  اْرِقطاًطا  اْرَقطَّ  وقد  ُنَقُط سواٍد،  يشوُبه  بياٌض  أَو  َبياٍض  ُنَقُط 

وهو أَْرَقُط، واألُنثى َرْقطاء«.

ْرَود: ميل يؤخذ به الكحل ليكتحل به. ويف لسان العرب: »املِْرَوُد، بكسر امليم:  ميِ

امليل الذي يكتحل به«.

عليها؛  ويتمرجحون  األوالُد  ويركبها  بحبل،  ُتعلَّق  شبهها  أو  خشبة  َمريوَحة: 

وهي  بها،  ُيْلَعُب  التي  »املَْرُجوحة:  العرب:  لسان  ويف  ومراييح.  مريوحات  ج: 

، ثم يجلس غالٌم عىل أَحد طرفيها وغالٌم  خشبة تْؤخذ فيوضع وسطها عىل َتلٍّ

أَحدهما  فيميل  ويتحّركان،  بهما  الخشبة  ُح  َفرَتَجَّ اآلخر،  الطرف  عىل  آخر 

بصاحبه اآلخر«.

لسان  ويف  ثقبه.  اليشء:  ِمَزگ  آخر.  إىل  جانب  من  نافذ  َخْرق  أو  ثقب  َمزيِگ: 

َتْمزيًِقا  فاْنَمزق  وَمّزقه  َمْزًقا  َيْمِزقه  َمَزقُه  ونحوها.  الثياب  َشّق  »املَْزق:  العرب: 

وَتَمّزق: خرقه«.

: نقول: »فالن ِمْسَتْهرِت«؛ أي: ُيَماِرُس أَْعَمااًل َغرْيَ ُمْحَتِشَمة ويَتَصرَّف َكَما  ْسَتْهرتيِ ميِ

: ال يبايل ما قيل  ُيِريد َغرْيَ ُمَباٍل بَِما ُيَقاُل َعْنُه. ويف لسان العرب: »رجل ُمْسَتْهرَتٌ

فيه وال ما قيل له وال ما ُشِتَم به«.

العرب:  لسان  ويف  األرض،  لحرث  تستعمل  يدوية  أداة  مساحي:  ج:  سَحة:  ميِ

»املَساِحي: جمُع ِمْسحاة وهي املِْجَرَفة من الحديد«. 
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ُتْبنى  َضفرية  »واملَُسنَّاة  العرب:  لسان  ويف  النهر.  ضفة  عىل  املاء  مورد  اَية:  ُمَسنَّ

للسيل لرُتدَّ املاء، ُسّميت ُمَسنَّاة ألَن فيها مفاتَح للماء بقدر ما تحتاج إليه مما ال 

َيْغِلب، مأْخوٌذ من قولك: َسنَّْيت اليشَء واألَمر إذا َفَتْحت وجهه«.

: املسُح«. َمش: املَش: املَسح. ممشوش: ممسوح. ويف لسان العرب: »املَشُّ

ْبَرة  شاَرة: البقعة التي ُتزَرع؛ ج: ِمشاير ِمشارات. ويف لسان العرب: »املَشارة الدَّ ميِ

راعة والِغراَسة«. املقطعة ِللزِّ

ر: ثوب مشجر: فيه رسوم مختلفة األلوان أساسها أوراق الشجر. ويف لسان  ُمَشجَّ

ٌر: َنْقُشه عىل هيئة الشجر«. العرب: »ديباج ُمَشجَّ

َعت َشَعر فالنة«؛ أي: َنَفَشته بيدها. ويف  عر والقطن. »فالنة َمشِّ ع: نفش الشَّ َمشيِ

لسان العرب: »وَمَشَع الُقْطَن َيْمَشُعه َمْشًعا: َنَفَشه بيده«.

أي:  ُمَشْعمطة«؛  وفالنة  طوياًل،  كان  إذا  ُمَشعَمط،  »ُفالن  يقال:  ُمَشْعَمط: 

العرب:  لسان  يف  جاء  وُشْمُحوط.  وشْمحاط  َشْمَحط  اللفظة  وأصل  طويلة، 

ْمُحوُط: املُْفِرُط ُطواًل«. ْمحاُط والُشّ ْمَحُط والِشّ »الشَّ

گ  َشگ: تقّشر والتهاب يصيب الفخذين أو اليدين أو الوجه من شّدة الحر. َمشَّ ميِ

ٌ ُيْطىَل به مکان التقّشر  ت فخذاه فانسحجتا. ِدِهن ِمَشگ: ِطاَلٌء َلنيِّ فالن: اَصطكَّ

ت  وااللتهاب. ويف لسان العرب: »َمِشَق الرجُل َيْمَشُق َمَشًقا، فهو َمِشٌق إذا اصَطكَّ

جتا، وكذلك باطنا الفخذين«. أَْليتاه حتى تَشحَّ

لَُّع الطويُل«. ُمَشوَلع: املُْفِرُط ُطواًل. ويف لسان العرب: »الشَّ
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اَصة: مصاصة مطاطية بشكل الحلمة يهدأ بها األطفال  َمص: املَص: الرَّشف. ُمصَّ

ا واْمَتَصْصته.  ه َمصًّ عند مصها. ويف لسان العرب: »َمِصْصُت اليشء، بالكسر، أََمصُّ

ما  واملُصاَصة:  واملُصاُص  منه.  ْفُته  تَرشَّ وَتَمّصْصته:  ُمْهلة،  يف  املَصُّ  ُص:  والتََّمصُّ

ْصت منه«. َتَمصَّ

امْلَِعَدة؛ ج: َمصارين. ويف لسان  َبْعَد  َعاُم  الطَّ إَِلْيه  َيْنَتِقُل  الذي  األنبوب  ُمصران: 

الُخفِّ  وذواِت  الطرَي  به  بعُضهم  وخص  َفِعيٌل،  وهو  املِعى،  »واملَِصرُي:  العرب: 

جمع  وَمصاِريُن  ورُْغفاٍن،  رَِغيٍف  مثل:  وُمْصراٌن؛  أَْمِصَرة  والجمع:  ْلف،  والظِّ

الجمع عند سيبويه«.

ُمصيادة: وُمسياَدة: قطعة خشب عىل شكل سبعة تسمی گوز ويازول، تقطع 

من فروع الشجر حيث يتم ربط طرفها من أعىل بشريط من املطاط يبلغ طوله 

الثنية توضع قطعة من الجلد السميك  حوايل القدم. ويف وسط الشريط حيث 

لسان  ويف  والزرازير.  الحمام  لصید  تستخدم  عليه.  خياطتها  بواسطة  تلصق 

العرب: »املَِصيَدة واملِْصَيَدة واملَْصَيَدة كله: التي ُيصاُد بها، وجمعها َمصايُِد«.

َمعاش: الراتب. فصيُحُه: ِمعاش. ويف لسان العرب: »املِعاُش واملِعيش واملِعيشة: 

ما ُيعاُش به«.

الرتاب  ْلُك، َمعكه يف  الدَّ العرب: »املَْعُك:  َدَلَکه. ويف لسان  َمَعچ: َمَعچ اليشء: 

ك: التقلب فيه«. كه َتْمِعيًكا: َمرَّغه فيه والتََّمعُّ َيْمَعُكه َمْعًكا َتَلَكه، ومعَّ

بطول  مثيالتها  عن  وتتميز  والعريقة  القديمة  الخيول  من  املََعْنگيَّة  َمَعْنگّية: 

الرقبة. ويف لسان العرب: »األَْعَنق: فحل من خيل العرب معروف، إليه تنسب 

بنات أَْعَنق من الخيل«.
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َدُه ِلَيُطوَل. َمْمغوط: َمْمدود. ويف لسان العرب: »املَْغط:  ُمَغط: ُمَغط اليشَء: َمدَّ

مّد اليشء يستطيله، وخص بعضهم به مّد اليشء اللنيِّ كاملُْصراِن ونحوه، مَغَطه 

َغط واْمَتَغط«. َيْمُغطه َمْغًطا فامَّ

ُمغيسل: مكان تغسيل امليت. ويف لسان العرب: »املَْغِسل: ما ُغِسل فيه اليشء«.

العرب:  لسان  ويف  َنِحيفة.  أو  َضِعيفة  أي:  َمْصِويَّة«؛  »فالنة  نقول:  يَّة:  َمْصويِ

»املَْصواء من النساء التي ال لحم عىل َفِخذيها«.

العرب:  لسان  ويف  وبطني.  وضخم  قوّي  أي:  ُمضربط،  فالن  نقول:  مضرَبط: 

َبْطر: الضخم املكَتِنُز الشديد الضابط؛ أَسد ِضَبْطٌر وجمل ِضَبْطٌر«. »الضِّ

ي: املُِطي: الحمار؛ ج: مطايا. ويف القاموس املحيط: »واملَِطيَّة: الدابَّة َتْمُطو يف  ُمطيِ

.» َسرْيِها؛ ج: َمَطايا وَمِطيٌّ

لجسد  املکونة  األلواح  وتثبيت  املسامري  لدق  تستخدم  حديدية  أداة  ْرَگة:  طيِ ميِ

سمکة  مِطْرَگة:  وأبو  عبادان.  جنوب  يف  شائعة  واللفظة  الخشبية.  السفينة 

معروفة، تتميز بشکل الرأس الذي يشبه إلی حد ما املطرقة املفلطحة. ويف لسان 

ْرِق الضرب، ومنه سميت ِمْطرَقة الصائغ والحّداد؛ ألَنه َيْطرُق  العرب: »أَصل الطَّ

بها أي: يضرب بها«. 

گ: أصدر صوًتا عند األکل اللذيذ واملَْطگة: اسم الصوت. ويف لسان العرب:  َمطَّ

»إْلصاُق اللسان بالَغاِر األعىل فيسمع له صوت، وذلك عند استطابة اليشء«.
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فيه املتقّلب. واملرأة: ُمَطگِطَگة وطگطوگّية. وجاء يف تاج العروس:  ُمَطْگَطْگ: السَّ

وأَوضاِعه:  وأَْقواِله  أَْفعاله  يف  للمتحرِك  العامة  َقوُل  ومنه  الَحَرَكة،  »التقَتَقة: 

َتقتوٌق، ومتَقتق«.

ُمگَدس: ج: ُمگادس: ِحْلَية من الذهب مستديرة كالحلقة، ُتْلَبُس يف املِْعصِم أو 

الزَّْند. أصل اللفظة: ُقداس. جاء يف العباب الزاخر: »الُقَداُس، مثال الُعطاس: 

ة«. يشء ُيْعَمل كالُجمان من الِفضَّ

ُمَگــْرگم: القصري الذي ال يشب. ويف لسان العرب: »املَُقْرَقم: البطيء الشباب الذي 

.» ال َيِشبُّ

: ما قَصْصت به؛  ُمَگص: آلة ذات َنْصَلني ُيَقّص بهما. ويف لسان العرب: »املَِقصُّ

أي: قطعت«.

مَگصَمل: )بتفخيم الالم( الرجل الضخم القوي الشديد. ويف لسان العرب: »الُقَصِمل، 

عىل مثال ُعَلِبط، من الرجال: الشديد. وَقْصَمل الرجُل إِذا قارب الُخَطا يف مشيه«.

صميمه.  أي:  الگیض«؛  و»ُمك  صميمه  أي:  الشتا«؛  »ُمك  تقول:  العامة  ُمك: 

جمهرة  يف  وجاء  اليشء«.  أصل  األصل  »الُبْنك:  اللسان:  يف  جاء  ُبْنك.  وأصلها 

اللغة: »ُبنك كل يشء: خالصه كالم عربي صحيح«.

َمالط: أسمنت ُيجَعُل بني كلِّ َلِبَنَتني أَو آُجرََّتني أَو حجرين يف البناء. ُمَلط الطوفة: 

طالها باألسمنت أو نحوه. ويف لسان العرب: »ومَلط الحائَط َمْلًطا وَملََّطه: َطاله. 

املاِلط: الطني الذي ُيجعل بني سايَفِ الِبناء وُيْمَلُط به الحائط«.
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ه«. ق الذي ال يصدق ُودُّ َماّلگ: الكثري التملُّق، الذي ال َيْصُدق. ويف لسان العرب: »املاَلَّ

ُلوِك َوامْلَُعاَشَرة.  َفاِته: َفِطٌن، َلُه َمْعِرَفة يِف آَداِب السُّ ُمَلبَّگ: رَُجٌل »ُمَلبَّگ« يِف َتَصرُّ

واملؤنث: ُمَلبَّگة. ويف لسان العرب: رجل َلِبٌق، ويقال َلِبيق، وهو الحاذق الرفيق 

بكل عمل، وامرأَة َلِبيقة ظريفة«.

َقْبًضا. ويف لسان  ة  َمليِخ: املَِلخ: الجذب بالقّوة. َمَلخ اليّشء: انتزعه، جذبه بشدَّ

العرب: »ملخ اليشَء يمَلُخه َمْلًخا وامَتَلخه: اجتذبه يف استالل«.

َلخ: وَملَّخ: َهَرب، َنَفَر. ماِلخ: شارد. ويف لسان العرب: »قال األَزهري: سمعت  ميِ

غري واحد من األَعراب يقول: مَلَخ فالن إِذا هرب. وعبد ُمالٌخ إِذا كان كثري اإلباق. 

ابن األَعرابي: املَْلخ الفرار«.

َملَّچ: َملَّچ العجني وَمَلچه: شّدده وقّواه، أنعم عجَنه وأجاده. ويف لسان العرب: 

»وَمَلك العجنَي َيْمِلُكه َمْلًكا وأَْمَلَكه: عجنه فأَْنَعَم عجنه وأَجاده«.

نقول: »ُمَلص الشص من الخيط؛ أي: َفَلت. وفالن ُمَلص من فالن؛ أي:  ُمَلص: 

َشَرد وتخلٌّص منه«. ويف لسان العرب: »اْنَمَلَص اليشء أَْفَلت. وكل ما زَِلَق من اليد 

أَو غريها، فقد َمِلَص َمَلًصا. والتملُُّص: التخّلُص. يقال: ما كدت أََتَملَُّص من فالن«.

: ِلحاٌف ُيْلَتفُّ به«. َمَلف:لحاٌف خفيف ُيلتّف به. ويف القاموس املحيط: »املَِلفُّ

واللَّقاَنة  واللَّْقَنة  »اللَّْقُن  املحيط:  القاموس  ويف  الَفْهِم.  َسريُع  ذيك،  ُملگون: 

واللََّقاِنَية: ُسْرَعة الَفْهِم«.
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َمْلهوگ: ذو شهوة ال تقاوم إىل األطعمة، فكلما شاهد طعاًما مد يده. ويف لسان 

العرب: »املَُتَلْهوق: املبالغ فيما أخذ فيه من عمل ولبس«.

من  »املَُصوصة  العرب:  لسان  ويف  النساء.  من  واملهزولة  النحيفة  ُمَمْصُمَصة: 

النساء املهزولة من داٍء قد خاَمَرها«.

العرب:  إذا فقد أسنانه الخشنة يقال له ُمموِلس. ويف لسان  اللولب  ُمموليِس: 

»املَلس واملاَلَسة واملُُلوسة: ضد الُخشونة. واملُُلوسة: مصدر اأَلْمَلس. َمُلَس َمالَسة 

واْمالّس اليشء اْمِليساًسا، وهو أَْمَلس وَمِليس«.

أَو  »املَنُّ كيل  العرب:  لسان  أخری. ويف  إلی  يختلف من منطقة  َمن: کيل قدره 

ميزان، والجمع: أَْمناٌن«.

ن: نقول: »ما رأيته ِمن يوِم السبت«؛ أي: ُمْذ يوم السبت. ويف لسان العرب:  ميِ

»العرب تَضُع ِمن موضع ُمْذ، يقال: ما رأَيته ِمْن سنة أي: ُمْذ سنة«.

ْنَخر: أنف الخيل؛ ج: َمناِخر. ويف لسان العرب: »واملَْنِخر واملَْنَخر واملِْنِخر واملُْنُخر  ميِ

واملُْنخور: اأَلنف«.

د وُمَتَلبِّد وغري ُمسرَّح. ويف  ُمَنْعفيِش: نقول: »فالن شعره ُمَنعِفش«؛ أي: ُمَتَجعِّ

القاموس املحيط: »َعْفَنَشْت ِلْحَيُتُه وَعْنَفَشْت: َضُخَمْت«.

لسان  ويف  أيًضا.  »َمنگور«  وُيسمى  َطَعاَمُه.  اِئُر  الطَّ بِِه  وَيَتَناَوُل  َيْنُقُر  َما  ُمْنگار: 

العرب: »ِمْنقاُر الطائر: ِمْنَسُره ألَنه َيْنُقُر به«.
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النْتُف  »النَّْقُش:  العرب:  لسان  ويف  الحواجب.  شعر  به  ينتف  ما  ُمنگاش: 

باملِْنقاِش، وهو كالَنْتِش سواء«.

ِلب ونحوه يف الياون  ْهباش: املهباش عىل وزن ِمفعال مدق خشبي يدّق به الشِّ ميِ

لسان  يف  جاء  شيًنا.  جيمها  وقلب  »ِمْهباج«  اللفظة:  أصل  الخشبي.  الهاون  أو 

العرب: »الهبج الضرب بالخشب«.

موت أحَمر: موت الحروب. ويف لسان العرب: »موت أَحمر أي: شديد. واملوت 

األَحمر: موت القتل، وذلك ملا يحدث عن القتل من الدم، وربما َكَنْوا به عن املوت 

الشديد كأَنه يْلَقى منه ما يْلَقى من الحرب«.

ُموص: املُوص: الغسل باملاء الخايل دون استعمال الصابون أو املسحوق. ماص 

الصحن: غسله. ويف لسان العرب: »املَْوُص: الَغسُل. ماَصه يُموُصه َمْوًصا: غَسَله. 

وُمْصُت اليشء: َغَسْلته«.

اللسان:  ُمؤق. جاء يف  اللفظة:  األنف. أصل  َييِل  ا  ِمَمّ العین طرفها  موگ  ُموگ: 

»ُمؤق العني وماِقُئها: مؤخرها وقيل مقدمها«.

ي: املاء الذي هو ال حلو وال مر، وقد تكون فيه ملوحة کماء شط العرب. ويف  ميِ

لسان العرب: »املأُْج املاُء املِْلُح«.

اللفظة:  أصل  القوارب.  بها  ُتدفع  عريض  لوح  رأسها  يف  طويلة  ميداف:خشبة 

السفينة  »ِمْجداف  العرب:  لسان  يف  جاء  ياًء.  الجيم  حرف  قلب  وقد  مجداف. 

جَدَف  وقد  الطائُر،  جَدَف  من  ُمشَتقٌّ  بها،  ُتْدَفُع  َعِريٌض  َلْوٌح  رأْسها  يف  خشبة 

ُح السفينة َيْجِدُف جْدًفا«. الـَمالَّ
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ّدة من البقل. ويف لسان العرب: »املَْيَسر َنْبت ِريفي ُيْغَرُس غرًسا وفيه  َمْيَسر: الشَّ

َقَصٌف«.

الدابة. ويف  ياِلل  ثيابه وسخة وثخينة تشبه  ُمَيْلِيل«؛ أي:  نقول: »فالن  ُمَيْلييِل: 

لسان العرب: »ُجلُّ الدابة وَجلُّها: الذي ُتْلَبسه لُتصان به؛ الفتح عن ابن دريد، 

قال: وهي لغة تميمية معروفة، والجمع: جالل وأَجالل«. 

ن
لسان  ويف  تناوله.  اليشء:  تناوش  ُقْرب.  من  بيده  تناوله  اليشء:  ناش  ناش: 

ُقْرب،  األَْخُذ من  بال همز،  التناُوش،  تناَوله.  َنْوًشا:  َيُنوُشه  بيِده  »ناَشه  العرب: 

والتناؤُش، بالهمز، من ُبْعد«.

من  والناطور  »الناطر  العرب:  لسان  ويف  حرسه.  اليشء:  ِنَطر  الحاِرس.  ناطور: 

بعربية  وليست  بعضهم:  قال  والَكْرم،  والتَّمر  الزرع  حافظ  واد:  السَّ أَهل  كالم 

محضة، وقال أَبو حنيفة: هي عربية«.

املؤملة والجمع:  الكوارث والحوادث  بالرَُّجل من  ناْيَبة: مصيبة شديدة، ما ينزل 

ْهر«. ُنوايِب. ويف لسان العرب: »والنَّاِئـَبة: الـُمصيبة، واحدة نوائِب الدَّ

ْدر«. ْدر، الواحدة َنبگه. ويف لسان العرب: »النَِّبق: ثمر السِّ َنُبگ: ثمر السِّ
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الثوَب  »َنرَتَ  العرب:  َمنتور. ويف لسان  القميص ونحوه: شّقه واملفعول:  ِنرَت  نرَت: 

ُه بأَصابعه أَو أَضراسه«. َنرْتًا: َشقَّ

لّلحم  النَّْتف  »النَّْتُش  العرب:  لسان  ويف  النتف.  أو  األكل  من  القضمة  نيِْتشة: 

ونحوه. النَّْتش جذُب اللحم ونحوه َقْرًصا وَنْهًشا. وما َنَتَش منه شيًئا َيْنِتُش َنْتًشا 

أي: ما أَخذ. وما أَخذ إاِل َنْتًشا أي: قلياًل«.

نيَِتگ: ِنَتگ العرگ؛ أي: َضَرب وتحرّك. النَِّتگ: تحّرك العـِرق وضربه. ويف لسان 

العرب: »النَّْتُق: الزعزعة والهز والَجْذب والنَّْفض«. 

للّدواب  »النَِّثرُي  العرب:  لسان  ويف  أَْنِفِه.  سائل  أَْخَرَج  وِنَفر:  الشخص  ِنرَث  نيِرَث: 

والنَّرْثة  الجوهري:  َنِثرًيا.  َيْنرِثُ  الِحماُر وهو  َنرَثَ  يقال:  للناس؛  كالُعطاِس  واإِلبِل: 

للدواب ِشْبُه الَعْطسة«. 

إىل  الَجْذب  »النَّْتل:  العرب:  لسان  ويف  بقوة.  جذبه  نحوه:  اليشء  ِنَتل  نيَِتل: 

ام«. قدَّ

القليل. ويف لسان  ِنتَفة: اليشء  نتًشا.  نزع ريشها  الحمامة ونحوها:  نتَّف  َنتَّف: 

أَو  َنَتْفته بأَصابعك من نبت  النُّْتفة: ما  العرب: »النَّْتُف: نزع الشعر وما أَشبهه. 

غريه، والجمع: النَُّتف«.

سريع  تنفُّس  أو  شديد  ُبكاء  ِنحيب:  صوَته.  ورفع  بىك  الّشخص:  نَحب  َنَحب: 

حاح يف اللغة: »النَّحيُب: رفع الصوت  عنيف متقّطع مصحوب بالبكاء. ويف الصِّ

بالبكاء. وقد َنَحَب َيْنِحُب بالكسر َنحيًبا«.
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اف ناِدف القطن، عربية  َنّداف: من حرفته نْدف القطن. ويف لسان العرب: »النَّدَّ

صحيحة«.

َمت.  ت: َتَوحَّ امْلَأُْكواَلِت. َتَنسَّ أْنَواِع  نيِساَوة: اْشِتَداُد َشْهَوة املرأة الحاِمل إىل َبْعِض 

ر َحْيُضها عن وقِته، وَبَدأَ َحْمُلها،  ويف لسان العرب: »ُنِسَئِت املرأَة ُتْنَسأُ َنْسًئا: تأَخَّ

فهي َنْسٌء وَنيِسٌء، والجمع: أَْنَساٌء وُنُسوٌء«.

»النِّْسواُن:  اللغة:  يف  حاح  الصِّ ويف  للمرأة.  جمع  النسوان  دارجتنا  يف  نيِْسوان:  

جمع امرأة من غري لفظها«.

الـُمناِسُب،  »النَِّسـيُب:  العرب:  لسان  ويف  األخت.  زوج  االبنة،  زوج  نيِسيب: 

والجمع: ُنَسباُء وأَْنِسـباُء؛ وفالٌن يناِسُب فالًنا، فهو َنِسـيبه أي: َقريبه«.

نيَِشد: َسأل. وفالن ِنَشد فالًنا: َطَرَح َعَلْيِه ُسَؤااًل. ويف لسان العرب: »قوله ُتُنوِشَد 

هو يف موضع ُنِشَد أي: ُسِئَل«.

نيَِشگ: َغصَّ بِالُبَكاِء ِمْن َغرْيِ اْنِتَحاٍب. ويف لسان العرب: »النَِّشيج: أَشدُّ الُبكاء، 

وقيل: هي َمأََقة يرتفع لها النَفُس كالُفَؤاق. َنَشَج البايك َيْنِشُج َنْشًجا وَنِشيًجا إِذا 

ُغصَّ بالُبكاِء يف َحلِقه من غري اْنِتحاٍب«.

بال.  راحة  له  يرتك  ولم  أذّيته  يف  أوغل  أي:  فالًنا«؛  غ  نصَّ »فالن  نقول:  نّصغ: 

أصل اللفظة: »نغص« وقد خضعت اللفظة للقلب املکاين. جاء يف لسان العرب: 

َره«. َص عليه َعْيَشه َتْنِغيًصا أي: َكدَّ »النََّغُص َكَدُر العيش، وقد َنغَّ
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د  نيَِضد: ِنَضد اليشء: وضع بعضه عىل بعض. املفعول: منضود. النَّْضدة: ما ُنضِّ

َنْضًدا  بالكسر،  أَْنِضُده،  املَتاَع  »َنَضْدُت  العرب:  لسان  ويف  خبز«،  »َنْضدة  نحو: 

بعض.  إىل  َبْعَضه  َضَمْمُت  التهذيب:  ويف  بعض؛  عىل  بعَضه  جَعْلُت  ْدُته:  وَنضَّ

َد من َمتاِع البيت«. النََّضُد، بالتحريك: ما ُنضِّ

أن  ويعتقدون  »نظرة«.  أصابته  نقول  غريب  بمرض  اإلنسان  يصاب  حينما  َنْظَرة: 

لسان  ويف  الجنون.  وإحياًنا  األمراض،  يسبب  الجن  كنظرة  نظرهم  الناس  بعض 

العرب: »النَّْظَرة: عني الجن. والنَّْظَرة: الَغْشَية أَو الطائف من لجن، وقد ُنِظَر. ورجل 

فيه َنْظَرة؛ أي: عيٌب. واملنظوُر: الذي أَصابته َنْظَرة. وصبي َمْنُظوٌر: أَصابته العني«.

َنَعت: َوَصف. ويف لسان العرب: »النَّْعُت: َوْصُفَك اليشَء«.

َنَغل: َفاِسُد النََّسِب، ُوِلَد َعْن زىًِن. ومن أمثالنا: »ينشد علی النغل من گّمطه« يقال 

للشخص الذي يسأل کثرًيا. ويف لسان العرب: »رجل َنِغل وَنْغل: فاسد النَسب«.

َنْغنوغ: خياشم السمك. والجمع: َنغانيغ. أصل اللفظة: ُنْغُنغ. جاء يف العباب: 

»ُنْغُنٌغ: قال الليث: النَّْغُنُغ موضع بني اللهاة وشوارب الحنجور«.

»العظمة  العرب:  لسان  وُمَتَعاٍل. ويف  ُمَتَكربِّ  أي:  َنِفس«؛  »فالن  نقول:  َنفيِس: 

والكرب«.

َنفَّس: »َنـفَّس« ُبُطل الغاز؛ أي: خرج الغاز الذي فيه. الُبُطل: القنينة. و»نّفس 

الطفل«: أَْخَرَج ِريًحا باَِل َصْوٍت ِمْن ُدُبِرِه. ويف لسان العرب: »يف حديث عمر: كنا 

َس رجٌل أي: خرج من تحته ريح«. عنده َفَتَنفَّ
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ل: الَواِسُع الُخُلِق، َمْن َيْسَعى إىل امْلَْعُروِف َوَعَمِل الَخرْي. أصل اللفظة: »نوِفل«  َنفيِ

وُحذف الواو للنطق األسهل. جاء يف لسان العرب: »النَّْوَفل: الرجل الكثرُي العطاء«.

َنُگب: املزق. ِنَگب اليشء: مزقه. املَنگوب، املمزوق. ومن أمثالنا: »يحطني بالنگب ویصیح 

عيلَّ حرامي«. ويف لسان العرب: »النَّْقُب: الثَّْقُب يف أَّي يشء كان، َنَقبه َيْنُقبه َنْقًبا«.

د: الَنِگد: الضرب. فالن ِنَگد فالًنا: ضربه. ويف لسان العرب: »من قولهم نَقْدُت رأْسه  َنگيِ

بإِصبعي أي: ضربته ونَقْدُت الَجْوَزة أَنُقدها إِذا ضربتها، ونَقَدْته الحيَّة: لدَغْته«.

نيِْگَرة: النِّْگرة: حفرة صغرية مستديرة يف األرض. ويف لسان العرب: »النُّْقَرة: حفرة 

يف األَرض صغرية ليست بكبرية«.

نيَِگز: ِنَگز: قَفز ووثب. نّگاز: كثري القفز. ويف الصحاح: »َنَقَز الظبُي يف َعْدِوِه َيْنِقُز 

َنْقًزا وَنَقزاًنا؛ أي: وثب. والَتْنقيُز: التوثيب«.

َنْگَعة: حوض عىل ساحل البحر محاط بجدران من صخور البحر، يستخدم لرسّو 

السفن الشراعية لحمايتها من الرياح واألمواج، وأيًضا للقيام بصيانة تلك السفن 

وإصالح ما يصيبها من تلف وغريه. ويف لسان العرب: »النَّْقُع: َمْحِبُس املاِء«.

َنْهالن: الهزيل. علی وزن فعالن من نحل؛ أي: نحالن وقد قلب حرف الحاء هاًء. 

َيْنَحل وَيْنُحل ُنحواًل، فهو ناِحل: ذَهب  ويف لسان العرب: »َنِحل جسُمه وَنَحل 

من مرض أَو سَفر«.

َنَهت: َنَهت الرجل: أصدر صوًتا من صدره من املشقة. ويف لسان العرب: »النَِّهيُت والنُّهاُت: 

ة«. ِحري؛ وقيل: هو الصوت من الصدر عند املََشقَّ الصَياح؛ وقيل: هو مثل الزَّحري والطَّ
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ـم: الحوت، ُسمي بذلك لفرط نهمه ورغبته للطعام. ويف لسان العرب: »النََّهُم،  نـَهيِ

بالتحريك، والنَّهامة: إفراُط الشهوة يف الطعام وأاَلَّ َتْمَتئِلَ عنُي اآلكل وال َتْشَبَع«.

َنهوة:  عرف عشائري يعطي الحق البن العم بإيقاف زواج بنت عمه! وهو التعامل 

َنهاه  اللسان: »النَّْهُي: خالف األَمر.  بمزاجية دون مراعاة حرية االختيار. جاء يف 

.» َيْنهاه َنْهًيا فاْنَتهى وتناهى: َكفَّ

ُنول: ُنول السفينة: أجرة شحنها. ويف لسان العرب: »يف حديث موىس والخضر، 

أَْجٍر وال جْعل، وهو  أي: بغري  َنْوٍل  السفينة بغري  َحَمُلوهما يف  السالم:  عليهما 

مصدر ناله َيُنوله إِذا أَعطاه«.

نونة: الخال الذي يظهر بعد غرز الجسم باإلبرة والنيلج أو الكحل أو ما شاكلهما. 

ويف لسان العرب: »النونة النُّقبة أو النُّقرة يف ذقن الصبي الصغري«.

واحدته  بارزة.  أنياب  وله  واسع  فمه  البحرية  األسماك  من  ضرب  هو  ُنويبي: 

نويبّية. وأيًضا النويبّية: ضرب من األفاعي الخطرة وتسميتها لنابها الخطر. ويف 

باِعـَية«. نُّ التي خلف الرَّ لسان العرب: »النَّاُب من األَسناِن. النَّاُب هي السِّ

: غري ناضج، ما ُيعالج بالّطبخ أو باليّشّ ولم ينضج. ويف لسان العرب: »لحم  ينيِ

يِنٌء، بالكسر، مثل ِنيٍع: لم َتْمَسْسه نار«.

نيط: ِعرٌق غليٌظ ُعلِّق به القلُب إىل الرئتني. ويف لسان العرب: »النِّياُط: ِعْرق علق 

به القلب من الوتني، فإِذا ُقطع مات صاحُبه، وهو النَّْيُط أيًضا«. 
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هـ
هاف: وَمْهِفي: الجائع الذي ينتظر الطعام. ويف املثل العامي: »أبو نيتني هايف«. 

ويف لسان العرب: »رجل هاٍف: جائع«.

هاك: ُخذ. ويف لسان العرب: »هاَك وهاِت؛ أي: ُخْذ وأَْعِط«.

أصٌل  وامليم  واأللف  »الهاء  اللغة:  مقاييس  ويف  وسطه.  أَو  الرأْس  أَعىل  َهاَمة: 

صحيح يدلُّ عىل ُعُلوٍّ يف بعض األعضاء، ثم يستعار. فالهامة: الرَّأْس، والجمع: 

هاٌم وهامات«. 

َهْبَة: قطعة من لحم ال عظم فيها، أَو القطعة املجتمعة منه؛ ج: َهرْبات وَهرُب.

الشعر  بأسفل  تعّلق  ما  والُهبارية:  »اإلبرية  العرب:  لسان  ويف  الجفرد.  ي:  بيِ هيِ

مثل: النُّخالة من وسخ الرأس«.

ِلب: ضربه ودقه لفصل القشور عنه. ويف لسان العرب: »الَهْبُش  َهبَّش: َهبَّش الشِّ

ْرب«. نوٌع من الضَّ

»الـُهْدبة  العرب:  لسان  ويف  العني.  جفون  أطراف  عىل  النابت  الشعر  ب:  ديِ هيِ

َعرة النَّابِتة عىل ُشْفر الَعنْي، والجمع: ُهْدٌب وُهُدٌب؛ وجمع الـُهْدِب  والـُهُدبة: الشَّ

والـُهُدِب: أَْهداٌب. والـَهَدُب: كالـُهْدب، واحدته َهَدَبة«.
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َدگ: ِهَدگ اليشء: تركه ليسقط بقوة. ويف لسان العرب: »َهَدَق اليشَء فاْنَهَدَق:  هيِ

كسره فانكسر«.

شفتيه.  أدلی  أي:  براطمه؛  ل  هدَّ وفالن  هاِدل.  فهو  تدلَّی  العذق:  ِهَدل  ل:  هدَّ

له«؛ أي: ُمَتَدلية. ويف لسان العرب: »َهَدل اليشَء َيْهِدله  ونقول: »فالن َذاَناَتُه امَهدِّ

َهْداًل: أَرسله إىل أَسفل وأَرخاه. والَهَدل اسرتخاه املِْشَفر األَسفل، َهِدل َهَداًل«.

الخَلُق  الثوُب  بالكسر:  »الِهْدُم،  العرب:  لسان  ويف  ُهدوم.  ج:  الثوب؛  م:  ديِ هيِ

ُع، وقيل: هو الِكساُء الذي ُضوِعفت ِرقاُعه«. املَُرقَّ

َهر: نقول: »فالن َهـر بويه فالن« أي: هر كما َيِهرُّ الكلب. جاء يف لسان العرب: 

أَنيابه. ويف حديث أَبي  َنَبَح وَكَشَر عن  إِذا  َيِهرُّ َهِريًرا، فهو هارٌّ وَهرَّاٌر  »َهرَّ الكلُب 

األَسود: املرأَة التي ُتهارُّ زوَجها؛ أي: َتِهرُّ يف وجهه كما َيِهرُّ الكلب«.

َرت: َتكّلم كثرًيا. فالنة تهرت: تتكّلم كثرًيا. ويف لسان العرب: »رجل َهريٌت: ال  هيِ

َيْكُتم ِسرًّا؛ وقيل: ال َيكُتم ِسرًّا، ويتكلم مع ذلك بالقبيح«.

َهرَمة: الكبرية يف السن. ويف لسان العرب: »الَهَرم: أْقىص الِكرَب، َهِرَم، بالكسر، 

َيْهَرُم َهَرًما وَمْهَرًما وقد أَْهَرَمه اللُه فهو َهِرٌم، من رجال َهِرمنَي وَهْرَمى، واألُنثى 

َهِرمة من ِنْسوة َهِرماٍت وَهْرَمى«.

َهرَهر: نقول: »طيل يهرهر«؛ أي: يطلق ما ببطنه ونعّيه تهرهر کذلك. ويف لسان 

اإِلبل  أَدواِء  : من  واألَُمِويُّ الكسايئُّ  داٍء كان.  أي  اإِلبل من  َسْلُح  »الُهراُر  العرب: 

الُهَراُر، وهو استطالق بطونها، وقد َهرَّْت َهرًّا وُهراًرا، وَهرَّ َسْلُحه وأَرَّ: اْسَتْطَلَق 

حتى مات. وَهرَُّه هو وأَرَُّه: أَطلقه من بطنه«.
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: العاِجل. نقول: »ِگَعدت هريف«؛ أي: استيقظُت فجًرا و»فالن هّرف«؛ أي:  َهرفيِ

جاء قبل املوعد أو جاء عاجاًل. ويف لسان العرب: »الَهْرُف األَّول. وأَهَرَفت النخلة؛ 

لت إتاءها. أي: َعجَّ

أصل  والدارسني.  والسمن  والحنطة  اللحم  من  تحّضر  معروفة  أكلة  ريِيس:  هيِ

ثم  تدق  منه  تتخذ  التي  الِحنطة  ألن  بذلك  وُسميت  وَهريسة.  َهريس  اللفظة: 

قُّ الشديد«. تطبخ. ويف العباب الّزاخر: »الَهرس: الدَّ

ُز الشجر  َهزَهز: َهزَهز اليشء: حّركه وهّزه. ويف لسان العرب: »يقال: الريح ُتَهزِّ

ُز؛ وَهْزَهَزُه أي: حركه َفَتَهْزَهَز. وَهْزَهَز اليشَء: َكهزَّه«. َفَيَتَهزَّ

»الَهْشُم:  العرب:  لسان  ويف  وفتته.  دّقه  أي:  اليشء«؛  م  »هشَّ نقول:  م:  َهشَّ

َكْسرُك اليشء األَْجَوف واليابس«.

 : َهَصا: نقول: َهصا الغصن؛ أي: كسره واملفعول: َمْهيِص. ويف لسان العرب: »الَهصُّ

الوطء لليشء  والَغْمِز، وقيل: شّدة  الَقْبِض  والَهّص شّدة  ْلب من كل يشء،  الصُّ

ا، فهو َمْهُصوص وَهِصيٌص«. ه َهصًّ ه َيُهصُّ حتى َتْشدخه، وقيل: هو الَكْسر، َهصَّ

نقول  والراء.  والطاء  »الهاء  اللغة:  مقاييس  يف  وجاء  رب.  الضَّ الَهطر:  هَطر: 

ـرب بالخـشب. وهطـره َيْهِطُره َهْطًرا. والله أعـلم«. الَهطـْر: الضَّ

الَهْلهوَلة.  أطَلَقت  األم:  َهْلِهَلت  ُمْحِدًثا صوًتا عاِلًيا.  بِاللِّساِن  ْوِت  الصَّ َتْرديُد  َهْلهوَلة: 

عه«.  . وَهلَهَل الصْوَت: رجَّ وجاء يف لسان العرب: »وكل يشء ارتفع صوُته فقد استهلَّ

لسان  ويف  مهموش.  فهو  بسرعة  أكله  إذا  َهِمش  األكل  ِهَمش  نقول:  َمش:  هيِ

، وقيل: هو ُسْرَعة اأَلكِل«. العرب: »الَهْمُش: الَعضُّ
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الهاء وفتح  القاموس املحيط: »الِهْنَدُب والِهْنَدبا، بكسر  َبا:بقل زراعّي. ويف  ْنديِ هيِ

: َبْقَلة«. اِل، وقد ُتْكَسُر َمْقصوَرة، وُتَمدُّ الدَّ

﴿ الكريم:  القرآن  وردت يف  وقد  مريًئا.  هنيًئا  أصلها:  طيًِّبا سائًغا.  ري:  وميِ ني  هيِ

ِريًئا﴾. َفُكُلوُه َهِنيًئا مَّ

ُهوب: لفظة تقال لتنويه سائق السيارة، فإذا قيل له: »هوب« يعني: توقف وال ترجع 

وأَهاَب  َدعاها.  باإِلبل:  وأَهاَب  اإِلبل.  زَْجِر  ِمن  هاْب:  »هاْب  العرب:  لسان  ويف  أكرث. 

بصاِحـبه: َدعاُه، وأَصله يف اإِلبل. وأَهاَب الراعي بَغَنِمه أي: صاح بها ِلَتِقَف أَو لرَتِْجـَع«.

ُهوسة: ترنيمة أو أهزوجة اتخذها العرب يف األحواز لإلثارة، ويف الحروب كانوا 

لسان  ويف  بجنون.  أصيبوا  وكأنهم  بأرجلهم  األرض  فيدّقون  للتهييج  يرتجلونها 

سه. التََّهوُّس: امليش الثقيل يف األَرض  ، هاَسه َيُهوُسه وَهوَّ قُّ العرب: »الَهْوس: الدَّ

الليَِّنة. والَهَوس، بالتحريك: َطرف من الجنون«.

اَلة: ضرب من شباك الصيد. وأظن سميت بالهّيالة؛ ألنها ترمی يف املاء، ففي  َهيَّ

لسان العرب: »َهَجل بالَقَصَبة وغريها إِذا رمى بها«. والله أعلم.

َهيَّب: هّيب علی ابنه: خوفه. و»فالن مّحد يهّيب عليه«؛ أي: ال أحد يخوفه. ويف 

َء َكَهاَبُه. ويقال: َتَهيََّبني  لسان العرب: »هاَب اليشَء َيهاُبه إِذا خاَفه. واْهتاَب اليشَّ

َفني«. اليشُء بمعنى َتَهيَّْبُته أَنا. قال ابن سيده: َتَهيَّْبُت اليشَء وَتَهيََّبني: ِخْفُته وَخوَّ

هيَتم: ضرب من الَحْمض. ويف لسان العرب: »الَهْيَتم: شجرة من شجر الَحْمض جْعدة«.

واحدتها: هيسة.  التوابل.  التمر وبعض  حلوى عىل شكل كرات تصنع من  يس:  هيِ

َي الَحْيس، وهو  أصل اللفظة: حيس. جاء يف العباب: »الَحْيس: الَخْلط، ومنه ُسِمّ



الِفَصاح من مفردات اللهجة األحوازية

157

تمر ُيْخَلط بَسْمن وأِقط، ثم يعجن عجًنا شديًدا حتى َيْنُدَر منه َنواه واِحدة واِحدة«.

َيس: َحس بيشء، خطر ببايل. أصل اللفظة: »َهَجس« وقد قلب حرف الجيم ياًء.  هيِ

جاء يف لسان العرب: »الَهْجُس: ما وقع يف َخَلِدك. تقول: َهَجس يف قلبي َهمٌّ وأَْمٌر«.

ة واختلط الحابل بالنابل. ويف لسان العرب:  يطة: نقول: صارت هيطة؛ أي: صارت ضجَّ هيِ

»ما زاَل ُمنذ اليوم َيِهيُط َهْيًطا، وما زال يف َهْيٍط وَمْيٍط وِهياط وِمياٍط؛ أي: يف ِضجاٍج 

ياح والَجَلبة«. وَشّر وَجَلبة، وقيل: يف هياٍط ومياٍط يف ُدُنّو وَتباُعد. والِهياُط واملُهايطة: الصِّ

َهْياًل  التُّراَب  عليه  »َهاَل  العرب:  لسان  ويف  عليه.  َنرَثُه  اب:  الرتُّ َعَلْيه  َهيَّل  َهيَّل: 

وأَهاَله فاْنهاَل وَهيَّله فَتَهيَّل«. 

و
عة«. واييِد: الكثري. ويف لسان العرب: »الُوْجُد والَوْجُد والِوْجُد: اليسار والسَّ

ِوتبه. ويف  الثقيل إذا ورطت به ولم تستطع التخلص منه:  تقول لإلنسان  تَبة:  ويِ

لسان العرب: »َوَبَت باملكان َوْبًتا: أَقام«.

وجّية: عشرة ونصف كيلو غرام. ويف لسان العرب: »األُوِقيَّة: زِنة سْبعة مثاقيل«.

اللهجة  وقد عمم يف  وكًرا،  منها  واّتخذ  الشجرة  علی  الطائر: وقف  وّچر  وّچر: 

لوسائل النقل أيًضا، فيقال: وّچرت السيارة إذا وقفت يف الباب. ويف لسان العرب: 

ه. وَوَكَر الطائُر َيِكُر وْكًرا وُوُكرًوا: أىَت الَوْكَر ودخل َوْكَره«. »َوْكُر الطائر: ُعشُّ
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يغّرد.  أي:  البلبول؛  ويَِوچِوچ  َزرَزر بصوته.  أي:  الزرزور؛  َوْچَوچ  نقول:  َوچَوچ: 

والصوت ُيسمی: َوچَوچه. ويف لسان العرب: »َوكَوكة الَحماِم: َهديُرها«.

َسم فهو ُمَودِّچ. فصيحه: َوَدك. جاء  َسم. وّدچ الجسم: تراكم عليه الدَّ َوَدچ: الدَّ

يف لسان العرب: »الَوَدُك: الدسم معروف«.

َرُه َتْوديًرا: أوَقَعُه يف َمْهَلكة، أو أْغراُه حتى  ر: ضيَّع. ويف القاموس املحيط: »َودَّ َودَّ

َتَكلََّف ما وَقَع منه يف َمْهَلكة«.

للمكتبة«؛  الكتاب  وّدی  »فالن  نحو  أوصله.  أي:  اليشء«؛  »وّدی  نقول:  وّدى: 

أي: أوصله. أصل اللفظة: »أّدی« ُقلبت الهمزة واًوا فتحولت إلی: »وّدی«. جاء يف 

لسان العرب: »أّدی اليشء: أْوَصلُه«.

ْذَرة: القطعة الصغرية من اللَّْحم ال عظم فيها. ويف الصحاح يف اللغة: »الَوْذَرة  ويِ

بالتسكني: الِفْدَرة، وهي القطعة من اللحم«.

َورَّث: َورَّث النار: أَْشعلها. أصل اللفظة: »أرَّث« وقد قلبت الهمزة واًوا. جاء يف 

لسان العرب: »أَرََّث الناَر: أَْوَقدها«.

َتْعُسر النَّجاة منه. نقول: ورَّط فالن فالًنا يف كذا: أوقعه يف أمر  ُورَطة: ُكلُّ أمٍر 

ليس من السهل الخالص منه. ويف لسان العرب: »الورطة: الَهَلكة، وقيل: األَمر 

تقع فيه من َهَلكة وغريها«.

.» ع: نقول: َورِّع؛ أي: ال تفعل واصرب قلياًل. ويف القاموس املحيط: »َوِرَع، كَورَِث: َكفَّ َورِّ

َوز: نقول: َوز فالن فالًنا؛ أي: هّيجه حّرضه ضده. وفصيحها: أّز، وقد قلب حرف 
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َياِطنَي  الهمزة واًوا. ويف لسان العرب: »أّزُه: َحّثه. ويف التنزيل العزيز: ﴿أَنَّا أَْرَسْلَنا الشَّ

َعىَل اْلَكاِفِريَن َتُؤزُُّهْم أَزًّا﴾ قال الفراء؛ أي: ُتْزِعُجهم إىل املعايص وُتْغريهم بها«.

لسان  ويف  الشعر.  صبغ  يف  يستعمل  صغرية  قناين  داخل  يف  مركب  َوْسمة: 

والحسني،  الحسن  حديث  ويف  به،  ُيْخَتَضُب  ورٌق  له  شجٌر  »الَوْسمة  العرب: 

عليهما السالم: أَنهما كنا َيْخِضبان بالَوْسمة؛ قيل: هي نبٌت، وقيل: شجٌر باليمن 

ُيْخَتَضُب بَورقه الشعُر أَسوُد«.

املرأَة  َد  ُتَحدِّ أَن  »الَوْشُر  العرب:  لسان  ويف  َشَحَذُه.  ُه،  أَحدَّ نَي:  كِّ السِّ ر  وشَّ وّشر: 

َقها«. أَسنانها وُتَرقِّ

الَوَشل  املاء.  القليل من  إاّل  ل اإلناء والحوض ونحوهما: لم يبق فيه  وشَّ وّشل: 

والِوشالة والِوّشال: املاء القليل املتبقي يف الظرف أو يف الحوض. ويف لسان العرب: 

»الَوَشل: املاُء القليل َيَتَحلَّب من جبل أَو صْخرة يقُطر منه قلياًل قلياًل، ال َيتَِّصُل 

قْطره. وَوَشل َيِشل َوْشاًل وَوْشالًنا: سال أَو َقَطر. الَوَشل: املاء القليل«.

ع والجمع: وشايع. ويف لسان العرب: »وَشَع  وشيعة: كلُّ لفيفة من القطن املوشَّ

الَغْزل.  من  أَو  منه  َع  ُوشِّ ما  والَوِشيعة:  ه.  َلفَّ ِكالهما:  َعه،  َووشَّ وغرَيه،  الُقْطَن 

والَوِشيعة: ُكبَّة الَغْزِل«.

أمثالنا:  ومن  باملاء،  تعّهدها  قلة  نتيجة  األشياء  يعلو  َدَرن  قذارة،  ُوَصخ: 

ويف  املال.  عىل  والتهالك  التكالب  من  للتَّقليل  يضرب:  دنيا«  وصخ  »الفلوس 

باملاِء؛  التعهد  الدَرن وقلة  الثوب والجلد من  »الوَسخ: ما يعلو  العرب:  لسان 

خ واتََّسخ واستوسخ؛ وكذلك الثوب، وأَوسخه  وِسَخ الجلُد َيْوَسخ وَسًخا وَتَوسَّ

ْخته أَنا«. خه ووسَّ ووسَّ
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ُوصيفة: الخادمة. ويف اللسان: »الوصيف: الخادم، غالًما كان أَو جارية«.

ويِليِف: الحبيب. أصل اللفظة إلف. جاء يف اللسان: »اإللُف: الذي تأَْلُفه والجمع: آالٌف«.

مْلَة: تماُم اليشِء واجتماُعه، نحو: صارَت ومله وسافرنا. ويف لسان العرب: »أَبو  ويِ

العباس: الَومْلة تماُم اليشء واجِتماُعه«.

َوّل: ذهب. َويّل: إذهب من هنا. ويف القاموس املحيط: »َوىلَّ َتْوِلَيًة: أْدَبَر«.

العرب:  لسان  ويف  مأدبة.  فرح،  أو  لدعوة  أو  لَجْمع  ُيتَّخذ  طعام  كلُّ  ويِليَمة: 

»الوليمة: طعاُم الُعرس واإلْمالِك، وقيل: هي كلُّ طعاٍم ُصِنع لُعْرٍس وغريه«.

َونَّس: ونَّس فالن فالًنا: ضد أوَحشه. واألصل: آنس. جاء يف القاموس املحيط: 

»آَنَسُه: ِضدُّ أْوَحَشُه«.

نيِني: صوت التوّجع أو التأّوه أملًا. وّن الرجل: خرج الونني فسمعه الناس. فصيُحُه:  ويِ

أنني، وقد قلبت الهمزة واًوا. جاء يف اللسان: »أَنّ الرجُل من الوجع َيِئُّ أَنيًنا«.

قلبت  »أج«  اللفظة:  أصل  وايَّة.  فهي  اتَّقدت،  َويَّت:  أضرمها.  النار:  َوي  َوي: 

همزتها واًوا فصارت: »وج« ثم قلب حرف الجيم ياًء فتحولت إلی: وي. جاء يف 

ْت َتُؤجُّ أجيًجا«. ب النار. وقد أجَّ الصحاح يف اللغة: »األجيج: َتَلهُّ

َوْيَبة: األَكلة الواحدة. ويف لسان العرب: »والَوْجَبة: اأَلْكَلة يف الَيْوِم واللَّْيَلة، أو 

أْكَلة يف الَيْوِم إىل ِمْثِلها من الَغِد«. 
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ي
ياثوم: الَكاُبُوس. أصل اللفظة: جاثوم. وقد قلب حرف الجيم ياًء. جاء يف اللسان: 

.» َيثاينُّ »الُجثاُم والجاُثوُم: الكاُبوس َيْجِثُم عىل اإلنسان، وهو الدَّ

يا صاح: تستعمل بمعنی: يا صاحبي وذلك يف الشعر الشعبي. ويف لسان العرب: 

»يا صاِح، معناه: يا صاحبي«.

العرب:  لسان  ويف  يوافيخ.  ج:  وُمؤّخره؛  الرأس  مقّدم  عظم  ملتقى  يافوخ: 

الذي  املوضع  وهو  مؤخره،  وعظم  الرأْس  م  مقدَّ عظم  التقى  حيث  »اليأْفوخ: 

يتحرك من رأْس الطفل«.

الوراء وال يميش بسرعة. وجاء يف  إلی  يتَبهَنس: يتبهنس؛ أي: يتبخرت ويلتفت 

.» القاموس املحيط: »َتَبْهَنَس: َتَبْخرَتَ

ييِْتَگْحَلب: )بتفخيم الالم( يِتَگحلب يف مشيه؛ أي: يتمايل ويميش بهدوء وبطء. 

وفالنة »ِتتَگحَلب« أي: تميش بهدوء. ويف اللغة: »الَقْهَبلة: ضرب من امليش«.

خم  الَضّ والَجثيل:  »الَجْثل  العرب:  لسان  ويف  الضخم.  الجسم  ذو  الرجل  َيثيِل: 

الكِثيف من كل يشء«.

ييُِحر: ُحفرة تأْوى إِليها الهوامُّ وصغار الحيوان. أصل اللفظة: جْحر. جاء يف لسان 

العرب: »الُجْحُر: لكل يشء ُيْحَتَفُر يف األَرض إِذا لم يكن من عظام الخلق«.
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َيَحش: َوَلُد الحمار؛ ج: يِحوش. أصل اللفظة: جْحش، وقلب حرف الجيم ياًء. 

جاء يف العني: »الَجْحُش: َوَلُد الحمار، والَعَدُد: جَحشة، والجميُع جحاُش«.

َتْنَتِهي نفُسه من اأَلكل، فكلما رأی طعاًما مد يده،  م: يأكل بسرعة وال  ييَِخْمخيِ

سمي  وبه  قبيح،  اأَلكل  من  ضرب  والتََّخْمُخُم:  »الَخْمَخَمة  العرب:  لسان  ويف 

الَخْمخاُم، ومنه التََّخْمُخُم«.

وُيخلف  ِقْشر  ويعقبه  يتقيَّح  ُحَلْيِميٍّ  جلديٍّ  بطفح  يتميز  معٍد،  مرض  ي:  ييِْدريِ

ُنُدوًبا. أصل اللفظة: »ُجَدِرّي« وُقلب حرف الجيم ياًء. جاء يف القاموس املحيط: 

ُط وَتَقيَُّح«. ، بضم الجيِم وفتِحها: ِلُقروٍح يف الَبَدِن، َتَنفَّ »وُخروُج الُجَدِريِّ

ْع: ساق النخلة؛ ج: اْيذوع. أصل اللفظة: »ِجْذع« وقلب حرف الجيم ياًء. جاء يف لسان  ييِذيِ

العرب: »الِجْذُع: واحد جذوع النخلة، وقيل: هو ساق النخلة، والجمع: أَجذاع وُجذوع«.

ويف  يَِرع.  ج:  ُيْحَتسی؛  أو  ُيشرب  ا  ِممَّ الفم  ملُء  الرِيْعة:  َشربُه.  املاء:  يَِرع  ييَِرع: 

لسان العرب: »َجِرَع املاَء وَجَرعه َيْجَرُعه جْرًعا، وأَنكر األَصمعي َجَرْعت، بالفتح، 

قيل:  كاملُتكاِره  أُخرى  بعد  مرة  الَجْرع  تابع  إِذا  وقيل:  َبِلَعه.  وَتَجرََّعه:  واْجرَتََعه 

َتَجرََّعه... والُجْرعة: ِملُء الفم َيْبَتِلُعه، وجمع الُجْرعة ُجَرٌع«.

ييِرعة: الرِيعة: الشجاعة. أصل اللفظة: »ُجرأَة« وُقلبت الهمزة عيًنا. جاء يف لسان 

العرب: »الُجرأَة مثل الُجْرعة: الشجاعة«.

لسان  ياًء. جاء يف  الجيم  قلبت  وقد  »ُجرف«  اللفظة:  أصل  النهر.  ُيُرف: جانب 

العرب: »الُجُرُف ما أَكَل السيُل من أَْسَفل ِشقِّ الوادي والنَّهر، والجمع: أَْجراٌف 

وُجُروف وِجَرفة«.
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ييِرو: صغري الكلب. أصل اللفظة: جرو. وأبدلت الجيم ياًء. جاء يف لسان العرب: 

»الِجْرُو والجْروة: الصغري من كل يشء«.

ّي« وأبدلت الجيم ياًء. جاء يف  ييِّري: سمك طويل يشبه الحية. أصل اللفظة: »ِجرِّ

لسان العرب: »الِجرِّيُّ ضرب من السمك«.

ييِريَدة: َسعف النخل أو قضبانه املجّرد من خوصه؛ ج: يِريد. أصل اللفظة: جريدة. جاء 

َد عنها خوُصها كما ُيقشأ الورُق عن القضيب«. يف العني: »الجريدة: سعفة رطبة جرِّ

من  الذكر  »الُجَرذ:  العرب:  لسان  ويف  يِريذيه.  ج:  الفأر؛  من  الضخم  ييِريِيذي: 

الفأْر، وقيل: الذكر الكبري من الفأْر، وقيل: هو أَعظم من الريبوع أَكَدر يف ذنبه 

سواد، والجمع: جْرذان«.

األكالت  من  وهي  املحکوک،  أي:  املجروش؛  القمح  من  تتخذ  أکلة  ييِريش: 

الشعبية الرتاثية. أصل اللفظة: »َجريش«. جاء يف لسان العرب: »الَجْرش: َحّك 

ل«. اليشء الَخِشِن بمثله ودْلُكه. الَجريش: َدقيٌق فيه ِغَلٌظ َيْصلح ِلْلَخِبيص املَُرمَّ

َيّزاف: تاجر السمك الذي يجزف السمك من الصيادين، ليبيعه باملفرق عىل صغار 

َيْجُرُفه، بالضم،  الباعة. ويف لسان العرب: »الَجْرُف: األَْخُذ الكثري. جَرَف اليشَء 

جْرًفا واْجرَتَفه: أَخذه أَخًذا كثرًيا«.

يّزي: يكفي، ويف لسان العرب: »وَجَزى اليشُء َيْجِزي َكَفى، وَجَزى عنك اليشُء 

قَض، وهو من ذلك«.

فريددونها  الناس  تهّيج  بعبارة  تختم  واملناسبات؛  الحروب  يف  تقال  أرجوزة  َيزَلة: 

ياًء  الجيم  حرف  وقلب  زََجل  اللفظة:  أصل  بأرجلهم.  األرض  ويدكون  عاٍل  بصوت 
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فصارت: َزَيل، ثم غريوا مكان الياء والزاي فأصبحت: يزل. جاء يف اللسان: »الزََّجل: 

رِب؛ والزَّْجلة: صوت الناس«. الَلِّعب والَجَلبة ورْفع الصوت. والزََّجُل: َرْفع الصوت الطَّ

لسان  ويف  الكاِذب.  بالكالم  أتانا  أي:  علينا«؛  يصّطر  ظل  »فالن  نقول:  ر:  يصطِّ

ر إِذا جاء  َر فالٌن علينا ُيَسطِّ َر علينا: أَتانا باألَساِطرِي. الليث: يقال َسطَّ العرب: »َسطَّ

ُر ما ال أَصل له أي: يؤلف«. بأَحاديث تشبه الباطل. يقال: هو ُيَسطِّ

ا  ة: َجَلبة وصياح غري مرغوب فيه وغري ُمتوّقع. ويف لسان العرب: »َضجَّ َيِضجُّ َضجًّ َيضَّ

وَضجَّ  ة.  جَّ الضَّ واالسم  صاح،  اللحياين:  عن  األَخرية  وُضجاًجا،  وَضَجاًجا  وَضجيًجا 

وا إِْضجاًجا إِذا صاحوا فَجلَُّبوا. ون َضجيًجا: َفِزُعوا من يشء وُغِلبوا، وأََضجُّ القوم َيِضجُّ

َيْعدة: عشبة برية يكرث وجودها يف الرباري، طعمها ُمّر وريحها طيب. أصل اللفظة: 

»جعدة«. جاء يف لسان العرب: »الجعدة خضراء وغرباء تنبت يف الجبال، لها 

رْعَثة مثل رعثة الديك طيبة الريح، تنبت يف الربيع، وتيبس يف الشتاء، وهي من 

البقول يحش بها املرافق«.

ُيْغَمة: رشفة ماء أو جرعة من ماء، أصل اللفظة: غمجة. والعامة تقلب الجيم ياًء 

م الياء علی الغني، فتقول: يغمة. جاء يف اللسان: »َغَمَج املاَء َيْغِمُجه، َغْمًجا  وُتقدِّ

وَغِمَجه، بالكسر، َغْمًجا: جَرَعه جْرًعا متتابًعا. والَغْمَجة والُغْمَجة: الُجْرَعة«.

الَقصعة التي يُوضع فيها الخبز. أصل اللفظة: جْفنة وأبدلت الجيم ياًء.  َيفنة: 

جاء يف الصحاح: »الَجْفَنة كالَقصعة«.

القاموس  ويف  »ِجل«.  اللفظة:  أصل  الحصاد.  بعد  والشعري  الحنطة  بقايا  ييِل: 

ْرِع إذا ُحِصَد«. املحيط: »ِجل: َقَصُب الزَّ
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ييِالل: ما يوضع عىل الدابة لتصان. ويف لسان العرب: »ُجلُّ الدابة وَجلُّها: الذي 

ُتْلَبسه لُتصان به«.

العرب:  لسان  يف  جاء  وِجّلة.  جّلة  اللفظة:  أصل  اليابس.  الَبقر  َسرجني  َيلَّة: 

»والَجلَّة والِجلَّة: الَبَعر، وقيل: هو البعر الذي لم ينكسر«.

قفة كبرية، ُتنسج من خوص النخيل؛ ج: يَِلل. ويف العني: »الُجلَّة: ِوعاُء  ييِلَّة: 

التَّمِر، من ُخوِص«.

ر النخلة: قطَع ُيّمارها. ويف لسان العرب:  ارة. َيمَّ ُيّمار: قلُب النَّْخل، واحدته: ُيمَّ

اَرة يف  ُته، ثم ُتْكَشُط عن جمَّ ة رأْسه ُتْقَطُع قمَّ اَرة النخل: شحمته التي يف ِقمَّ »ُجمَّ

اَرها«. جوفها بيضاء كأَنها قطعة َسَناٍم َضْخَمة. وَجَمَر النخلة: قطع جمَّ

َيمني: القسم. ويف لسان العرب: »الَيِمنُي: الَحِلُف والَقَسُم«.

ينَغش الدود والقمل ويَِنْغِمش: يموج. ويف لسان العرب: »واْنَتَغَشت  ينَغش: 

َش: ماَج«. الداُر بأَهلها والرأُْس بالَقْمل وَتَنغَّ

اليوز: االثنان من كل يشء. أصل اللفظة: »زوج«. حدث القلب املكاين بني  ُيوز: 

الجيم والزاي فصارت اللفظة: »جوز« ثم قلب حرف الجيم ياًء فتحولت إلی: يوز. 

جاء يف لسان العرب: »الزوج: االثنان«.

ييِهي: نقول: فالن يهري؛ أي: َيهذي ويتكلَّم بكالم غري معقول. ويف لسان العرب: 

: اللجاجة والتمادي يف األَمر، وقد اْسَتْيَهَر. واملُْسَتْيِهُر: الذاهب العقل«. »الَيْهرَيُّ
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الخطاب  لهجة  هي  األحوازية  العربیة  اللهجة 

شأن  وشأنها  األحوازي،  المجتمع  في  الیومي 

اللغة  من  متشعبة  األخری  العربیة  اللهجات 

الحضاري  التطور  وبسبب  الفصحی،  العربية 

وغیر  مهَملة  وتعابیر  مفردات  علی  تحتوي  فإنها 

هذا  المعاصرة.  العربیة  اللغة  في  مستعَملة 

حرَّفت  التي  الفصحی  المفردات  یتضّمن  الکتاب 

العامة لفظها أو غیَّرت معناها حیث قمنا بتأصیلها 

وتحدید صوابها اللغوي.


