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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .احلمد هللا محدا يقتضي رضاه، وصلى اهللا على حممد نبيه الذي اصطفاه، واختاره لرسالته واجتباه

ريخ واالشعار، من املنازل هذا كتاب ذكرت فيه، إن شاء اهللا، مجلة ما ورد يف احلديث واألخبار، والتوا
والديار، والقرى واألمصار، واجلبال واآلثار، واملياه واآلبار، والدارات واحلوار، منسوبه حمددة، ومبوبه 

  .على حروف املعجم مقيدة

فأىن ملا رأيت ذلك قد أستعجم على الناس، أردت أن أفصح عنه، بان أذكر كل موضع مبني البناء، 
  .رك فيه لبس وال حتريفمعجم احلروف، حىت ال يد

فان صحة هذا ال تدرك . رب علم مل تعجم فصوله، فاستعجم حمصوله: وقد قال أبو مالك احلضرمي
وما اكثر املؤتلف واملختلف يف أمساء هذه املواضع، مثل . بالفطنة والذكاء، كما يلحق املشتق سائر األمساء

، والنقرة والنقرة، وجند وجند، وجسان ناعجة وباعجة، ونبتل وثيتل، وخنلة وحنلة، وساية وشابة
وحسان، وجبجب وحبحب، وسنام وشبام، وسلع وسلع، واحلوب، واحلوءب، وقرن وقرن، وجفاف 
وخفاف، وحت وخت، وترمي وترمي، وامه وامة، وخزاز وجرار وحراز، و كذلك ما أشبه حروفه، 

، ومنلى "بامليم"وشامة " بالباء"، وشابة "قافبال"وسقام " بامليم"، ومشام "بالياء"ومسي " بالنون"حنو مسن 
بتقدمي "واهالة "، واالهة "بالذال"وجرذان " بالزاي"، وجرزان "باخلاء"، ومخلى "بالقاف"، وقملى "بالنون"

  .، والقاعة والقاحة"اهلاء على الالم

  .وقدميا صحف الناس يف مثل هذا

 : بقريء يوما على األصمعي يف شعر أيب ذؤي: قال ابن قتيبة

  .فَقَد وِلهتْ يومين فهي خَلُوج  ذاِت الديِر ُأفِْرد جحشُها بَأسفَِل

إمنا هي ذات الدبر، بالباء املعجمة بواحدة، وهي ثنية ! ضل ضاللك: فقال أعرايب حضر الس للقاري
  :  الراعيقرأت على األصمعي يف شعر: وقال أبو حامت. فأخذ األصمعي بذلك فيما بعد. عندنا

نعما وافْر دعِر بيظة المتناصر  في وادي اَألمسافي القَي ا الِبيدكَس  

: ، فقال"يف وادي دالميد: "إا يف كتاب أيب عبيدة: فقلت: قال. ال اعرف وادي األمري: فقال األعرايب

وادي : واية ابن جبلةويف ر: قال أبو حامت. ولعلها جالميد، ففصلت اجليم من الالم. وال أعرف هذا
  .وكلها غري معروفة. االميل بالالم
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فهؤالء عدة من العلماء قد اختلفوا يف أسم موضع، ومل يدروا وجه الصواب فيه، وسأبني ذلك يف موضعه 
  .إنشاء اهللا تعاىل

، وهو جبل يف "مجدان"وهذا يزيد بن هارون، على إمامته يف احلديث، وتقدمه يف العلم، كان يصحف 
وذلك يف احلديث الذي يرويه . بالنون" جندان: "ز بني قديد وعفان، من منازل بين أسلم، فيقولاحلجا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسري يف طريق مكة، فمر على جبل يقال : "العالء عن أيب هريرة
الذاكرون : هللا؟ قالوما املفردون يا رسول ا: قالوا"سريوا، هذا مجدان، سبق املفردون : له مجدان، فقال

بفتح الزاي وتشديد الواو، ملوضع يلي البيت " احلَزورة: "ومجاعة احملدثني يقولون" كثريا والذاكرات
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلرام، وبه كانت سوق مكة، وقد دخل اليوم يف املسجد، ويروون

ب أرض اهللا إيل، ولوال أين أخرجت منك ما واهللا إنك خلري أرض اهللا ن واح: "وقف باحلَزورة، وقال
  .رواه الزهري عن أيب سلمه، عن عبد اهللا بن عدى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" خرجت

  : بالتخفيف، ال جيوز غرية، قال الغنوي" احلزورة"وإمنا هي 

هروزبجنْب الح عاندج ابن موكأنّه  ي هسكَرأو ذو الد رصقَي 

يب حروف هذا الكتاب ترتيب حروف أ، ب، ت، ث ز فأبدأ باهلمزة وااللف، حنو آرة، مث باهلمزة وترت
والباء، حنو أبلى وبان، مث باهلمزة والتاء، حنو األمت، مث باهلمزة والثاء، حنو األثيل واالثاية، هكذا إىل انقضاء 

  .احلروف الثمانية والعشرين

ة ومثانون بابا، وهو ما جيتمع من ضرب مثانية وعشرين يف فجميع أبواب هذا الكتاب سبع مئة وأربع
مثلها، فاحلرفان من كل أسم مقيدان بالتبويب، وأذكر باقي حروف االسم، وأبني املشكل، باملعجم 

واملهمل، وأذكر بناءة وضبطه، واشتقاقا إن عرف فيه، وأنسب كل قول إىل قائلة، من اللغويني 
  .واإلخباريني املشهورين

    

ع ما أوردة يف هذا الكتاب عن السكوين، فهو من كتاب أيب عبيد اهللا عمرو بن بشر السكوين، يف ومجي
جبال امة وحماهلا، حيمل مجيع ذلك عن االيب األشعث، عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك الكندي، عن 

  .عرام بن االصبغ السلمي األعرايب

   

  "ذكر جزيرة العرب"
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يرة العرب، واألخبار عن نزوهلم فيها ويف غريها، من حماهلم، ومنازهلم، وأنا ابتدأ اآلن بذكر جز
واقتطاعهم هلا، وحمل كل قبيل منها، وذكر ما أشترك يف نزوله قبيالن فأزيد، وذكر من غلب جريانه منهم 

  .فانفردت

ندي، إنه قال أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب، عن أبية، عن معاوية بن عمرية بن خموس الك
حدثين غياث بن إبراهيم، عن : مسع عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب ن ورواه أبو زيد عمر بن شبه، قال

يونس بن يزيد االيلي، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن العباس، وسأله رجل عن ولد نزار 
كىن بابنه ربيعه، ومنازهلم مكة وأرض وكان ي. مضر، وربيعه، وأياد، وامنار: هم أربعه: بن معد، فقال

العرب يومئذ خاوية، ليس بنجدها وامتها وحجازها وعروضها كبري أحد، الخراب خبتنصر إياها، 
وإجالء أهلها، إال من أعتصم برءوس اجلبال ن والذ باملواضع املمتنعة، متنكبا باملسالك جنوده، ومسنت 

  . على ما يأيت ذكرهخيوله، وبالد العرب يومئذ على مخسة أقسام،

حدثين : وقال أمحد بن املعذل. أرض العرب مكة، واملدينة، واليمن: وذكر أبن وهب، عن مالك، قال
جزيرة العرب املدينة، ومكة، واليمامة، : قال مالك بن أنس: يعقوب بن حممد بن عيسى الزهري ن قال

  .واليمن

  .نة، واليمن وقريااجزيرة العرب مكة، واملدي: وقال املغرية بن عبد الرمحن

وقال األصمعي، جزيرة العرب ما مل يبلغه ملك فارس، من أقصى عدن أبني إىل اطرار الشام، هذا هو 
وقال أبو عبيد عن األصمعي خالف هذا، فذكر ان طوهلا من . الطول، والعرض من جدة إىل ريف العراق

ما واالها من ساحل البحر، إىل أقصى عدن أبني إىل ريف العراق يف الطول، وان عرضها من جدة و
جزيرة العرب ما بني حفر أيب موسى، بطوارة من أرض العراق، إىل أقصى : وقال الشعيب. أطرار الشام

وحد العراق ما دون : قال. اليمن يف الطول ن واما يف العرض فما بني رمل يربين، إىل منقطع السماوه
عراق، الذي وقعت علية املساحة، من لدن ختوم املوصل حد سواد ال: وقال غرية. البحرين إىل الرمل احلر

وأما عرضة فحدة من ارض حلوان، . مع املاء، إىل ساحل البحر ببالد عبادان، من شرقي دجلة، هذا طوله
وقال . وطوله مئة وعشرون فرسخا، وعرضة مثانون فرسخا. إىل منتهى طرفه القادسية، املتصل بالعذيب

هو ما بني احلرية، واالنبار، وبقة، وهيت، وعني التمر، وأطراف الرب، إىل : قابن الكليب يف حتديد العرا
  .الغمري، والقطقطانة، وخفية

مسيت جزيرة العرب جزيرة، الن حبر فارس وحبر احليش والفرات ودجلة أحاطت ا ن وهي : قال اخليل
حدثين حممد : ن الزبري، قالأخربين عبد اهللا بن شبيب، ع: وقال أبو إسحاق احلريب. أرض العرب ومعدا

وذلك أن الفرات اقبل من . إمنا مسيت جزيرة إلحاطة البحر ا واألار من أقطارها وأطرارها: بن فضالة
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بالد الروم فظهر بناحية قنسرين، مث احنط عن اجلزيرة، وهي ما بني الفرات ودجلة، وعن سواد العراق، 
، وامتد إىل عبادان، وأخذ البحر من ذلك املوضع مغربا، حىت دفع يف، البحر من ناحية البصرة واالبلة

مطيفا ببالد العرب، منعطفا عليها، فأتى منها على سفوان وكاظمة، ونفذ إىل القطيف وهجر وأسياف 
عمان والشحر، وسال منه عنق إىل حضرموت، وناحية أبني وعدن ودهلك، واستطال ذلك العنق، فطعن 

شعيني وعك، ومضى إىل جدة ساحل مكة، وإىل اجلار ساحل املدينة، وإىل يف ائم اليمن، بالد حكم واال
ساحل تيماء وأيلة، حىت بلغ إىل قلزم مصر، وخالط بالدها، واقبل النيل يف غريب هذا العنق من أعلى بالد 
السودان، مستطيال معارضا للبحر، حىت دفع يف حبر مصر والشام، مث اقبل ذلك البحر من مصر حىت بلغ 

 فلسطني، ومر بعسقالن وسواحلها، وأتى على صور ساحل األردن، وعلى بريوت وذواا من بالد
فصارت بالد العرب من هذه . سواحل دمشق ن مث نفذ إىل سواحل قنسرين واحلزيرة، إىل سواد العراق

ور ومعىن امة والغ. امة واحلجاز، وجند والعروض، واليمن: اجلزيرة اليت نزلوها على مخسة أقسام
معىن حجاز وجلس : وقال غرية. واحد، ومعىن حجاز وجلس واحد، هكذا ذكر الزبري ابن بكار عن عمه

  .وجند واحد

    

وذلك أنه اقبل من قعره اليمن، وهو أعظم جبال العرب، حىت بلغ . وجبل السراة هو احلد بني امة وجند
انتهى إىل ناحية خنلة، فمنه خيطى أطراف بوادي الشام، فسمته العرب حجازا، وقطعته األودية، حىت 

ويسوم، ومها جبالن بنخلة، مث طلعت اجلبال منه، فكان منه األبيض جبل العرج، وقدس وآرة، واألشعر 
  .واألجرد، ومها جبالن جلهينة

  .وهي كلها مذكورة يف مواضعها

، "يشخ"هو : وقال بعض املكيني" خيطى"ومل يعرف : قال". خيطي"مكان " خيص: "وقال ابن شبة
  : وانشد البن أيب ربيعة

  .ويسوماً عن يساَر المنِْجِد  على أيمانهم" خَيشاً" تركوا

نقلت من خط ابن سعدان، وهو أصل أيب علي يف شعر ابن أيب . بالصاد ال بالشني" خيص"قلت صوابه 
  : ربيعة

  بين خَيٍص وبين َأعلى يسوماَ  ذَكّرتْني الديار شَوقاَ قديماَ

حدثين أبو مسكني، حممد بن جعفر بن الوليد بن زياد، موىل أيب هريرة، عن ابية، : وروى ابن الكليب، قال
ملا خلق اهللا عز وجل األرض مادت بأهلها، فضرا ذا اجلبل، يعين : "عن سعيد بن املسيب، انه قال
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  ".السراة، فاطمأنت

ت املقدس يف غريب طوهلا، وعرضها ما بني وطول السراة ما بني ذات عرق إىل حد جنران اليمن، وبي
فصار ما خلف هذا اجلبل يف غربيه إىل أسياف البحر، من بالد األشعريني وعك . البحر إىل الشرف

الغور غور امة، وامة جتمع : وكنانة، إىل ذات عرق واجلخفة وما واالها وصاقبها وغار من أرضها
 ما دون ذلك يف شرقية من الصحارى إىل أطراف وصار. ذلك كله، وغور الشام ال يدخل يف ذلك

واعراض جند هي بيشة، وترج، وتبالة، . جندا، وجند جتمع ذلك كله: العراق والسماوة وما يليها
سراته، وهو احلجاز وما احتجز به يف شرقية من اجلبال، " وهو"وصار اجلبل نفسه . واملراوغة، ورنيه

دينة، ومن بالد مذجح تثليث وما دوا إىل ناحية فيد، فذلك كله واحناز إىل ناحية فيد، واجلبلني إىل امل
العروض، وفيها جند وغور، لقرا من البحر، : وصارت بالد اليمامة والبحرين وما واالمها. حجاز

وصار ما خلف تثليث وما قارا . واخنفاض مواضع منها، ومسايل اودية فيها، والعروض جيمع ذلك كله
اليمن، وفيها التهائم والنجود : الها من البالد إىل حضرموت والشحر وعمان وما بينهاإىل صنعاء، وما وا

  .واليمن جيمع ذلك كله

: أمتهمون انتم أم منجدون؟ قالوا: وقيل الهل ذات عرق. وذات عرق فصل ما بني امة وجند واحلجاز

  : وقال شاعر. ال متهمون وال منجدون

  .وال متِْهٍم فالعين بالدمع تَذِْرفُ  ٍدونحن بسهِب مشِْرٍف غير منِْج

  : وقال آخر

ٍة كأنها  المطايا لم تُنَخْ بتهاموردق صتْ عن ذات ِعردعإذا ص.  

ما حجز فيما بني اليمامة والعروض، وفيما بني اليمن وجند، فصارت جند ما : احلجاز: وقال ابن الكليب
والطائف من جند، واملدينة من جند، وأرض العالية والبحرين إىل عمان . بني احلجاز إىل الشام، إىل العذيب

ما أخذ على الفرات إىل : فالعرب. ما ساير البحر، منها مكة والعرب والطور واجلزيرة: من العروض، وامة
  .ما بني دجلة وساتيدما: والطور. برية العرب

. فنصفها حجازي ونصفها امي.  املدينةوزعم عرام بن األصمع أن حد احلجاز من معدن النقرة إىل

واملدينة جليسة، واعمال املدينة فدك، وخيرب، . اجللس ما بني اجلحفة إىل جبلي طئ: وقال يف موضع آخر
وهلذه املواضع أعمال عريضة واسعة، اال اجلار، فانه ساحل ز . ووادي القرى، واملروة، واجلار، والفرع
املدينة، : احلجاز اثنتا عشرة دارا: مد بن عبد امللك األسدي، قالوروى عمر بن شبه عن رجاله، عن حم

وخيرب، وفدك، وذو املروة، ودار بلى، ودار أشجع، ودار مزينة، ودار جهينة، ودار بعض بين بكر بن 
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  .معاوية، ودار بعض هوزان وجل سليم وجل هالل

والثالث . شغب وبدا:  يلي الشاموالثاين مما. بطن خنل وأعلى رمة وظهر حرة ليلى: وحد احلجاز األول
بطن : والرابع مما يلي ساية وودان، مث ينعرج إىل احلد األول. بدر والسقيا ورهاط وعكاظ: مما يلي امة

  .ومكة من امة، واملدينة من احلجاز. خنل وأعلى رمة

    

 ملن يريد مكة، ما بني جبلي طيء إىل طريق العراق،: حدود احلجاز: وقال حممد بن سهل عن هشام أبيه
. واملدينة جليسة. ما بني اجلحفة إىل جبلي طيء: واجللس: قال. إىل سعف امة، مث مستطيال إىل اليمن

ويشهد لك ان املدينة جليسة قول مروان بن احلكم للفرزدق، وتقدم إليه إال يهجو أحدا، ومروان يومئذ 
  : وإىل املدينة ملعاوية

  إن كنتَ تاَِرك ما َأمرتُك فاجِلِس  اسمهاِللْفَرزدِق والسفاهةُ ك قُْل

  .جلس إذا أتى اجللس، أي أئت املدينة ألن تركت اهلجو: يقال

  .امنا مسي احلجاز حجازا، ألنه حجز على األار واالشجار، وهو اجلنان يوم القيامة: وقال احلسن

 شدت الثياب على وسطها، احتجزت املرأة إذا: مسي حجازا ألنه أحتجز باجلبال، يقال: وقال غريه
  .وأبرزت عجزيها، وهي احلجزة

ألنه حجز بني : مل مسي احلجاز حجازا؟ فقال: سألت سليمان بن عياش السعدي: وقال الزبري بن بكار
احلجاز ما بني بئر أيب بكر بن عبد اهللا بالشقرة، وبني اثاية : فما حد احلجاز؟ قال: قلت. امة وجند

  .ة من امةفما وراء االثاي. العرج

مسي حجازا ألنه األفضل : وقال اخلليل. امنا مسي حجازا ألنه حجز بني جند والسراه: ونقل ابن دريد قال
فجرش من جزيرة العرب، وجنران من جزيرة العرب، واخرج . بني الغور وبني الشام، وبني امه وجند

خيرجهم من جنران وال اليمامة عمر بن اخلطاب اليهود من والنصارى من جزيرة العرب، إال أنه مل 
  .والبحرين فسميت العروض

وتبوك من . ما وراء تبوك: وحد الشام. ولذلك ضعف قول اخلليل وقول حممد بن فضالة: قال احلريب
وما وراء ذلك جند، إىل أن . احلجاز، وكذلك فلسطني، ومن املدينة إىل طريق الكوفة إىل الرمة حجاز

إىل أن تشارف . لبصرة إىل بطن خنل حجاز، وما وراء ذلك جندتشارف أرض العراق ومن طريق ا
وما وراء ذلك فهو امة، . حجاز: ومن املدينة إىل طريق مكة، إىل أن تبلغ االثاية مهبط العرج. البصرة

وما . إىل مكة، إىل جدة، إىل ثور وبالد عك وإىل اجلند، وإىل عدن أ بني، هذا غور كله من ارض امة
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ومن . حجاز، إىل اجلرد، إىل جنران إىل صنعاء: إىل طريق صنعاء إذا سلك على معدن بين سليمبني املدينة 
  .جند: إىل الربذة، وما إىل الشرف، إىل أضاخ وضرية واليمامة: املدينة إىل بطن خنل إىل شباك أيب علية

: ارية للشعراء، فقالوقف عبد امللك بن مروان ج: قال. أخربين أبو البيداء: وروى الشيباين عن أبيه قال

  : أيكم جييز هذا البيت وهذه اجلارية له؟ مث أنشد

 فَأنى يلْتَقي الشَِّجيان؟ شآٍم  بكى كلُّ ذي شَوٍق يماٍن وشاقه

  : هلمي ايل يا جارية، مث قال: فجثا جرير على ركبتيه، مث قال

 .ياِنِتهاماٍت فيلْتَق بغَوِر  يغُور الذي بالشأم أو ينِْجد الذي

  .فأخذها

  : وقال املخبل السعدي

 .سالك سبَل العروِض فإني  فإن تُمنَع سهوُل األرض ِمنِّي

  .وأرض جهينة والقبلية كلها حجاز

امة، إىل ما : وأما امة، فانك إذا هبطت من األثاية إىل الفرع وغيقة، إىل طريق مكة، إىل أن تدخل مكة
ا امة، واازة وعليب وقنوين ويزن، كلها امة، وأنت إذا احندرت يف وراء ذلك من بالد عك، كله

ثنايا ذات عرق متهم إىل أن تبلغ البحر، وكذلك إذا تصوبت يف ثنايا العرج إىل أقصى بالد بين فزازة أنت 
اجللس، والقنان، : وبالد بين أسد. متهم، فإن جتاوزت بالد بين فزازة إىل أرض كلب، فانت باجلناب

محى ضرية، ومحى الربذة، والدو، والصمان، : واحلميان. أبان األبيض، وأبان األسود، إىل الرمةو
من تصيف الشرف، وتربع احلزن، : وكان يقال. واحلزن معظمة لبين يربوع. والدهناء، يف شق بين متيم

  .وتشىت الصمان، فقد أصاب املرعى

حجاز األسود : ه مما يلي املغرب احلجازانوأما جند، فما بني جرش إىل سواد الكوفة، وآخر حدود
ومن قبل املشرق حبر فارس، ما بني عمان إىل بطيحة . وحجاز املدينة، واحلجاز األسود سراة شنوءة

احلزن حزن الكوفة، ومن العذيب إىل الثعلبية إىل قلة بين يربوع بن : البصرة، ومن قبل ميني القبلة الشامي
.  مكة، ومن يسار القبلة اليمىن ما بني عمل اليمن إىل بطيحة البصرةمالك، عن يسار طريق املصعد إىل

  .وجند كلها من عمل اليمامة

    

حرة بن سليم وحرة ليلى، فهو الغور، وما سال من ذات عرق : ما سال من احلرة: وقال عمارة بن عقيل
رق موليا إىل وما سال من ذات ع. مقبال فهو جند، وحذاء جند أسافل احلجاز، وهي وجرة والغمرة
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  .املغرب فهو احلجاز

: كل ما وراء اخلندق خندق كسرى، الذي خندقة على سواد العراق: ومسعت الباهلي يقول: قال عمارة

كل ما احندر : هو جند، إىل أن متيل إىل احلرة، فإذا ملت إىل احلرة فانت يف احلجاز حىت تغور، والغور
 مشرقا فهو جند، وامة ما بني ذات عرق إىل مرحلتني سيله مغربا، فبذلك مسي بالغور، وكل ما أسهل

  .من وراء مكة، وما وراء ذلك من مهب اجلنوب فهو السراة إىل ختوم السراة

نقلت مجيع كالم عمارة من كتاب أيب علي، على أصلة املنتسخ من كتاب أيب : يقول أبو عبيد املؤلف
  .سعيد

وما أحتزمت .  الرمة فهو جند، إىل ثنايا ذات عرقما أرتفع من بطن: ويقول يعقوب عن األصمعي قال
بين سليم إىل املدينة، فما "منازل "وعامة " وحرة ليلى، وحرة واقم، وحرة النار"به احلرار حرة شوران 

: وطرف امة من قبل احلجاز. احتاز ذلك الشق حجاز كله، وما بني ذات عرق إىل البحر غور وامة

وما دون الرمل . واجلناب ما بني غطفان وكلب. مدراج ذات عرق:  جندمدارج العرج، واوهلا من قبل
كل قرية يف أرض العرب، حنو خيرب، وفداك، : وقرى عربية. إىل الريف من العراق، يقال له العراق
كبد جند، وكانت منازل امللوك من بين آكل املرار، وفيها اليوم : والسوارقية، وما أشبه ذلك والشرف

  : ة أسم بئر، قال الشاعرمحى ضرية، وضري

  .تَمج الماء و الجب التُّؤماَ  ضِريةَ خَير ِبْئٍر فَأسقاني

ويف الشرف الربذة، وهي احلمى االمين، والشريف إىل جنبه، يفرق بني الشرف والشريف واد يقال له 
ل املشرف على عرفة، والطود اجلب. التسرير، فما كان مشرقا فهو الشريف، وما كان مغربا فهو الشرف

ينقاد إىل صنعاء، ويقال له السراة، وأوله سراة ثقيف، وسراة فهم وعدوان، مث سراة االرد، مث احلرة آخر 
ذلك كله، فما أحندر إىل البحر فهو سهام وسردد وزبيد ورمع، وهي أرض عك، وما كان منه إىل 

يان يصبان يف جاري، وهو أدي عظيم الشرق فهو جند، واجللس ما وراء بالد هذيل، وسهام وسردد واد
  : هكذا قال، وإمنا هو لالحوص، ال شك فيه: قال أبو دهبل اجلمحي

هلْيلَّ وح نانَا ومازقَى اُهللا جِد  سدراٍم وسهسيٍل من سوكُلَّ م.  

  .ويروى سقى اهللا جازينا

وهو منقاد من اليمامة حىت يشرع يف رمل بين سعد، الذي يقال له يربين، : وحد اليمن مما يلي املشرق
من : طلحة امللك إىل شرون: حبر جدة إىل عدن أبني، وحدها الثالث: البحر حبضرموت، ومما يلي املغرب

  .اجلوف ومأرب، ومها مدينتان: عمل مكة، وحدها الرابع
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  .وقد ذكر العرب هذه األقسام اخلمسة، اليت ذكرناها من جزيرة العرب يف أشعارهم

  :  براقة الثمايلقال أبن

  .بشَعوفَ بين الشَّثِّ والطُّباِق  ِتهامةَ ثم أصبح جالساً أروى

  : وقالت ليلى بنت احلارث الكنانية

  فغورا بعد أو جلسا ثماال  منعت ثمالة ما يلهيها أال

  : وقال هبرية بن عمرو بن جرثومة النهدى

  .الحجاز وواهبوشهران من أهل   تهدي لي الوعيد ومذحج وكندة

  : وقال طرفه، وهو يومئذ بناحية تبالة وبيشة وما يليها

  .يسوقون في أعلى الحجاز البربرا  دعا من قيس عيالن عصبة ولكن

  : وقال لبيد

  .أهل الحجاز فأين منك مرامها  حلت بفيد وجاورت مرية

  : وقال املخبل

 بَل العروِضسالك س فإني  فإن تُمنَع سهوُل األرض ِمنِّي

  : وقال رجل من بين مرة

  .بمنبح البطحاء بين االجاشب  أقمنا على عز الحجاز وانتم

  : وقال جرير

 .التهائم والنجود فبلتني  هوى بتهامة وهوى بنجد

  : وقال آخر

  .إذا صعدت عن ذات عرق صدورها  المطايا لم تنح بتهامة كأن

  .اسرجعنا إىل حديث الكليب عن أيب عب*** 

    

فصار لعمرو بن معد بن عدنان، وهو : فاقتسم ولد معد بن عدنان هذه األرض على سبعة أقسام: قال
جدة، من شاطيء البحر وما إىل منتهى ذات عرق، إىل حيز احلرم، : قضاعة، ملساكنهم ومراعي أنعامهم

د جدة بن جزم وجبدة ول. وا موضع لكلب يدعى جدير كلب، وهو معروف هنالك. من السهل واجلبل
  .بن ربان بن حلوان بن عمران بن قضاعة، وا مسي
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الغمر غمر ذى كندة دهرها االطول، ومن هنالك أحتج القائلون يف كندة مبا قالوا، : وصار جلنادة بن معد
ملنازهلم من غمر ذي كندة، فرتل أوالد جنادة هناك، ملساكنهم ومراعي مواشيهم، من السهل واجلبل، 

  : قال عمر بن أيب ربيعة. و أبو السكون والسكاسك ابىن أشرس بن ثور بن جنادة بن معدوهو أشرس، وه

  .مع الركب قصد لها الفرقد  سلكت غمر ذي كندة إذا

 .على اثرهم تكمد وإما  إما تعزى الفؤاد هنالك

 ملساكنهم حري احلرم إىل السروات، وما دوا من الغور، وما واالها من البالد،: وصار ملضر بن نزار
  .ومراعي أنعامهم، من السهل واحلبل

مهبط اجلبل من غمر ذي كندة، وبطن ذات عرق وما صاقبها من البالد، فرتلوا ما : وصار لربيعة بن نزار
  .أصام ملساكهم ومسارح انعامهم

ن أرض مكة، أوديها وشعاا وجباهلا وما صاقبها م: وصار لقنص بن معد وسنام بن معد وسائر ولد معد
  .البالد، فاقاموا ا مع من كان باحلرام حول البيت من بقايا جرهم

فلم تزل اوالد معد يف منازهلم هذه، كأم قبيلة واحدة، يف أجتماع كلمتهم، وائتالف أهوائهم، تضمهم 
اامع، وجتمعهم املواسم، وهم يد على من سواهم، حىت وقعت اجلرب بينهم، فتفرقت مجاعتهم، 

  .نهموتباينت مساك

  : قال مهلهل يذكر أجتماع ولد معد يف دارهم بتهامة، وما وقع بينهم من احلرب

 .بنو معد حلوال وفيها  غنيت دار تهامة في الدهر

 .يقتل العزيز الذليال بينهم  كأسا أمرت عليهم فتساقوا

ة، كان أن حزمية بن د بن زيد بن ليث بن سود أسلم بن احلاف بن قضاع: فأول حرب وقعت بينهم
يتعشق فاطمة بنت يذكر بن عرتة بن أسد ابن ربيعة بن نزار، وكان أجتماعهم يف حملة واحدة، وتفرقهم 

  : النجع فيظعنون، فقال حزمية

 .بآل فاطمة الظنونا ظننت  الجوزاء أردفت الثريا إذا

  .وإن أوفى وإن سكن الحجونا  ظننت بها وظن المرء حوب

 .تخرج الشجن الدفينا ومهم  دون ذلك من همومي وحالت

 .الحزن يا شحطا مبينا جنوب  أرى ابنة يذكر ظعنت فحلت

فبلغ شعره ربيعة، فرصدوه، حىت أخذوه فضربوه، مث التقى حزمية ويذكر، ومها ينتحيان القرظ، فوثب 
  : وقال بشري بن أيب خازم". حىت يئوب قارظ عنترة: "حزمية على يذكر، فقتلة، وفيه تقول العرب
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 .ما القارظ العنزي آبا إذا  ي الخير وانتظري إيابيفرج

  : وقال أبو ذؤيب

  .وال ذكرها ما أرزمت أم حائل  التي اليبرح القلب حبها فتلك

 .في الموتى كليب لوائل وينشر  يئوب القارظان كالهما وحتى

 قيل حلزمية أين يذكر؟ فلما فقد يذكر. فالقارظ االول هو يذكر، والثاين هو عامر بن رهم بن مهيم العرتي
فامه ربيعة، وكان بينهم وبني قضاعة فيه شر، ومل يتحقق أمر . فارقين، فلست أدري أين سلك: قال

  : فيؤخذ به حىت قال حزمية

 .يعل به الزنجبيل بفيها  فتاة كأن رضاب العصير

  .فتبخل إن بخلت أو تنيل  اباها على حبها قتلت

عة، وأعانتهم كندة، وأجتمعت قضاعة وأعانتهم عك واالشعرون، فاجتمعت نزار بن معد على قضا
فاقتتل الفريقان، فقهرت قضاعة ن وأجلوا عن منازهلم، وظعنوا منجدين، فقال عامر بن الظرب بن عياذ 

  : بن بكر بن يشكر ابن عدوان بن عمرو بن قيس عيالن يف ذلك

 .شيافلجات الشام تزجى الموا إلى  قضاعة أجلينا من الغور كله

 .تأصر االرحام من كان نائيا لقد  لعمري لئن صارت شطيرا ديارها

 .ولكن عقوقا منهم كان باديا  عن تقال كان إخراجنا لهم وما

 .تمنى بالحرار االمانيا غداة  بما قدم الهدى ال در درة

    : يف االريسينيويعين فلجات الزراعيني، هم االريسيون، قال رجل من كلب . وكانوا قد أقتتلوا يف حرة

  .أرارسة ترعون ريف االعاجم  عبدود فارقتكم فليتكم فإن

فسارت تيم : ودكر خرب حزمية مع يذكر إىل هنا، مث قال. قال أبو الفرج فيما رواة عن رجالة عن الزهري
 الالت بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة، وفرقة من بين رفيدة بن ثور

بن كلب بن وبرة، وفرقة من االشعريني حنو البحرين، حىت وردواهجر، وا يومئذ قوم من النبط، 
  ": بن عمرو بن فهم بن تيم الالت بن أسد أبن وبرة بن حلوان"فأجلوهم، فقال يف ذلك مالك بن زهري 

  .فلم تحفل بذاك بنو نزار  من تهامة أي حي نزعنا

 . آنسة بداردار شرينا  من أناسكم ولكن ولم
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سعف وإهان، : ما تقولني يا زرقاء؟ قالت: فلما نزلوا جر قالوا للزرقاء بنت زهري، وكانت كاهنة: قال
  : مث أنشأت تقول. ومتر وألبان، خري من اهلوان

 .لكن قلى ومالم بذمامة  تهامة ال وداع مخالق ودع

  .لن تعدمي من ظاعنين تهام  تنكري هجرا مقام غريبة ال

مقام وتنوخ، ما ولد مولود وانقفت فروخ، إىل أن جييء غراب أبقع، : فما ترين يا زرقاء؟ قالت: واقال
أصمع أنزع، عليه خلخاال ذهب، فطار فاهلب، ونعق فنعب، يقع على النخلة السحوق، بني الدور 

.  مقام وتنوخ:فسميت تلك القبائل تنوخ لقول الزرقاء. والطريق، فيسريوا على وترية، مث احلرية احلرية

  .وحلق م قوم من االزد، فصاروا إىل اآلن يف تنوخ، وحلق سائر قضاعة موت ذريع

وخرجت فرقة من فرقة من بين حلوان بن عمران، يقال هلم بنو تزيد بن حلوان بن عمران بن : قال
هم احلاف بن قضاعة، ورئيسهم عمرو بن مالك التزيدي، فرتلوا عبقر من أرض اجلزيرة، فنسج نسائ

الصوف وعملوا منه الزرايب، فهي اليت يقال هلا العبقرية، وعملوا الربود، وهي اليت يقال هلا التزيديه، 
  : وأغارت عليهم الترك، فاصابتهم، وسبت منهم، فذلك قول عمرو بن مالك بن زهري

  على ذات الحضاب مجنبينا  هللا ليل لم ننمه أال

 .ارقينابميا ف كليلتنا  بآمد لم ننمها وليلينا

وأقبل احلارث بن قراد البهراين ليعيث يف بين حلوان، فعرض له اباغ بن سليح، صاحب عني أباغ، 
ومضت راء حىت حلقوا بالترك، فهزموهم، واستنفذوا ما بايديهم من بين تزيد، فقال . فاقتتال، فقتل أباغ

ن عشم ابن حلوان، وقال القائل هو جدى بن الدهاء ب: وقال أبن شبه"احلارث أبن قراد يف ذلك 
  ": هو جدى بن مالك أحد بين عشم: اهلمداين

 .بتهن بشهور زور ثالث  الدهر جمع في ليل كأن

  .صفوفا بالحزيرة كالسعير  لالعاجم من معد صفنا

 .بالصالدمة الذكور ترادى  بحمع من عالف لقيناهم

سلمة، حىت نزلوا ناحية فلسطني، وسارت سليح بن عمرو بن احلاف بن قضاعة يقودها احلدرجان بن 
وهي عذرة، ود، وحوتكة، وجهينة، "وسارت أسلم بن احلاف . على بين أذينة بن السميدع، من عاملة

مث أقبل غراب يف . ونزلت تنوخ بالبحرين سنتني. حىت نزلوا من احلجر إىل واد القرى" واحلارث بن سعد
، فنعق نعقات مث طار، فذكروا قول الزقاء فارحتلوا فسقط على خنلة وهم يف جملسهم. رجليه حلقتا ذهب

حىت نزلوا احلرية، فأول من أختطها هم، ورئيسهم يومئذ مالك بن زهري، واجتمع إليهم ملا اختذوا ا 
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، "ذو األكتاف"منازل، ناس كثري من سواقط القرى، فاقاموا ا زمانا، مث اغار عليهم سابور االكرب 
فسموا العباد، وهزمهم سابور، فسار معظمهم ومن فيه " يا لعباد اهللا: "مئذفقاتلوه، وكان شعارهم يو

وض، إىل احلضر من اجلزيرة، يقودهم الضيزن بن معاوية التنوخي، فمضى حىت نزلوا احلضر، وهو بناء 
دى مع الزباء، فكانوا رجاهلا ووالة أمرها، فلما قتلها عمرو بن ع"بناه الساطرون اجلرمقاين، فاقاموا به 

وأغارت محري على بقية قضاعة، فخريوهم بني أن يقيموا على ". استولو على امللك، حىت غلبتهم غسان
، فخرجوا، وهم كلب وجرم والعالف، وهم بنور بان أخي "عنهم"خراج يدفعونه إليهم، أو خيرجوا 

 فأغارت لقب ربان، فلحقوا بالشام،: تغلب بن حلوان، وهم أول من عمل الرحال العالفية، وعالف
عليهم بنو كنانة بن خزمية بعد ذلك بدهر، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، فازموا وحلقوا بالسماوة، فهى 

  .منازهلم إىل اليوم

  .أنتهى كالم أيب الفرج

    

قول خولف فية، فقال أبن ": يا لعباد اهللا:  إمنا مسوا عبادا الن شعارهم كان-قوله : "قال املؤلف رحه اهللا
، "وقومها لنا عابدون: " مسوا عبادا ألم كانوا طاعة مللوك العجم، وقال الطربي يف قولة تعاىلإمنا: دريد
إمنا مسي نصارى احلرية العباد، ألنه وفد على كسرى مخسة : وقال أمحد بن أيب يعقوب. مطيعون: معناه
: وقال للثالث.  ياليلعبد: ما أمسك؟ قال: وقال للثاين. ما أمسك؟ قال عبد املسيح: فقال ألحدهم: منهم

عبد : ما أمسك؟ قال: وقال للخامس. عبد اهللا: ما أمسك؟ قال: وقال للرابع. عبد ياسوع: ما أمسك؟ قال
  .أنتم عباد كلكم، فسموا العباد: فقال كسرى. عمرو

وقال أبن شبة مث ظعنت قضاعة كلها من غور امة وسعد هذمي ود أبنا زيد بن سود بن أسلم بن 
 قضاعة منجدين، فمالت كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران، إىل حضن والسي وما احلاف بن

صاقبها من البالد، غري شكم الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب، فإم انضموا إىل د أبن زيد الالت بن 
للبوة بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران إىل البحرين، وتنخوا ا معهم، وحلقت عصيمة بن ا

أمرئ بن قتيبة بن النمر أبن وبرة بن تغلب بكلب، فانضموا إليهم، وحلقت م قبائل من جرم بن ربان 
بن حلوان بن عمران، وثبتوا معهم حبضن، فاقاموا هنالك، وانتشر سائر قبائل يف البالد، يطلبون املتسع يف 

 يف أطراف الشام، قد خرب اكثرها، املعاش، ويؤمون االرياف والعمران، فوجدوا بالدا واسعة خالية
واندفعت آبارها، وغارت مياهها الخراب خبتنصر هلا، فافترقت قضاعة فرقا أربعا، ينظم إىل الفرقة 

  .طوائف من غريها، يتبع الرجل أصهاره وأخواله

فسار ضجعم بن محاطة بن عوف بن سعد بن سليمح بن حلوان بن عمران أبن احلاف بن قضاعة، إىل 
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لشام ومشارفها، وملك العرب يومئذ ظرب أبن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العمليقي، أطراف ا
فانظموا إليه، وصاروا معه، فانزهلم منازل الشام، من البلقاء إىل حوارين إىل الزيتون، فلم يزالوا مع ملوك 

بنت عمرو بن ظرب بن العماليق، يغزون معهم املعازي، ويصيبون معهم املغامن، حىت صاروا مع الزباء 
حسان املذكور، فكانوا فرساا ووالة أمرها، فلما قتلها عمرو بن عدى بن نصر اللخمي، أستولو على 

امللك بعدها، فلم يزالوا ملوكا حىت غلبتهم غسان على امللك، وسليح وتلك القبائل يف منازهلم اليت كانوا 
  .يرتلوا إىل اليوم

دي يف تزيد وعشم ابين حلوان بن عمران ومجاعة من عالف، وهو ربان وسار عمرو بن مالك التزي: قال
بن حلوان، وهم عوف بن ربان، وبنو جرم أبن ربان، إىل اطراف اجلزيرة، مث خالطوا قراها وعمراا، 
وكثروا ا، وكانت بينهم وبني االعاجم هناك وقعة، فهزموا االعاجم، وأصابوا فيهم، فقال شاعرهم 

فلم يزالوا بناحية اجلزيرة حىت : مث قال. أنشد شعرة وشعر عمرو بن مالك املتقدمنيو. جدى بن دهاء
أغار عليهم سابور ذو االكتاف، فافتتحهها، وقتل ا مجاعة من تزيد وعشم وعالف، وبقيت منهم بقية 

  .حلقت بالشام

 م، إىل بالد وسارت بلى وراء وخوالن، بنو عمرو بن احلاف بن قضاعة، ومهرة بن حيدان ومن حلق
أرض سبأ، بعد أفتراق االزد منها، وأقاموا ا زمانا، مث أنزلوا عبدا : اليمن، فوغلوا فيها، حىت نزلوا مأرب

الراشة بن عامر ابن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلى، يقال له أشعب، يف بئر مبأرب، وأدلوا عليه دالءهم 
ن زيد الالت بن عامر بن عبيلة، فغضب، فحط علية صخرة فطفق الغالم ميالٌ ملواليه ويؤثرهم، ويبطئ ع

فتقول قضاعة إن خوالن أقامت باليمن، فرتلوا . دونك يا أشعب، فدمغته، فاقتتل القوم، مث تفرقوا: وقال
خمالف خوالن، وإن مهرة أقامت هناك، وصارت منازهلم الشحر، وإنه مهرة بن حيدان بن عمران بن 

هو خوالن بن عمرو : ويأىب نساب اليمن ذلك، فيقولون. مرو بن اجلافاحلاف، وإنه خوالن بن بن ع
بن مالك بن مرة بن أددبن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب 

قال امللثم بن قرط البلوى يف . وحلق عامر بن زيد الالت بن عامر بن عبيلة بسعد العشرية. بن قحطان
  : ذلك

 .إذ كانوا يحلونها معا بمأرب  ي كانوا بغبطةتر أن الح ألم

  .لعمرو بن حاف فرع من قد تفرعا  وبهراء وخوالن إخوة بلى

 .لعمري في البالد وأوسعا فاثرى  أقام بها خوالن بعد أبن أمه
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  .أجل بدار العز منا وامنعا  أر حيا من معد عمارة فلم

الدهم من امة واحلجاز، فقدموها، وتفرقوا فيها، فرتل وانصرفت مجاعة من تلك القبائل راجعني إىل ب
ضبيعة بن حرام بن حعل بن عمرو بن جشم بن ودم بن ذبيان بن مهيم بن ذهل بن هىن بن بلى، يف ولده 
واهله، بني أمج وعروان، ومها واديان يأخذان من حرة بين سليم ويفرغان يف البحر، وهلم أنعم واموال، 

: فطرقهم السيل وهم نيام، فذهب بضبيعة وابله، فقالت بائحته: قال. الدجحان سودولضيعة إبل يقال هلا 

وحتول ولد ضبيعة ومن كان معهم . سال الوديان، امج وعروان، فذهبت بضبيعة بن حرام وإبله الدجحان
، من قومم إىل املدينة وأطرافها، وهم سلمه بن حارثة بن ضبيعة، وواثله بن حارثة، والعجالن بن حارثة

ونزل بنو أنيف بن . فرتلوا املدينة وهم حلفاء االنصار، مث أستوبئوها، فتحولوا إىل اجلندل والسقيا والرحبة
قباء، وهم رهط طلحة بن الرباء : جشم بن متيم بن عوذ مناة بن ناج بن تيم بن إراشة بن عامر بن عبيلة

. املدينة: ط اذر بن ذياد البدريونزل بنو غصينة، وهم سواد بن مرى ابن إراشة، وهم ره. االنصاري

ونزل املدينة أيضا بنو عبيد ابن عمرو بن كالب بن دمهان بن غنم بن ذهل بن مهيم، املذكور قبل، وهم 
وأقام مبعدن سليم فران بن بلى، يف . رهط أيب بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو العقيب البدري

بن حبيب ابن عصية بن خفاف بن أمرئ القيس بن ثة بن طائفة من بلى، وهم بنو االخثم بن عوف 
سليم، وهم الذين يقال هلم القيون، ويزعمون أن اصلهم من بلى، مع اناس وجدهم هناك من العاربة 

وخاصم رجل منهم يقال له عقيل بن فضيل بين الشريد يف . االوىل، من بين فاران بن عمرو بن عمليق
  :  رضي اهللا عنه، فقال يف ذلك خفاف بن عمريمعدن فاران زمن عمرو بن اخلطاب

 .بلى معدنان بفاران وقين  متى كان للقينين قين طمية

  : فقال عقيل بن فضيل وهو يتقرب إىل بلى وينتسب إليهم

  .وأصدق النسبة أني من بلى  عقيل ويقال السلمى أنا

واملدينة، فلم يزالوا ا حىت وقعت ونزلت قبائل من بلى أرضا يقال هلا شغب وبدا، وهي فيما بني تيماء 
احلرب بني بين حشنة بن عكارمة بن عوف ابن جثم بن ودم بن ابن مهيم بن ذهل بن هين بن بلى، وبني 

. وإمنا الربعة ولد سعد بن مهيم بن ذهل بن هين ابن بلى.  هكذا قال ابن شبة-الربعة بن معتم بن ودم 

را من بين الربعة، مث حلقوا بتيماء، فابت يهود ان يدخلوهم حصنهم  فقتلوا نف-بفتح الراء والباء : والربعة
وهم على غري دينهم، فتهودوا، فأدخلوهم املدينة، فكانوا معهم زمانا، مث خرج منهم نفر إىل املدينة، 

ومنهم عومي بن ساعده، وقد انتسب ولده إىل عمرو بن عوف . فأظهر اهللا االسالم وبقية من اوالدهم ا
 بن االوس، وكعب بن عجزة كان مقيما يف نسبة من بلى، مث انتسب بعد يف بين عمر بن عوف بن مالك
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وأقام بطون حشنة بن عكارمة بتيماء، حىت انزل اهللا باليهود يهود احلجاز ما انزله من بأسه . يف االنصار
  : ونقمته، فقال أبو الذيال اليهودي، أحد بين حشة بن عكارمة، يبكي على اليهود

  .برعبل ما أحمر االراك وأثمر  رى عيني مثل يوم رأيتهت لم

 .وأيام برعبل أقصر قصيرا  بالكبس قد كان طولها وأيامنا

  : مالك التغلبيني، إىل بين احلارث بن سعد هذمي بن زيد بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة

  .زهير في الملمات الكبار  تغني كنانة عن أخيها أال

 .أينا مولى صحار فيعلم  بنو عديفيبرز جمعنا و

  .ر لشجوا منها صحار=وشب لطي اجلبلني حرب: وقال بشر بن أيب خازم االسدي

وقال حاجز االزدي، أزد شنوءة، أحد بين سالمان بن مفرج، يف احلرب اليت كانت بني االزد ومذحج 
 بن عمران بن احلاف بن وأحالفها، وهو يعين د بن زيد، وقد ضم إليهم جرم بن ربان بن حلوان

  : قضاعة، وكانت د وجرم حلفاء بتلك البالد ومتجاورين، وكانت جرم قد أصحرت، فاقامت بنجد

  .ومذحج كلها وأبنا صحار  فجاءت خثعم وبنو زبيد

 .ربيعة في الجمار كأنهم  نشعر بهم حتى أناخو فلم

 زبيد، وهو يعين دا، وضم إليه جرم بن وقال عباس بن مرداس ي احلرب اليت كانت بني بين سليم وبين
  : ربان

  .العدائنا نزجى الثقال الكوانا  ولكن هل أتاها مقادنا فدعها

    

 .زبيد مخطئا أو مالمسا وآل  بجمع نريد أبني صحار كليهما

فأقامت جهينة ود وسعد بصحار يف جند زمانا، فكثروا وتالحق أوالد أوالدهم، حىت وثب حزمية بن 
  : وكان مشئوما فاتكا جريئا، على احلارث وعرابة ابين سعد بن زيد، فقتلهما، فقال يف ذلك د أبوهد 

 .محلة بيتي السفح والجبال صارت  وهل نجاتي من دون عرابة أن

 .بكناز ذمرت جمال سليتها  مثل حر النار داخلة وحاجة

  .المفروشة الرجل فرشا لم يكن عق  الزور طي البئر دوسرة مطوية

وكان د منيعا، كثري التبع والولد، وعمر عمرا طويال، وهو أكثر قومة ولدا لصلبه، وهم أربعة عشر 
وهي أم أسد بن خزمية، وأم النضر بن -منهم لربة بنت مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر . ذكرا
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اوية، وصباح، وكعب، بنو مالك، وحزمية، وعمرو، وهو الذي يقال له كبد بين د، وزيد، ومع: الكنانة
حنظلة، وعائر، وعائذة، : ومنهم المراة من قضاعة من بين القني بن جسر. د، وكعب هو أبو سود

  .وجششم، وهو الطول، وشبابه، وأبان، وعائدة، بنو د

أوصيكم بالناس شرا، ضربا أزا وطعنا وخزا، كلموهم نزرا، : وأوصى د بنيه حني حضرته الوفاة فقال
  .وهم شزرا، واطعنوهم دسرا، أقصر وا االعنة، وطرروا االسنة، وارعوا الغيث حيث كانوانظر

حافة الصفا، فلم يرخص هلم : وإن كان على الصفى؟ فقال د: رجل من ولده، يرون أنه حزمية: فقال
  : قال هبرية بن عمرو بن جرثومة النهدي. فهذه وصية د اليت تذكرها العرب.يف ترك النجعة

 .أمرئ موص أبوه وذاهب وكل   أبونا فاتبعنا وصاتهواوصى

 .كما كنا عليها نضارب وحاموا  بأال تستباح دياركم فأوصى

  .شهاب لكم ترمى به الحرب ثاقب  أوقدت نار العدو فال يزل إذا

 .وطعن يردع الخيل صائب جالد  عن أبنائنا ونسائنا يفرج

  .ترص زاعبوخطية مما ي=وما ذاد عنا الناس إال سيوفنا

  .وشهران من أهل الحجاز وواهب  تهذي بالوعيد ومذحج وكندة

  .رجل من محري، كان يثقف الرماح: وزاعب

  : وقال عمرو بن مرة بن مالك النهدي، أحد بين زوى بن مالك، زمن علي أبن أيب طالب

 .يسمعوا في حاجتي قول قائل فلم  إلى كلب بحر بالدها رحلت

 .عالم بالمكرمات كجاهل وما  إليهمكظى إذا رحلت  وكانوا

 .فأبت حميدا فيهم غير خامل  يميني في قضاعة كلها رهنت

  .ونهد بن زيد في الخطوب االوائل  أوصاني زوى بن مالك بذلك

 .عليها تنطقوا في المحافل وحامو  باال تستباح دياركم واوصى

 .ضلغداة السبق عند التفا تفوز  بأخذ المكرمات فإنها وغالوا

وكان حنضلة بن د من أشراف العرب، وكان له مرتلة بعكاظ يف مواسم العرب، وبتهامة واحلجاز، 
  : ولذلك يقول قائلهم

  .خير ناش في معد  حنظلة بن نهد
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 زمانا طويال، ال تذكر العرب من طول عمر - وأمسه جذمية بن صبح بن زيد بن د -وعاش الذويد 
  : زعموا أنه عاش أربع مئة سنة، وقال حني حضرته الوفاةأحد ما تذكر من طول عمره، 

 يبني لذويد بيته اليوم

 "يا رب غيل حسن ثنيته"

 ومعصم موشم لويته

 في غارة حويته ومغنم

 كان للدهر بلى أبليته لو

  قرني واحد كفيته أو كان

  : وقال

 على الدهر رجال ويدا ألقى

  والدهر ما أصلح يوما ما أفسده

 الموت إذا الموت عدا ويسعد

  .فلما قتل حزمية أبين سعد بن زيد، تدابر القوم وتقاتلوا، وتفرقوا إىل البالد اليت صاروا إليها

وكان أول أمر جهينة بن زيد بن ليث بن أسلم بن احلاف أبن قضاعة يف مسريهم إىل : قال ابن الكليب
أن الناس بينما هم :  عن غري واحد من العربجباهلم وحلوهلم ا، فيما حدثين أبو عبد الرمحن املدين،

: حول الكعبة، إذ هخم خبلق عظيم يطوف، قد آزى رأسه أعلى الكعبة، فاجفل الناس هاربني، فناداهم

  : أال تراعوا، فااقبلوا إليه وهو يقول

  الهم رب البيت ذى المناكب

 كل راجل وراكب ورب

 وهبت الفتية الالهب أنت

 البيحار فيها الح وهجمة

 مثل الجراد السارب وثلة

 .أيام وكل ذاهب ممتاع

    

  ال، بل : إنسية أم جنية؟ قالت: ما أنت: فنظروا فإذا هي امرأة، فقالوا
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  أهلكنا الذر زمان يعلم  من آل جرهم إنسية

من ينحر يل كل يوم جزورا، ويعد يل زادا : مبجحفات ومبوت هلذم للبغي منا وركوب املأمث مث قالت
فانتدب لذلك رجالن من جهينة، فسارا ا اياما، حىت . ا، ويبلغين بالد اقورا، أعطه ماال كثرياوبعري

يا هذان، أحتفرا هذا املكان، فأحتفرا عن مال : انتهت إىل جبل جهينة، فأتت على قرية منل وذر، فقالت
وأقبل : قال. ما معكماإياكما أن تلفتا فيختلس : من ذهب وفضة، فأوقرا بعريمها، مث قالت هلما: كثري

هل من ماء؟ : الذر حىت غشيهما، فمضيا غري بعيد، فالتفتا، فأختلس ما كان معهما من املال، وناديا
  : نعم أنظا يف موضع هذه اهلضاب، وقالت، وقد غشيها الذر: قالت

  ياويلتي يا ويلتي من أجلي

  ري صغار الذر يبغي هبلي

  سلطن يفرين على محملي

  ه البد لييا رأين أن

  من منعه أحرز فيها معقلي

ووجد اجلهينيان عند اهلضبة املاء، وهو املاء . ودخل الذر منخريها ومسامعها، فوقعت، لشقها فهلكت
الذي يقال له مشجر، وهو بناحية فرش ملل، من مكة على سبع أو حنوها، ومن املدينة على ليلة، إىل 

ا مجاعة جهينةجانب مثعر، ماء جلهينة معروف، فيقال إ وكانت بقايا . ما بقيا بتلك البالد، وصارت
من جذام، سكان أرض بتلك البالد، يقال هلا يندد، فأجلتهم عنها جهينة، وا خنل وماء، فقال رجل من 

  : جدام حني ظعن منها، والتفت إىل يندد وخنلها

  .تأبرى يندد ال آبر لك

فقيل هلن . هن بنايت: يتها، وكانت إذا سئلت عنهن قالتوكان لعجوز من جذام هناك خنيالت بفناء ب
  : بنات حبنه، وال يعلموا كانت مبوضع قبل يندد، وفيها يقول الراجز

  ال يغرس الغارس إال عجوه

  أو ابن طاب ثابتا في نجوه

  .أو الصياحي أو بنات بحنه

ن عشرين بطنا، وتفرقت قبائل فرتلت جهينة تلك البالد، وتالقت قبائلهم وفضائلهم، فصارت حنو م
جهينة يف تلك اجلبال، وهي األشعر واالجرد وقدس وآرة ورضوى وصندد، وانتشروا يف أوديتها وشعاا 
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وعراصها، وفيها العيون، والنخل، والزيتون، والبان، واليامسني، والعسل، وضرب من األشجار والنبات، 
فع فيه أودية، ويفرع يف البحر ونزلوا ذا خشب، وأسهلوا إىل بطن إضم وأعراضه، وهو واد عظيم، تد

ويندد، واحلاضرة، ولقفا، والفيض، وبواط، واملصلى وبدرا، وجفاف، وودان، وينبع، واحلوراء، ونزلوا ما 
أقبل من العرج واخلبتني والرويثة والروحاء، مث استطالوا على الساحل، وامتدوا يف التهائم وغريها، حىت 

. ية حقل من ساحل تيماء، وجاورهم يف منازهلم على الساحل قبائل من كنانةلقوا بليا وجذام بناح

ونزلت طوائف من جهينة بذذى املروة وما يليها إىل لفيف، فلم تزل جهينة مبنازهلا حىت جاورم ا 
أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن، مث نزلتها معهم مزينة بن أد بن طاخبة بن الياس بن 

وبيان ما صار لكال قبيلة من تلك اجلبال -، فتجاورت هذه القبائل يف هذه البالد، وتنافسوا فيها مضر
 فخالفت بطون من -وبالدها، يف املوضع الذي فيه حديث تلك القبيلة وعلم أمرها من هذا الكتاب 

حلصني أبن جهينة بطونا من قيس عيالن، ونزلوا ناحية خيرب وحرة النار إىل القف، ويف ذلك يقول ا
  : احلمام املري، يف احلرب اليت كانت بني صرمة بن مرة وسهم بن مرة

  ذروا موليينا من قضاعة يذهبا  أخوينا من بني أبينا وأمنا فيا

 .تعلقونا ما كرهنا فنغضبا فال  "ال أبا لكم"انتم لم تفعلوا  فإن

 بعد الذي صار ال شجع ومزينة من فلم تزل جهينة يف تلك البالد وجباهلا واملواضع اليت حصلت هلا،
  .املنازل واحملال اليت هم ا، إىل أن قام اإلسالم، وهاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم

مث ظعنت بعد جهينة سعد هذمي ود، ابنا زيد بن ليث بن أسلم بن احلاف بن قضاعة، فرتلوا وادي القرى 
تكة بنت سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة، واحلجر واجلناب، وما واالهن من البالد، وحلقت م حو

وفصائل من قدامة بن جرم بن الربان، وهو عالف بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة، وبنو 
: ملكان بن جرم، غري شكم بن عدي بن غنم بن ملكان بن جرم، وهم بطن ينسبون إىل فزارة، ويقولون

  .وا أنفسهمشكم بن ثعلبة بن عدي بن فزارة، والقوم حيث وضع

    

فرتلت هذه القبائل تلك البالد، فلم يزالوا ا حىت كثروا وانتشروا، فوقعت بينهم حرب، وكان العدد 
والقوة والعز والثروة يف قبائل سعد بن زيد، فأخرجوا دا وحوتكة وبطون جرم منها، ونفوذهم عنها، 

ن كبري بن سعد بن زيد، وهو أخو ورئيس بين سعد يومئذ رزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد ب
قصي بن كالب المه، ومل جتتمع قضاعة على أحد غرية وغري زهري بن جناب الكليب، فقال زهري ملا بلغة 
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الذي كان من امرهم، وإخراج رزاح قومه تلك القبائل من تلك البالد، كراهة لذلك وعرف ما يف 
  : تفرقهم من القلة والوهن، وساءه ذلك

 .فإني قد لحيتك في أثنين  ني رزاحامن مبلغ ع أال

 .فرقت بينهم وبيني كما  في بني نهد بن زيد لحيتك

  .عنوكم بالمساءة قد عنوني  حوتكة بن أسلم إن قوما أ

فظعنت د وحوتكة وجرم من تلك البالد، وافترقت منها فصائل يف العرب، فلحقت بنو أبان وبنو د 
هط اهلذيل بن هبرية التغليب، قال عمرو بن كلثوم التغليب وهو يعين ببين تغلب بن وائل، فيقال إم ر

  : اهلذيل

 نهد ال أرى له أرقما فنهدك  هلكت وأهلكت العشيرة كلها

  : وقال بشر بن سوادة بن شلون يف ذلك للهذيل

  وتدعى بالجزيرة من نزار  نهديا إذا ما جئت نهدا ا

  الكبارفي الملمات زهير  تغي كنانة عن أخيها أال

 أينا مولى صحار فيعلم  فيبرز جمعنا وبنو عدي

  .هذا الشعر لعمرو بن كلثوم التغليب: وقال خراش

وسارت حوتكة بعد إىل مصر، وأقام منهم أناس مع بلى، واناس مع بين محيس من جهينة، وأناس أيضا يف 
  .بين الي من بين عذرة، ويقال إن الذين مبصر عامتهم أنباط

مالك، وحزمية، وصباح، وزيد، ومعاوية، وكعب وأبو سود، : جرم ود إىل بالد اليمنوسارت قبائل 
بنو د، فجاوروا وذجح يف منازهلم من جنران وتثليث وما واالها، فرتلوا منها أرضا تلي السراة، يقال هلا 

ن قبائل أدمي وأمرهم يومئذ مجيع، وكلمتهم واحدة، وغلبوا علىبعض تلك البالد، وناكرم طوائف م
  : مذحج، وطمعوا فيهم، فقال عبد اهللا بن دهثم النهدي يف ذلك

 وهمام بن سيار والمرتين  صريما من مساكنها ألخرجن

 حتى نزلت أديما أفسح الدار  لم أدر ما يمن وأرض ذي يمن

له مرة بن مالك بن د، وأخ له آخر، :واملرتان.منهم:ومهام. صرمي رجل من بين زوى بن مالك بن د
  : أسم غري مرة فسماها املرتني بأحدمها، وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي

  فأصبحت الحواصر ماء نهد  لقد كان الحواصر ماء قومي
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  : وقال هبرية بن عمرو النهدي، وهو يذكر قبائل مذحج وخثعم، وتنمرهم هلم، وتواعدهم إياهم

  هبوشهران من أهل الحجاز ووا  تهذي بالوعيد ومذحج وكندة

  .قال ونزلت خثعم السراة قبل د

قال فكثرت بطون جرم ود ا وفصائلهم، فتالحقوا، فاقتتلوا وتفرقوا، وتشتت أمرهم، ووقع الشر 
  : بينهم، ويف ذلك يقول أبو ليلى النهدي، وهو خالد بن الصقعب، جاهلي

 تسأل الدار عن أخبار أهليها أم  الدار قفرا أم تحييها أتعرف

 العشيرة لم تشمت أعاديها إذ  د وجرم إذ هم خلطدار لنه

 الضبابة ترمينا ونرميها تحت  حتى رأت سراة الحي قد جنحت

 األسنة مجلوزا نواحيها زرق  الود واالرحام بينهم وأصبح

 ألخذ نساء الهون أسبيها وال  إذ ال تشايعني نفسي لقتلتهم

 وجامعوهم، وحلقت جرم بن ربان ببين زبيد، فلحقت د بن زيد ببين احلارث بن كعب، فحالفوهم
فحالفوهم وصاروا معهم، فنسبت كل قبيلة مع حلفائها، يغزون معهم، وحياربون من حيارم، حىت 

حتاربت بنو احلارث وبنو زبيد، يف احلرب اليت كانت بينهم، فالتقوا وعلى بين احلارث عبد اهللا بن عبد 
كرب الزبيدي، فتعىب القوم، فعبيت جرم لنهد، وتواقع الفريقان، املدان، وعلى بين زبيد عمرو بن معد ي

فاقتتلوا، فكانت الدبرة يومئذ على بين زيد، وفرت جرم من حلفائها من زبيد، فقال عمرو بن معد 
  : يكرب يف ذلك، وهو يذكر جرما وفرارها عن زبيد

  وجوه كالب هارشت فاز بأرِت  لحا اهللا جرما كلما ذر شارق

    

 عن أبناء جرم وفرِت أقاتل  كأني للرماح درية ظللت

  ولكن جرما في اللقاء ابذ عرِت  تغن جرم نهدها إذ تالقتا ولم

فلحقت جرم بنهد، وحالفوا يف بين احلارث، وصاروا يغزون معهم إذا غزوا ويقاتلون معهم من قاتلوا، 
بن عمرو اجلعفي، قال أنشدنيها أنشدنيها أسعر :  قال أبن الكليب-فقال يف ذلك عمرو بن معد يكرب 

  : خالد بن قطن احلارثي

  أبصر إذا راميت من ترمى  للحصين إذا مررت به قل

 بيديه للدهم كمعرض  تهدي الوعيد لنا وتشتما
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 يهتز في العظم بمنهد  رأيت إن سبقت اليك يدي أ

 .من نهد ومن جرم عبداك  هل يمنعك إن هممت به

  .قصيدة طويلة

  : ن الصقعب النهدي فيما كان بني د وجرموقال خالد ب

 ال يوصل بالخيوِط شديدا  بيننا عقدا وثيقا عقدنا

  تقارب شعر ذي الرأس المشيِط  بيوتنا وبيوت جرم فتلك

 باٌبدان شميِط مضرجة  ركبوا ترى نفيان خيل إذا

  كقرن الشمس أو كصفا االطيط  ويؤويها الصريخ إلى طحون

بتلك البالد وهي على ذلك احللف، حىت أظهر اهللا اإلسالم، ومن هناك هاجر من فلم تزل جرم ود 
  .هاجر منهم، وا بقيتم

وأقامت قبائل سعد هذمي بن زيد بن ليث بن السود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة، مبنازهلا من وادي 
رقوا أفخاذا وقبائل، فكان القرى واحلجر واجلناب وما واالها من البالد، فانتشروا فيها، وكثروا ا، وتف

 العدد والشرف، ومنهم -عاتكة بنت مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر :  وأمه-يف عذرة بن سعد 
فاطمة بنت :  وأمه-رزاح بن ربيعة، أخو قصي بن كالب المه، وفيهم كان بيت بين عذرة بن سعد 

  .سعد بن سيل

ئذ، كانوا نزلوها قبلهم على آثار من آثار مثود والقرون قال وكان أهل وادي القرى وما واالها اليهود يوم
املاضية، فاستخرجوا كعظائمها، وأساحوا عيوا وغرسوا خنلها وجناا، فعقدوا بينهم حلفا وعقدا، 

وكان هلم فيها على اليهود طعمه واكل يف كل عام، ومنعوها هلم من العرب، ودفعوا عنها قبائل بلى أبن 
  .قضاعة، وغريهم من القبائلعمرو ابن احلاف بن 

وقد كان النعمان بن احلارث الغساين أراد أن يغزو وادي القرى وأهلة، وأجع على ذلك، فلقيه نابغة بين 
ذبيان، وامسه زياد بن معاوية، فأخربه خربهم، وحذره إياهم، ليصده عنهم، وذكر بأسهم وشدم 

  : ومنعهم بالدهم، ودفعهم عنها من أرادها، وقال يف ذلك

 يريد بني حن ببرقة صادر  لقد قلت للنعمان يوم لقيته

 وإن لم تلق إال بصابر كريه  بني حن فإن لقاءهم تجنب

 جابر واستنكحوا أم جابر أبا  قتلوا الطائي بالحجر عنوة هم

 أتاهم بمعقود من األمر فاقر  ضربوا أنف الفزاري بعد ما وهم
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 حمراء عند التغاورمضر ال ومن  منعوها من قضاعة كلها وهم

 بلى بواد من تهامة غائر  طرفوا عنها بليا فأصبحت وهم

 منعوه من جميع المعاشر وقد  في وادي القرى وجنوبه فتطمع

 مبير للعدو المكاثر بجمع  وهم منعوا وادي القرى من عدوهم

ل بن رومان ابن اجلالس بن وهب بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك أبن جدعاء بن ذه: أبو جابر
  .من بين عذرة بن سعد هذمي: وبنو حن بن ربيعة بن حرام بن ضنة. الطائي

فلم يزالوا على ذلك، قد منعوا تلك البالد، وجاوروا اليهود فيها، حىت قدم وفدهم على رسول اهللا صلى 
 حزاز بن مجرة بن النعمان بن هوذة بن مالك أبن مسعان بن البياع بن دليم بن عدي بن: اهللا عليه وسلم

كاهل بن عذرة، فجعل له رمية سوطه، وحضر فرسه، من وادي القرى، وجعل لبين عريض من اليهود 
تلك األطعمة اليت ذكرنا يف كل عام، من مثار الوادي، وكان بنو عريض أهدوا إىل النيب صلى اهللا عليه 

  .وا فيمن أجلى من اليهودوسلم خزيرا أو هريسة وامتدحوه، فطعمه بين عريض جارية إىل اليوم، ومل جيل

    

حدثنا حممد بن عبد الرمحن األنصاري مث العجالين، عن إبراهيم بن البكري البلوى، عن يثريب : قال هشام
 ومداش بن شق بن عبد -خرج رجل من مداش : بن أيب قسيمة السالماين، عن أيب خالد السالماين، قال

ة بن النعمان بعد أن أقطعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم  يقال له ورد، مجر-اهللا ابن دينار بن سعد هذمي 
الوادي، فكسر عصا كانت بيد مجرة، فأستأدى مجرة عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا 

  .دعوا أسد اهلورات، فأ قطعه حائطا بوادي القرى، يقال له حائط املداش: عليه وسلم

وان بن عمران بن احلاف بن قضاعة، وجرم بن ربان، وعصيمة وكانت كلب بن وبرة بن تغلب بن حل
بن اللبو بن أمرئ مناة بن فتية بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان، مبنازهلا من حصن، وما واالها من 
ظواهر أرض جند، ينتجعون البالد، وتبعون مواقع القطر، حىت أنتشرت قبائل بين نزار بن معد وكثرت، 

ىل ما يليها من جند واحلجاز، فأزالوهم عن منازهلم، ورحلوا عنها، ونافسوهم فيها، وخرجت من امة إ
فتفرقوا عنها فظعنت جرم بن ربان عن مساكنهم، من حضن وما قاربه، فتوجهت طائفة منهم إىل ناحية 

لوا تيماء ووادي القرى، مع بين د بن زيد، وحوتكة بن سود بن أسلم، فصاروا أهلها وسكاا، فلم يزا
. ا حىت وقعت بينهم وبني قبائل سعد هذمي ابن زيد حرب، فأخرهم بنو سعد منها، فلحقوا ببالد اليمن

  .وقد فرينا أمرهم يف حرم، ومسريهم إىل اليمن، ومقامهم هنالك، يف مقدم حديث قضاعة وتفرقهم

ن بن جرم، وسارت ناحية بن جرم، وراسب بن اخلزرج بن جدة بن جرم، وقدامة بن جرم، وملكا
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متوجهني إىل عمان، فمروا باليمامة، فاقامت طائفة منهم ا، ومضت مجاعتهم حىت قدموا عمان، 
  : فجاوروا االزد ا، وأقاموا معهم، وصاروا من اتالد عمان، الذين فيها، وفيه يقول املتلمس

 رأوا أنه دين خال بيس لما  إن عالفا ومن بالطود من حضن

 ينكره القوم المكاييس والضيم  ي فاحتملواإليهم جمال الح ردوا

ويقال ان سامة بن لؤي بن غالب القرشي، خرج من احلرم، فرتل عمان، وا تزوج أمرأته اجلرمية، اليت 
ناجية بن جرم تزوج هند بنت سامة : منها ولده، وهي ناجية بنت جرم، فيما ذكر الكليب، وجرم يقولون

فصاروا بنو سامة بن لؤي بعمان . جية بنت اخلزرج بن جدة بن جرمهي نا: وقال غري الكليب. ابن لؤي
  : حيا حريدا شديدا، وهلم منعة وثروة، يقال هلم بنو ناجية، ويف ذلك يقول املسيب بن علس الضبعي

 مأكل وله مشرب له  كان أسامة في قومة وقد

  مذهب وفي األرض عن خسفهم  خسفا فلم يرضه فساموه

 .مالك يا سام ال تركب ء  نسالسامة إحدى ال فقال

 وضرغامة أغلب مطل  البالد بها حارس أكل

 لقومي مستعتب وإني  بلى أنني راكب فقال

 إذ دونها كبكب بنخلة  فشد أمونا بأنساعها

 شجى القارب االحقب كما  الهضب تردى به فجنبها

 مرتع وبه معزب به  أتى بلدا سرة فلما

 عيرهم مخصبوريف ل  حصين ألبنائهم وحصن

 دونهم بلد غرب ومن  لما ثوى قومه تذكر

 فآبت به صلبها أحدب  به حرج ضامر فكرت

 عالف ولم يعقبوا فصارت  أال فابشروا واظعنوا فقال

 نحس الخراتين والعقرب ء  ينه رحلتهم في السما ولم

 وسير إذا صدح الجندب  دلج دائب فبلغه

 لها كوكبيلوح  وحينا  النهار يرى شمسه فحين

  .وهي طويلة

وكان . وحلق م فيما يقال، واهللا اعلم، بنو فدى بن سعد بن احلارث بن أسامة ابن لؤي، فانتسبوا إليهم
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فدى ابن سعد قتل ابن أخ له، يقال له محرة بن عمرو بن سعد، مث حلق باليحمد بن محى بن عثمان بن 
منقذ : هو من العقاة من االزد، وأسم العقي و-وقال عدي بن وقاع العقوي. نصر بن زهران من االزد

 -بن عمرو بن مالك بن فهم، وإمنا مسي العقي ألنه قتل أخاه جرموزا، فقيل عنه، فسمي لقتله اياه العقي 

    : فقال يف شأن جرم ونزوهلم عمان، ووقعة كانت هنالك بينهم

 قدامة ان موالهم فسدا بني  ابن جرم فما أسباب جيرتكم ناج

 تبين في مهواتها جرد جرد  بأمراس لمهلكة مدليتموه

 خيرا فالقوا نجعة حشدا يبغون  من االجرام فاجتمعوا أخرجتموهم

  .يوم الرئال فكانوا مثل من حصدا  إلى عمان فداستهم كتائبنا

واحنازت كلب من منازهلا اليت كانوا ا، من حضن وما وااله، إىل ناحية الربدة وما خالفها، إىل جبل 
  : مية، ويف ذلك يقول زهري بن جناب الكليب وهو يوصي بنيه، ويذكر مرتلة طميةط

 بنية قد بنيت لكم فإني  إن أهلك أبني

 زنادكم وريه دات  أرباب سا وتركتكم

 نلته اال التحية قد  ولكل ما نال الفتى

  سالف توقد في الطميه  ولقد شهدت للنار لل

  .يعين يوم خزار حني أوقدوا

 بني قبائل كلب حرب، فاقتتلوا، فكانت كلب كلها يدا على بين كنانة بن بكر بن عوف بن فوقعت
  .عذره بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور ابن كلب، فظهرت بنو كنانة كلها

الصحة من ذلك أن عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة، وعبد اهللا بن كنانة بن بكر : قال هشام
بين : دا على بين كنانة وأحالفها، فظهرت بنو كنانة على هاتني العمارتنيبن عوف وأحالفهم، كانوا ي

ويف ذلك اليوم حتافت أحالف كلب كلها، فتفرقت كلب كلها، وتباينت يف ديارها . عامر وبين عبد اهللا
  .ومنازهلا

. عهمفظعنت قبائل من بين عامر بن عوف بن بكر إىل أطراف الشام وناحية تيماء، فيمن حلق م وكان م

  .وليست لعامر بادية

ونزلت كلب ومن حالفهم وصار معهم من قبائل كلب، خببت دومة، إىل ناحية بالد طيء، من اجلبلني 
وحيزمها، إىل طريق تيماء، وبدومة غلبهم بنو عليم بن جناب، فقال أوس بن حارثة بن أوس الكليب، 

  : جاهلي، يف احلرب اليت كانت بينهم
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 يذعر من سالفها جدد تيماء  لهارفيدة حتى احتل أو سقنا

  وقد يصادف في المكروهة الرشد  إليهم وفينا كارهون لنا سرنا

 كذاك على ما خيلت نرد إنا  وردنا على ذبيان ضاحية حتى

وكان أول بيت يف قضاعة، يف حنظلة بن د أبن زيد بن ليث بن سود بن أسلم : قال هشام عن الشرقي
  : صاحب فتاحتهم، وهو حكمهم الذي حيكم بينهم، وله يقول القائلبن احلاف بن قضاعة، وكان 

  خير ناش في معد  بن نهد حنظلة

وكان وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة مرض مرضة، فرفع يده إىل السماء، 
 د، وكان وعز قضاعة يومئذ وشرفها يف بين: قال. اللهم أدلين من د، وأدل بين من يين د: فقال

حنظله بن د صاحب فتاحة امة، وصاحب العرب بعكاظ، حني جيتمع يف أسواقها، فتحول ذلك إىل 
كلب وبره، فكان أول كليب مجع كلبا وضربت عليه القبة، عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد 

 ود بن عوف، ودفع مث ضربت من بعده على ابنه عبد. الالت بن رفيدة بن ثور ابن كلب، ودفع إليه ود
مث . مث ضربت من بعده على الشجب بن عبد ود بن عوف. الضم إىل أخيه عامر األجدر بن عوف

مث . مث ضربت على ابنه عامر بن عبد اهللا، وهو املتمين. ضربت من بعده على ابنه عبد اهللا بن الشجب
ل إىل عدي بن جناب، مث حتو. حتول بيت والشرف إىل زهري بن جناب، فلم يزل فيه عمره حىت هلك

مث إىل عمرو بن . مث حتول إىل ابنه ثعلبه: فكان منهم يف احلارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب
  .ثعلبه، فهو فيهم إىل اليوم

إن عامرا ماء السماء بن حارثة، جرد وندب : وقال احلسن بن امحد بن يعقوب اهلمداين يف تفرق قضاعة
 بن عمرو، أحياء قضاعة، ووىل عليهم زيد بن ليث بن سود، فلما صارو إىل الشام، بأمر امللك امللطاط

باحلجاز يريدون الشام، أختلفوا على أمريهم زيد بن ليث، فافترقوا عنه، فمنهم من رجع إىل اليمن، 
ونسلهم إىل اليوم، وهم خوالن ومهرة وجميد، ومنهم من نزل احلجاز، ونسلهم ا إىل اليوم، وهم بلى 

فأما د . من سعد وعذره، وجهينة، ود: ا عمرو، وأقام زيد ايضا باحلجاز، فافترق ا نسلهوراء ابن
فارتفعت إىل جند العليا، وقد كانت دهرا بتهامة، وأما من مضى من قضاعة إىل الشام ومصر والبحرين، 

  .فنسله ا إىل اليوم، وهم كلب بن وبرة، وتنوخ، وسليح، وخشني، والقني

  لد معدتفرق سائر و
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وأقام ولد معد بن عدنان ومن كان معهم من أوالد أدد أيب عدنان أبن أدد، بعد خروج قضاعة من : قالوا
  .امة، يف بالدهم وديارهم وأقسامهم، اليت صارت هلم، ما شاء اهللا ان يقيموا

بوهم على مث قاتلت مضر وربيعة ابنا نزار، ولد قنص بن معد، فأخرجوهم من مساكنهم ومراعيهم، وغل
ما كان بأيديهم، فاحناز ولد سنام بن معد إىل ما يلهيهم من البالد، وتفرقت طوائف من أوالد قنص بن 
معد يف العرب وبالدها، وظعن أكثرهم مع احليقار بن احليق، أحد بين عمم بن قنص بن معد، يف آثار 

هم البحرين، فأقاموا ا مالك بن زهري بن عمرو بن فهم، ومن كان معه من قضاعة، حىت قدموا علي
سواد العراق، يطلبون الريف واملتسع واملعاش، : معهم، وتنخوا ا مع مجاعتهم، مث ظعنوا منها إىل السواد

فوجدوا النبط االرمانيني، وهم من ملوك الطوائف، فأمجع االرمانيون واالردوانيون على تلك القبائل من 
تفعوا عن سواد العراق، فصاروا أشالء، فهم أشالء، فهم ولد معد، فقتلوهم ودفعوهم عن بالدهم، فار

وأقام طائفة منهم بناحية االنبار واحلرية، وسكنومها، ومنهم كان ملوك آل نصر بن . أشالء قنص بن معد
بن عمرو أمرئ القيس بن . ربيعة بن عمرو بن احلارث بن شعوذ بن مالك بن عمم بن قنص بن معد

  .، ملك العرب بالعراقعمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة

لو كان كما يقولون لقالته العرب يف : وقال الكليب. هو عمم بن مناره بن خلم، وهو احلق: قال هشام
  .أشعارها، وهجوا به النعمان وهو يسومهم العذاب، وما وجدوا فيه أبنة إال الصائغ، فسبوه به

  تداخل بعض القبائل في بعض

الختالف والفرقة، وتنافس الناس يف املاء والكأل، والتماسهم املعاش فلما رأت القبائل ما وقع من ا: قال
يف املتسع، وغلبة بعضهم بعضا على البالد واملعاش، واستضاف القوى الضعيف، انضم الذليل منهم إىل 

  .العزيز، وحالف القليل منهم الكثري، وتباين القوم يف ديارهم وحماهلم، وانتشروا كل قوم فيما يليهم

 عك بن الديث بن عدنان بن أدد، فيمن كان معهم وحلق م، إىل غور امة اليمن، فرتلوا فيما فتيامنت
بني جبال السروات وما يليها من جبال اليمن، إىل أسياف البحر، يف الكأل واملاء واملزدرع واملتسع، 

.  حلرم وتغاورهموصاروا فيما هنالك بني البحر واجلبل، متنكبني ملناقب العرب يف سراياهم، معتزلني

واالشعرون متيامنون، ينتسبون إىل أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ، مقيمون 
  .وعك أكثرهم على نسبهم إىل عدنان، وطائفة منهم متيامنة إىل قحطان. على ذلك

 عليه وسلم قال حدثين غياث بن إبراهيم، عن زيد بن أسلم، أن رسول اهللا صلى اهللا: قال ابن الكليب
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وقال العباس بن مرداس وهو يفاخر ". انتم مهاجرة اليمن من ولد امساعيل: "لألشعريني حني قدموا عليه
  : عمرو بن معد يكرب بقبائل معد، ويعتزى إليهم

  بغسان حتى طردوا كل مطرود  بن عدنان الذين تقلبوا وعك

  : وقال شاعر عك يفخر بنسبه إىل عدنان

 أبونا يغلب الناس سوددا أباة  بونا، ومن يكنوعك بن عدنان أ

  .إمنا تنسب عك إىل عدنان بن أدد السم عدنان، وليس هو كما ذكروا: قال هشام

وتييامنت شقرة وشقحب بنو نبت بن أدد وقبائل من أوالد عدنان، إىل بالد اليمن وامة، وحلقوا بأهلها، 
تسبوا إليهم، فدخلت شقحب يف أحاظة، من ذي الكالع فصاروا يف قبائلها وعمائرها، وأقاموا معهم، وأن

وحلقت . واهللا لكأمنا تراين رجال من أحاظة، مثال تضربة يف تباعد الرحم: من محري، وفيهم تقول العرب
  .وتيامنت بن نبت ابن أدد إليهم. شقرة مبهرة بن حيدان من قضاعة

وتيامنت قبائل من أوالد معد بن . يهموكل هؤالء دخالء فيمن مسينا، حلفاء ال ينسبون ف: قال هشام
  .ان مهرة بن حيدان بن معد: عدنان، وتفرقوا يف بالد العرب، وحلقوا بأهلها، فيقال واهللا أعلم

جميد بن احلنيك بن : وصار بنو جميد ين حيدة ين معد يف األشعريني قبيلة من قبائلهم، يقولون: قال
  : اجلماهر بن األشعر وهلم يقول الشاعر

 وأكرمهم على بنو مجيد  ألشعريين لحب ليلىأحب ا

  .هم يف عك بن الديث، وهم فيهم بنو عمرو بن احلياد: وقال آخرون

  .وحلق م جنيد بن معد، فهم يف عك

وصار بنو عبيد الرماح بن معد يف بين مالك بن كنانة بن خزمية، وهم رهط أبراهيم بن عريب بن منكث، 
  .يمامة، من بين عبيد الرماح، فيما يزعمونعامل عبد امللك بن مروان على ال

    

ال اعرف : وصار عوف بن معد يف عضل بن حملم بن حلمة بن اهلون بن خزمية بن مدركة قال هشام
  .لعوف ولدا

ودخلت جنادة بن معد وقناصة بن معد يف السكون، فهم ، فيما يقال، جتيب وتراغم ابنا معاوية بن ثعلبة 
  .بن عقبة بن السكون

  .أنا أنكر هذا القول يف جنادة ويف جتيب: شامقال ه

  .ومن هنالك قيل يف كندة ما قيل. السكون والسكاسك ابنا أشرس بن ثور بن حيادة بن معد: ويقال
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  .أنا أنكر هذا: قال هشام

  : كندة بن عفري بن يعفر بن حيادة بن معد، قال امرؤ القيس بن حجر يف قتل أبيه حجر: يقال

 .خير معد حسبا ونائال   باطالواهللا ال يذهب شيخي

وحلقت شقيص، من قناصة بن معد، مث من تراغم، : قال" يا خري ناش يف معد نائال: "إمنا قال: قال هشام
ويقال إن شقيصا هو احلارث بن سيار بن شجاع بن . بكلب، فهم يف بين عامر األجدر على نسبهم

  .عوف بن تراغم

  .ناصة بن معدهكذا نسبة، وليس شقيص من ق: قال هشام

فهو " تراغب"، ومن قال "تراغم"إمنا املاروت من :  قال هشام-وقال رجل من بين املاروت بن معد 
خطأ، وبنو املاروت حلفاء يف بين أيب ربيعة بن ذهل بن شيبان حني فارقهم إخوم بنو شقيص بن قناصة، 

  : م، فقال املارويتفدخلوا يف كلب، وهو يذكر تراغم وجتيب وشقيصا، واغترام عن أصله

 مثلما نزحت تجيب قناصة  نزحت شقيص عن أبيها لقد

  فساقتها الزالزل والحروب  ينسبون إلى معد وكانوا

 عنا نوى عنا ذهوب بهم  من تراغم قد أشتت وحي

  ..جتيب بنت السكون، وقوهلم هذا يف جتيب باطل: وقال هشام

أود بن صعب، وثبتوا معهم، : ن سعد العشرية، وقالواوصار أود بن معد يف مذحج، فانتسبوا إىل صعب ب
  : وفيهم يقول الشاعر، كما زعم الشرقي ابن القطامي

 االود من إخوانها بقريب فما  كان يدعو من معد نصيرة ومن

  بصعب بن سعد والغريب غريب  دارهم حيث استقر محلهم نأت

 ليس قفر ما بهن عريب أما  دونهم من شقة وتنوفة وكم

  : قال البجلي يف تفرق جبيلة حني وقعت بينهم حرب احلدادةو

  كتفريق اإلله بني معد  فرقتم في كل أوب لقد

  تفرق بجيلة وخثعم

وكان جابر بن جشعم بن معد، ومضر وربيعة وإياد وأمنار، بنو نزار بن معد بن عدنان، مبنازهلم من : قال
اء اهللا أن يقيموا، مث أجلت جبيلة وخثعم ابنا أمنار بن نزار امة وما يليها من ظواهر جند، فأقاموا ا ما ش

  .بالدهم
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حدثين الكليب، عن معاوية بن عمرية بن خموس بن معد يكرب، عن ابن عباس، قال فقأ أمنار : قال هشام
  .بن نزار بن معد بن عدنان، عني أخيه مضر بن نزار، مث هرب، فصار حيث تعلم، أي انتسب يف اليمن

 جبيلة وخثعم ابنا أمنار إىل جبال السروات، فرتلوها، وانتسبوا فيهم، فرتلت قسر بن عبقر بن فظعنت: قال
أمنار حقال حلية وأسامل وما صاقبها من البالد، وأهلها يومئذ حي من العاربة األوىل، يقال هلم بنو ثابر، 

مث قاتلوا بعد . وهم عنهافأجلوهم عنها، وحلوا مساكنهم منها، مث قاتلوهم ، فغلبوهم على السراة، ونف
ذلك خثعم ايضا، فنفوهم عن بالدهم، فقال سويد ابن جدعة أحد بين أفضى بن نذير بن قسر، وهو 

  : يذكر ثابرا وإخراجهم إياهم من مساكنهم، ويفتخر بذلك وبإجالئهم خشعم

 ابحنا فنحن أسودها وحلى  أزحنا ثابرا عن بالدهم ونحن

  عنها القطر وأسود عودها حطوأق  إذا سنة طالت وطال طولها

 نكيدها خطة تعيا بقوم إذا  سراة ال يحول ضيفنا وجدنا

 مولى شريدها حتى عاد تقتل  نفينا خثعما عن بالدها ونحن

 بخيف الخيل تترى خدودها وفرق  فرق باليمامة منهم :فريقين

  :  عنهاوقال عمرو بن اخلثارم وهو يذكر نفيهم إياهم عن السراة، وقتاهلم إياهم

 على أشباله يتهمهم مدل  كأننا ليث دارة جلجل نفينا

 ذات النخل ما يتصرم بنية  شعروا بالجمع حتى تبينوا فما

 غمامة تتبسم بأيماننا  عليهم والسيوف كأنها شددنا

  مصاعيب زهر جللت لم تخطم  لنا دون النساء كأنهم وقاموا

  محرم فهويخفف من اطماره   ولم ينج إال كل صعل هزلج

    

 ذي القنا ونحن واهللا أظلم على  بأنمار ويدعون ثابرا ونلوى

 المكارم تمموا فرع بلغو إذا  قسرية أخمسية حبيبة

  بجيلة كي يرعوا هنيئا وينعموا  حقال آخر الدهر قومنا منحنا

فكانت دارهم فصارت السراة لبجيلة، إىل أعلى التربة، وهو واد يأخذ من السراة، ويفرع يف جنران، 
جامعة، وأيديهم واحدة، حىت وقعت حرب بني أمحس بن الغوث بن أمنار، وزيد بن الغوث بن أمنار، 

فقتلت زيد أمحس، حىت مل يبق منهم إال أربعون غالما، فاحتملهم عوف بن أسلم ابن أمحس، حىت أتى 
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يف ديار بين احلارث حىت بين احلارث بن كعب، فرتلوا م، وجاوروهم، وعوف يومئذ شيخ، فلم يزالوا 
تالقوا وقووا، فأغاروا ببين احلارث على بين زيد، فقتلوهم ونفوهم عن ديارهم، إال بقية منهم، ورجعت 

فلم تزل قسر يف دارها، مقيمة يف حماهلا، يغزون من يليهم، ويدفعون عن بالدهم ، . أمحس إىل ديارهم
أنا :  رجل من عرينة بن نذير بن قسر بن عبقرجمتمعة كلمتهم على عدوهم، حىت مرت م حدأة، فقال

هلذه احلدأة جار، فعرفت بالعرىن، ونسبت إليه، فلبثت حينا، مث إا وجدت ميته، وفيها سهم رجل من 
بين أفصى بن نذير بن قسر، فطلب عرينة صاحب السهم، فقتلوه مث إن أفصى مجعت لعرينة، فالتقوا، 

ة منهم، فلم يزالوا قليال حىت ظهر االسالم ، وأجتمعت قبائل قسر، فظهرت عليهم عرينة، فقتلوهم إال بقي
  : فأخرجوا عرينة عن ديارهم، ونفوهم عنها، فقال عوف بن مالك بن ذبيان وبلغة أمرهم

 وعهدهم بالنائبات قريب  وحدثت قومي أحدث الدهر بينهم

 إذا ما النائبات تنوب كرام  يك حقا ما أتاني فإنهم فأن

 له ورق للمتعفيين رطيب  ى الغنى وغنيهممدن فقيرهم

 ملمنديات نصيب سيأتيهم  قومي يفرحون بهلكهم ونبئت

فتفرقت بطون جبيلة عن احلروب اليت كانت بينهم، فصاروا متقطعني يف قبائل العرب، جماورين هلم يف 
ربيعة بن بالدهم، فلحق عظم عرينة بن قسر، ببين جعفر ابن كالب بن ربيعة، وعمرو بن كالب بن 

غائم ومنقذ ابنا مالك بن هوزان بن عرينة، بكلب بن وبرة، : وحلقت قبيلتان من عرينة. عامر بن صعصعة
ودخلت ابيات من غرينة يف بين . وأنضمت موهبة بن الربعة بن هوزان بن عرينة، إىل بين سليم بن منصور

ن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن وصارت بطون سحمة بن سعد بن عبد اهللا ب. سعد بن زيد مناة بن متيم
  .زيد بن الغوث بن أمنار، ونصيب بن عبد اهللا قداد، يف بين عامر بن صعصعة

وكانت بنو أيب مالك بن سحمة وبنو سعد بن عبد اهللا بن قداد، يف بين الوحيد بن كالب وعمرو بن 
وكانت عادية بنت . بوكان بنو أيب أسامة بن سحمة يف بين أيب عمرو بن كالب ومعاوية الضبا. كالب

وكانت بنو فتيان بن ثعلبة . عامر بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أمنار، يف بين صعصعة
وحلقت جشم بن عامر بن قداد ببين . بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أمنار، يف بين احلارث بن بن كعب

 بن الغوث ابن أمنار يف بين جعفر بن - وكبه فرس له -وكانت قيس كبه . احلارث بن كعب أيضا
وصارت بنو منبه بن رهم بن معاوية بن اسلم بن أمحس بن الغوث بن أمنار، يف بين سدوس بن . كالب

شيبان بن ثعلبة بالبحرين، وابيات من العتيك بن الربعة بن مالك بن سعد مناة بن نذير بن قسر، وبعمان 
ين احلارث بن كعب، ويف البادية فيما بني اليمامة والبحرين منهم أناس، وعظمهم بنجران ، جماورين لب
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بطن من بين سحمة، يقال هلم اجلالعم، رهط قيس القتال الشاعر، ومعهم أهل أبيات من قيس، ومنهم 
  : الذي يقول

 بني جلعم منهم، وذال لجلعم  ابلغا أبناء سحمة كلها أال

  متضرمفراش حريق العرفج ال  انتم مني وال أنا منكم فال

وحلقت طائفة من بين حملم بن احلارث بن ثعلبة بن سحمة، ببين حملم بن ذهل بن شيبان، وأقامت طائفة 
  : منهم يف جبيلة، فقال رجل منهم يف ذلك

 واالخرى لبكر بن وائل بجيلة  قسمونا قسمين فبعضنا لقد

  كما مات سقط بين ايدي القوامل  فقد مت غما ال هناك وال هنا

  : لبجلي لقومة حني تفرقوا بالعربوقال ا

 اإلله بني معد كتفريق  فرقتم في كل أوب لقد

  أ كاس أهل مأثرة ومجد  حول مروان حلوال وكنتم

    

  االيام نحس غير سعد من  عبوس بينكم يوم ففرق

 -ء العرين فكانت قبائل جبيلة يف قبائل بين عامر بن صعصعة، وكانوا معهم يوم جبلة، فتزعم جبيلة ان مغرا

 قتل لقيط بن زرارة يوم جبلة، وقال -وهو عرينة بن نذير بن قسرين بن عبقر، وهو جبيلة بن أمنار 
  : شاعرهم

  غداة الصفا وهو الكمي المقنع  ومنا الذي أردى لقيطا برمحه

 منها عاند يتدفع وأقبل  بجياشة كبت لقيطا لوجهه

بين عامر بن صعصعة، وكانت سحمة بن معاوية بن زيد يف فكانت عادية بن عا مر بن قداد من جبيلة يف 
  .بين أيب بكر بن كالب، ومنهم نفر مع عكل

قال فلم يزالوا على ذلك حىت أظهر اهللا االسالم، فسأل جرير بن عبد اهللا أبن جابر بن مالك بن نصر بن 
ذير بن قسر بن ثعلبة بن جشم بن عوفيف بن حزمية بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن مناة بن ن

عبقر بن أمنار، عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، ملا أراد أن يوجهه حلرب االعاجم، أن جيمعهم له، 
  .وخيرجهم من تلك القبائل، ففعل له ذلك، وكتب فيه إىل عماله

جبل يقال له شئ، وجبل يقال له بارق، : وأقامت خثعم بن أمنار يف منازهلم من جبال السراة وما واالها
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جبال معهما، حىت مرت م االزد يف مسريها من أرض سبأ، وتفرقها يف البالد، فقاتلوا خثعما، و
غامد وبارق ودوس، وتلك القبائل من : فأنزولوهم من جباهلم وأجلوهم عن منازهلم، ونزلتها أزد شنوءة

  .االزد، فظهر اإلسالم وهم أهلها وسكاا

تلك البالد وما واالها، فأنتشر فيها إىل أن أظهر اهللا االسالم ونزلت خثعم ما بني بيشة وتربة، وما صاقب 
وأهله، فتيامنت جبيلة وخثعم، فأنتسبوا إىل أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 

  .حنن أوالد قحطان، ولسنا إىل معد بن عدنان: بن كهالن بن سبأ، وقالوا

طمثان بن عوذ مناة بن يقدم أبن أفصى بن دعمي بن إياد بن وتيامنت النخع، وهو جسر بن عمرو بن ال
نزار، فرتلت ناحية بيشة وما واالها من البالد، وأقاموا ا، فصاروا مع مذحج يف ديارهم، وانتسبوا إليهم، 

النخع بن عمرو بن عله بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد، وثبتوا على ذلك، إال طائفة منهم، : فقالوا
 بنسبهم، ويعرفون أصلهم، فقال لقيط بن يعمر االيادي وهو حيضض إياد على كسرى، فإم يقرون

  : ويعريهم صنيعهم

  كما تر كنتم بأعلى بيشة النخعا  يدع بعضكم بعضا لنائبة وال

  .وقد روينا يف النخع وثقيف، ويف نزوهلما منازهلما بأبداما، حديثا آخر: قال هشام

  . بنت عمرو بن الطمثان، وهذا خالف قوهلم:أم النخع بن عمرو: قال هشام

  .بنت سعد بن هذيل بن مدركة: وأم ثقيف

ان ثقيفا : ذكر ثقيف والنخع يوما عند ابن عباس، فقال: حدثين الكليب عن أيب صاحل، قال: قال هشام
صدق والنخع ابنا خالة، واما خرج يف جنعة ومعهما غنيمة هلما، فيها شاة، معها جدي هلا، فعرض هلا م

هذه الشاة : خذ منها ما شئت، فقال: لبعض ملوك اليمن، فأرادمها على أخذ الشاة ذات اجلدي، فقاال له
فنظر أحدمها إىل صاحبة، ومها : قال. امنا نعيش ويعيش جديها منها، فخذ غريها، فأىب: قاال. احللوب

واهللا ما حتملنا : ل أحدمها لصاحبهبقتلة، فأشار أحدمها إىل صاحبه أن ارمه، فرماه بسهم، ففلق قلبه، مث قا
أرض واحدة، فإما أن تغرب وأشرق، وإما أن تشرق وأغرب، فقال قسي، وهو ثقيف، فإين أغرب، وقال 

فمضى النخع حىت نزل بيشة باليمن، فلما كثر ولده حتول إىل : قال. فإين أشرق: النخع، وأمسه جسر
ى وادي القرى، فرتل بعجوز يهودية كبرية، ال ولد الدثينة، فهي منازهلم إىل اليوم، ومضى قسي حىت أت

ال : هلا، فكان يعمل يف النهار، ويأوي إليها بالليل، فأختذها أما، واختذته، ابنا، فلما حضرا الوفاة قالت له
أحد يل غريك، وقد أردت أن أكرمك، اللطافك اياي، وامنا كنت أعدك ابين، وقد حضرين املوت، فإذا 

 هذا الذهب، وهذه القضبان من العنب، فإذا أنت نزلت واديا تندر على املاء فيه، أنت واريتين، فخذ
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  .فإغرسها فيه، فإنك تنتفع ا، وماتت

فأخذ الذهب والقضبان، مث أقبل، حىت إذا كان قريبا من وج، وهو الطائف، إذا هو بأمة يقال هلا : قال
  .خصيلة

  .ويقال زبيبة: قال هشام

    

تقتلين : كأنك أسررت يف طمعا: فأسر يف نفسه طمعا فيها ، وفطنت له، فقالتترعى ثالث مئة شاة، 
أنا جارية . واهللا لو فعلت لذهبت نفسك ومالك، وأخذت الغنم منك: قالت. وتأخذ الغنم؟ قال إي واهللا

: فعريب أنت؟ قال: قالت.قال نعم. عامر بن الظرب العدواين، سيد قيس وحكمها، وأظنك خائفا طريدا

فأنا أدلك على خري مما أردت، موالي إذا طفت بالشمس لإلياب يقبل، فيصعد هذا اجلبل، : التق. نعم
مث يشرف على هذا الوادي لقضاء حاجته، مث يستنجي مباء من العني، مث يصعد فيأخذ ثيابه وقوسه، مث 

مر أبن أال من أراد الدرمك واللحم والتمر واللنب، فليأت دار عا: ينصرف، فيخرج رسوله، فينادي
فيأتيه قومه، فأسبقه إىل الصخرة، واكمن له عندها، فإذا وضع ثيابه وقوسه فخذها، فإذا قال . الظرب

ففعل ذلك قسى، فقال . غريب فأنزلين، وطريد فآوين، وعزب فزوجين، فإنه سيفعل: من انت؟ فقل: لك
فأنصرف به . زب فزوجينأنا قسي بن منبه، وأنا طريد فآوين، وغريب فأنزلين، وع: من انت؟ فقال: له

فأقبل . أال من أراد اخلمر واللحم والتمر واللنب، فليأت دار عامر بن ظرب: إىل وج، وخرج مناديه فنادى
ألست سيد كم وأبن سيدكم : كل من كان حوله من قومه، فلما أكلوا وجتمعوا وفرغوا، قال هلم

آويت، وتزوجون من زوجت؟ قالوا ألستم تؤمون من أمنت، وتؤوون من : قال. بلى: وحكمكم؟ قالوا
نعم، فقد جوزنا ما : قالوا. هذا قسي بن منبه، وقد زوجته ابنيت، وآويته معي يف داري، وأمنته: قال. بلى

فزوجه ابنته زينب، فولدت له عوفا وجشم ودارسا، وهم يف االزد بالسراة وسالمه، انتسبوا يف . فعلت
  .اليمن

  . بين نصر بن معاويةوهم أهل أبيات قليلة يف: قال هشام

  .مث هلكت زينب، فزوجه ابنة له اخرى، يقال هلا آمنه، فولدت له ناصرة بن قسي، واملسك بنت قسي

  .وهي أم النمر بن قاسط: قال هشام

حني ثقف عامر حىت ! قاتله اهللا، ما أثقفه: وغرس قسي تلك القضبان بوادي وج، فانبتت، فقالوا: قال
  .قضبان حىت أطعمت، فسمى ثقيفا يومئذأمنه وزوجته، وانبت تلك ال

إمنا مسي الطائف، : قال هشام. فلم تزل ثقيف مع عدوان حىت ربلوا، فأخرجوا عدوان من الطائف: قال
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أصاب رجل من الصدف دما يف قومه حبضر موت، وكان يقال : فيما أخربين أبو مسكني املدين، قال
  : للصديف الدمون، وكان قتل ابن عم له، فقال يف ذلك

 .لي بعده أبدا قرار فما  وحربة ناهل أوجرت عمرا

هل لكم ان ابين : مث خرج هاربا حىت نزل بوج، فحالف مسعود بن معتب ومعه مال عظيم، فقال هلم
فبىن هلم مباله الطوف، فسمي الطائف، ألنه . نعم: لكم طوفا عليكم، يكون لكم ردا من العرب؟ قالوا

  .حائط يطيف م

بائل من أياد بعد أن فارقتهم النخع، فساروا مشرقني يف آثار قضاعة والقنصني، وكان وأجتمعت ق: قال
هلم شرف يف أهل امة، ومرتلة فيهم، وعز ومنعة يف ذلك الزمن، تعرفه العرب، وختلفت عنهم ثقيف، 
وأقاموا مع أخواهلم عدوان بن عمرو بن قيس بن عيالن، إىل جانب الطائف، وظعنوا عن مساكنهم، 

  .زلتها كنانة بن خزمية بن مدركة بعدهمون

  .واألرض اليت كانت فيها حرب إياد وإخوته، حني أجليت إياد من امة، يقال هلا خانق، وهي لكنانة

أقامت ربيعة ومضر واياد يف منازهلا وديارها، بعد مسري : قال أبو املنذر، بإسناده املتقدم عن ابن عباس
، فربلت إياد وكثرت، حىت إن كان الرجل ليولد له يف الليلة العشرة أمنار بن نزار، وظعنهم عن بالدهم

وأكثر من ذلك، وال يولد ملضر وربيعة يف الشهر إال الولد الواحد ، فكثرت قبائلهم، تالحقت نابتتهم، 
وكان فيهم الغمامتان، ومها قبيلتان، والكردوسان من إياد، فبغت على إخوم، حىت كان الرجل يضع 

 ام مسعوا مناديا نفي - واهللا أعلم -فيزعمون . باب املضرى أو الربعى، فيكون أحق مبا فيهقوسه على 
يا معشر إياد، أظعنوا يف البالد، ملضر بأرض سنداد، فليس : " جوف الليل، على رأس جبل، وهو يقول

 ميوت منهم يف  يقال له النخاع، فكان-بداء :  وقال ابن شبه-ورماهم اهللا بقرح ". إىل امة من معاد
يا معشر إياد، امنا رماكم اهللا مبا ترون لبغيكم على بين : اليوم والليلة املئة واملئتان، فقال رجل صاحل منهم

  .أبيكم، فأشخصوا عن هذه البالد، فقد أمرمت بذلك، ال يصيبكم اهللا بعذاب

    

عن أبن جريج، عن عطاء، عن وحدثين أبو عبد الرمحن حممد بن عبد الرمحن االنصاري، : قال ابن الكليب
أخرج اهللا إياداً من امة بالشمال، وبعثه اهللا على نعمهم اجلدب حىت إذا أرمت هبت : أبن عباس، قال

  : ولذلك يقول أمية بن أيب الصلت. الشمال، فأستقبلتها النعم، فخرج ا من امة

 وسالت بجيشهم إضم ر  آباؤنا دمنوا تهامة في الده

 لو أقاموا فتجزر النعم أو  أنهم أممقومي إياد لو 
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 بحق ويقدم القدم ور  جدي قسى إذا انتسبت ومنص

 جميعا والقط والقلم ساروا  لهم ساحة العراق إذا قوم

ويقال إن إيادا مل تزل مع اخوا بتهامة وما واالها، حىت أوقعت بينهم حرب، فتظاهرت مضر وربيعة 
م، يقال هلا خانق، وهي اليوم من بالد كنانة بن خزمية، فهزمت إياد، على إياد، فالتقوا بناحية من بالده

  .وظهر عليهم، فخرجوا من امة

  وقال الكناين الذي قتله خالد يوم الغميضاء، للجارية اليت كان يتعشقها 

  بحلية يوما أو باحدى الخوانق  أ رايتك إن طالبتكم فوجدتكم

  لسرى والودائقيكلف إدالج ا  يك حقا أن ينول عاشق ألم

  : فقال أحد بين خصفة بن قيس بن عيالن يف ذلك

 مضمرات قد برينا بخيل  وطئنا يوم خانق قد إيادا

  غضاب الحرب تحمي المحجرينا  بالفوارس كل يوم تعادى

 في الديار مجدلينا وأضحوا  فأبنا بالنهاب وباسبايا

افترقت : وقال ابن شبه. د الكوفة، فأقاموا ا دهرافظعنت إياداً من منازهلا، ونزلوا سنداد، بناحية سوا
فرقة مع أسد بن خزمية بذى طوى، وفرقة حلقت بعني أباغ، واقبل اجلمهور حىت نزلوا بناحية : ثالث فرق

 فأنتشروا - وعبدا بكر بن وائل بعدهم -بيتا بسنداد : مث اتفقوا، فكانوا يعبدون ذا الكعبات. سنداد
مة، واىل بارق واخلورنق وما يليها، وأستطالوا على الفرات حىت خالطوا أرض فيما بني سنداد وكاظ

اجلزيرة، فكان هلم موضع دير االعور ودير اجلماجم ودير قرة، وكثر من بعني أباغ منهم، حىت صاروا 
كالليل كثرة، وبقيت هنالك تغري على من يليها من أهل البوادي، وتغزوا مع ملوك آل نصر املغازي، حىت 

صابو امرأة من أشراف االعاجم، كانت عروسا قد أهديت إىل زوجها، ووىل ذلك منها بعض سفهائهم أ
وأحداثهم، فسار إليهم من كان يليهم من االعاجم، قيل هو أنو شروان بن قباذ، وقيل كسرى بن هرمز، 

وزون الفرات، فاحنازت إياد إىل الفرات، وجعلوا يعربون أبلهم يف القراقري، وجي. وأسم املرأة سريين
  : وراجزهم يرجتز ويقول

  .في دفعة القرقور وسط اليم  مناخ الخلفات الدهم بئس

إن يقتلوا رجال سلما، ويأخذون نعما ، يضرجوا آخر :" فتبعهم األعاجم، فقالت كاهنة كانت يف إياد
سك؟ فخرج أي بين، هل لك أن ب لقومك نف: فقال رجل منهم البن له يقال له ثواب". اليوم دما 
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بأبله يعارضهم، فقتلوه وأخذوا ابله، ورأس القوم يومئذ بياضة بن رياح بن طارق اإليادي، فلما التقى 
  : الناس قالت هند بنت بياضه

  نمشي على النمارق  نحن بنات طارق

 القطا النواتق مشى  والمسك في المفارق

 النمارق ونفرش  إن تقبلوا نعانق

 غير وامق فراق  تدبروا نفارق أو

فهزمت إياد األعاجم آخر النهار، وذلك بشاطئ الفرات العريب، وقتلت ذلك اجليش، فلم يفلت منهم إال 
  .الشريد، ومجعوا مجاجم ن فجعلوها كالكوم، فسمى ذلك املوضع دير اجلماجم

    

ناوأهم ، حىت كانت إياد ملا نزلوا العراق تغزو أهله ومن : ومن رواية أيب علي القايل عن رجاله، قالوا
ملك كسرى أنوشروان، فأغارت إياد على نساء من نساء فارس، فأخذوهن، فغزاهم أنوشروان، فقتل 
منهم ، ونفاهم عن أرض العراق، فرتل بعضهم تكريت، وبعضهم اجلزيرة وأرض املوصل كلها، فبعث 

يقال هلا احلرجية، أنوشروان ناسا من بكر بن وائل مع الفرس، فنفوهم عن تكريت واملوصل، إىل قرية 
بينها وبني احلصني فرسخان أو ثالثة، فالتقوا ا، فهزمتهم الفرس، وقتلتهم، وقبور إياد به إىل اليوم، 

وكان احلارث بن مهام . فساروا حىت نزلوا بقرى من أرض الروم، وسار بعضهم إىل محص وأطراف الشام
ل مع األعاجم، فأجار ناسا من إياد، وكان بن مرة بن ذهل بن شيبان، فيمن سار إليهم من بكر بن وائ

يعنون " جار كجار أيب داود: "أبو داود اإليادي فيمن أجار وأكرم، فضربت العرب املثل به، فقالوا
  .احلارث بن مهام

كان : حدثين أبو زهري بن عبد الرمحن بن مغراء الدوسي، عن رجل منهم كان عاملا، قال: هشام: وقال
من أياد وغري إياد من العرب، وكان كسرى يضع الدرية الساورته، فريموا، عند كسرى بن هرمز رهن 

فأخرب . لو أنزلين امللك رميت مثل رميهم: فيوالون فيها بالنشاب، فقال رجل من الرهن الذين من أياد
كلهم : أيف قومك من يرمي رميك؟ قال: فقال له. بذلك كسرى، فأمر به فأنزل، فرمى، فأجاد الرمي

فأتن منهم بثالث مئة رجل أو أربع مئة، يرمون مثل رميك، فجاءه م، فكانوا : قال. يييرمي رم
وكان : قال. يكونون عنده، وجعلهم مرصادا على الطريق، فيما بينه وبني الفرات، لئال يعربه أحد عليهم

عها جواريها، فخرجت سريين وم: قال. ما بني املدان إىل ر امللك، مرج واحد من البساتني، ال حائط له
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: وأصلها رومي، فعرض هلا رجل من االياديني، يقال له األمحر، وكان معه صاحب له، فعبثا ن، قال

  : فجعلتهما العرب األمحرين، قال راجزهم

  وحرما قومهما السوادا  أهلكا إياداً األحمران

نذرا فشكوا ذلك إىل كسرى، فبعث إليهم عدم من الفرس، وهرب األمحران، فأ: قال
فلحقوهم، : قال. خذوهم أخذا: أصحاما،فلحقهم الفرس وقد عربوا دجلة، وقد كان قال هلم كسرى

فجثا اإلياديون على الركب، فرموا رشقا واحدا، فأعموهم مجيعا، فأخرب كسرى بذلك، فبعث إليهم 
يكتب إىل من اخليل، وأمر لقيط بن يعمر بن خارجة بن عوبثان اإليادي، وكان حمبوسا عند كسرى، أن 

كان من شداد قومه، فيما بينه وبني اجلزيرة، أن يقبلوا إىل قومهم، فيجتمعوا، ليغريوا على أياد كلهم، 
  : فيكتب لقيط إىل قومه ينذرهم كسرى، وحيذرهم إياه: قال. فيقتلهم

 من بالجزيرة من أياد على  سالم في الصحيفة من لقيط

 .وق النقاديشغلكم س فال  الليث يأتيكم دليفا بأن

  .بأن الليث كسرى قد أتاكم: ويروي

  : وكتب إليهم أيضا بقصيدة أوهلا

  هاجت لي الهم واألحزان والوجعا  دار، عبلة من محتلها الجرعا يا

  .قد هجت يل اهلم واألحزان والوجعا: ويروى

  إين أرى الرأي إن مل أعص قد نصعا =أبلغ إيادا وخلل يف سرام: يقول فيها

 وأحكم أمر الناس فاجتمعا شتى  فسي إذا كانت أموركميا لهف ن

 ال يشعرون أضر اهللا أم نفعا  تخافون تآيوكم على حنق أال

 يهجعون إذا ما غافل هجعا ال  كل يوم يسنون الحراب لكم في

 ترون شهاب الحرب قد سطعا وقد  أراكم نياما في بلهنية مالي

 ليها االزلم الجدعاإني أخاف ع  قوم بيضتكم ال تفجعن بها يا

 نسائكم كسرى وما جمعا على  قوم ال تأمنوا إن كنتم غيرا يا

 رأى مثل ذا رأيا ومن سمعا فمن  الفناء الذي يجتث أصلكم هو

  رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا  أمركم هللا دركم وقلدوا

 إذا عض مكروه به خشعا وال  ترفا إن رخاء العيش ساعده ال



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  41  

 متبعا طورا ومتبعا يكون  ذا الدهر أشطرهيحلب ه ماأنفك

 السن ال قحما وال ضرعا مستحكم  استمرت على شزر مريرته حتى

 يكاد شباه يفصم الضلعا هم  يطعم النوم إال ريث ينبعه ال

    

  لو صارعوه جميعا في الوغى صرعا  يتحدى الناس كلهم مستنجدا

 العلم ما نفعافأستيقضوا إن خير   نخلت لكم رأي بال دخل لقد

فلما أتاهم الكتاب هربوا، وأمر كسرى اخليل، فأحدقت م، وبالذين بقوا من خلف الفرات، مث : قال
  .وضعوا السيوف

وملا بلغ كسرى شعر لقيط قتله، . فمن غرق منهم باملاء أكثر ممن قتل بالسيف: قال الكليب: قال هشام
  .رأة كسرىوكان كاتبه بالعربية وترمجانه، وكان مقروفا بام

ودانت إياد لغسان، وتنصروا، وحلق أكثرهم بالد الروم، فيمن دخلها مع جبلة بن األيهم، من غسان 
وقضاعة وغريهم، وبقايا من بقاياهم متفرقون يف أجناد الشام ومدائنها، وكان من دخل مع جبلة بن 

 اليوم، ومدينتهم تعرف األيهم من إياد وقضاعة وغسان وخلم وجذام حنو أربعني الفا، وهم معهم إىل
حدثين الكليب، : قال هشام. مبدينة العرب، وليس ملن كان منهم اليوم بالشام دعوة وال قبيل ينسبون إليه

أن إياد حني دخلوا الروم مل يزالوا ا إىل اإلسالم، فلما كان زمن : عن علي بن وثاب االيادي، عن ابيه
أن اعرض هذه املصاحف على : صاحف، إىل ملك الرومعمرو بن اخلطاب، بعث رسال من عنده معهم امل

من قبلك من قومنا من العرب، فمن أسلم منهم فال حتولن بينه وبني اخلروج ألينا، فواهللا لئن مل تفعل 
  .ألتبعن كل من كان على دينك يف مجيع بالدنا، فألقتلنه

إلجنيل، فأسلموا، ونادى مناد فلما قدمت املصاحف عليه عورضت باإلجنيل، فوجدوا القرآن يوافق ا: قال
فلما : قال. فجعلت انظر إىل الصفوف، ما أرى أطرافها من كثرا: قال البن وثاب عن ابيه. بالصالة

  .كان عند اخلروج، مل خيرج منهم إال أربعة آالف، منهم أيب

  : وقال ثعلبة بن غيالن يذكر خروج إياد م امة

 هر الجريب فراكسدونها ظ ومن  إلى أرض المغمس ناقتي تحن

 وخرست األبناء فيها الخوارس  بها قطعت عنا الوذيم نساؤنا

 سواء صوتها والعرانس وليس  شئت غناي الحمام بأيكة إذا

 أعرضت منها القفار البسابس إذا  بنا الموماة كل شملة تجوب
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 حبذا أخشافها والجوارس ويا  حبذا أعالم بيشة واللوى فيا

 بها قد ذل منها المعاطس إياد  عمرو وأصبحتأقامت بها جسر بني 

 آل تجتويها الفوارس سباسب  دعمي بدعوى أخيهم تبدل

  .جسر بن عمرو النخعي، ودعمي بن زياد 

. فلم يبقى بتهامة وغورها من ولد عدنان إال مضر وربيعة ومن كان معهم أو دخيال فيهم أو جماورا هلم

بيت ابن منصور بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد، فإنه أقام وإال قسي بن منبه بن الن: قال ابن شبه
زينب بنت عامر ابن : بالطائف يف نفر من أصهاره عدوان بن عمرو بن قيس بن عيالن، النه أم بنيه

وكان قسي وهو ثقيف قد مترد على قومه، وتفتك على من قارم . الظرب العدواين، على ما تقدم ذكره
  .بذوه، فأحناز عنهموجاورهم من غريهم، ونا

 ناحية من الطائف، جماورين لعدوان - وأمه عمرة بنت عامر بن الظرب -ونزلت عامر بن صعصعة 
أصهارهم أيضا، فرتلوا حوهلم ، وكانوا بذلك زمانا، ووقعت بني عدوان حرب، فتفرقت مجاعتهم، 

يف ذلك يقول حرثان وتشتت أمرهم، فطمعت فيهم بنو عامر، وأخرجتهم من الطائف، ونفوهم عنها، و
  : ن حمرث ذو االصبع العدواين

  فلم يرعوا على بعض  بعضهم بعضا بغى

 ال ذل وال خفض ر  وهم بووا ثقيفا دا

فكانت بنو عامر يتصيفون الطائف لطيبها ومثارها، ويتشتون بالدهم من أرض جند، لسعتها وكثرة : قال
  .مراعيها وإمراء كلئها، وخيتاروا على الطائف

إن هذه بالد غرس وزرع، وقد رأيناكم اخترمت املراعي : رفت ثقيف فضل الطائف، فقالوا لبين عامروع
عليها، فأضرمت بعمارا واعتماهلا، وحنن أبصر بعملها منكم، فهل لكم أن جتمعوا الزرع والضرع، 

كظائم، وحنفرها وتدفعوا بالدكم هذه الينا، فنثريها حرثا، ونغرسها أعنابا ومثارا وأشجارا، ونكظمها 
أطواء، ومنألها عمارة وجنانا، بفراغنا هلا، وإقبالنا عليها، وشغلكم عنها، واختياركم غريها، فإذا بلغت 
الزروع، وأدركت الثمار، شاطرناكم، فكان لكم النصف حبقكم يف البالد، ولنا النصف بعملنا فيها، 

  .فكنتم بني وزرع، مل جيتمع ألحد من العرب مثله

    

بنو عامر الطائف إىل ثقيف، بذلك الشرط، فأحسنت ثقيف عمارا، فكانت بنو عامر جتئ ايام فدفعت 
الصرام، فتأخذ نصف الثمار كلها كيال، وتأخذ ثقيف النصف الثاين، وكانت عامر وثقيف متنع الطائف 
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  .ممن أرادهم

رم وحصوم، فلبثوا بذلك زمانا من دهرهم، حىت كثرت ثقيف، فحصنوا الطائف، فلما قووا بكث
  .امتنعوا من بين عامر، فقاتلهم بنو عامر، فلم تصل إليهم، ومل يقدروا عليهم، ومل ترتل العرب مثلها دارا

فقال االجش بن مرداس بن عمرو بن عامر بن سيار بن مالك بن حطيط ابن جشم بن قسى يذكر 
  : الطائف

 فأخبرها ذو رأيها وحليمها  جربنا قبل عمرو بن عامر فقد

  إذا ما انثنت صعر الخدود نقيمها  وقد علمت إن قالت الحق أننا

 ويرجع للحق المبين ظلومها  بها حتى يلين شريسها نقر

 السماء زينتها نجومها كلون  دالص من تراث محرق علينا

وقال كنانة بن عبد يا ليل بن عمرو بن عمري بن عوف بن غرية بن عوف ابن قيسي، يفخر بالطائف 
  : فضلهاويذكر 

 تجزأ األرض اقتساما غداة  اهللا لم يؤثر علينا كأن

 وج وقد قسم السهاما لدى  عرفنا سهمنا في الكف يهوى

 األرض إن لها سناما سنام  أن أبان لنا اصطفينا فلما

 وأعالها لنا بلدا حراما  منازل كل حي اسافلها

ن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن قسى بن منبه بن بكر بن هوزان ب: مث انتسبوا بعد، فقالوا
  : قال امية بن أيب الصليت. وثبت كائفة منهم على نسبهم إىل إياد. عيالن

 نسبي أخبرك اليقينا وعن  تسألي يا بثن عني فأما

 لمنصور بن يقدم اقدمينا  للنبيت بني قسى فإنا

 أفصى بن دعمي بنينا على  ألفصي عصمة الهالك أفصى

 إليه تنسبي كي تعلمينا   إيادبه يكنى ودعمي

  : وقال مالك بن عوف النصري

 ما حييت لكم معادي بأن  أال بلغ ثقيفا حيث كانت

 في أحاظة أو إيادا فحلى  فإني لست منك ولست مني

  : فأجابه مسعود بن معتب
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 أوالد نبت بن يقدما ولكننا  قيسكم منا وال نحن منكم ال

  كتائب خرس ال أخاف التهضما  في احاظة تأتني أدع يوما وإن

  : وقال غيالن ين سلمة بن معتب

 الزناد وقلل قيس عيالن وارى  إني امرؤ من إياد غير مؤتشب

  والحي قيس هم صهري وجيراني  والدي واليهم انتمي صعدا وهم

. ا هلمفلم يبق بتهامة وغورها من ولد عدنان إال ربيعة ومضر، ومن كان معهم أو دخيال فيهم أو جماور

وإال قسى بن منبه بن النبيت ابن منصور بن يقدم بن أفصى بن دعمى بن أياد، فانه أقام : قال ابن شبه
بالطائف يف نفر من اصهاره ، عدوان بن قيس بن عيالن، على ما تقدم إيراده ، فكثروا وتضايقوا يف 

نازل وحضن وعكابة ور كبة منازهلم، فأنتشرت ربيعة فيما يليهم من بالد جند وتامة، فكانت بقرن امل
وحنني وغمرة أوطاس وذات عرق والعقيق وما واالها من جند، معهم كندة، يغزون معهم املغازي، 

مث ان بين عامر بن احلارث . ويصيبون الغنائم، ويتناولون أطراف الشام وناحية اليمن ويتعدون يف جنعهم
بت عامرا الضحيان بن سعد بن اخلزرج بن تيم بن أمنار بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس، أصا

اهللا بن النمر بن قاسط، وكان عامر مرتل ربيعة يف انتجاعهم، وصاحب مرباعهم، فقتلوه بغري دم أصابه، 
ياإخوتنا، قتلتم صاحبنا وانتهكتم :  لعبد القيس- وفيهم كان البيت يومئذ -فقالت النمر وأوالد قاسط 

يتمونا بطائلتنا، أو ناجزناكم فمشت السفراء بينهم، فأصطلحوا على أن حرمتنا، فإما أنصفتمونا وأعط
حتتمل عبد القيس دية الرئيس، وهي عشر ديات، فصار من ذلك على بين عامر مخس مئة بعري، وعلى 

بقية عبد القيس مخس مئة، وأعطوهم رهنا بالدية، مخسة نفر من بين عامر، وأربعة من أبناء عبد القيس، 
مر اخلمس مئة، وافتكوا رهنهم، وتراخى سائر ولد عبد القيس يف افتكاك رهنهم، فعدت فأدت بنو عا

أخذمت : اعتديتم يا قومنا: عليهم النمر، فقتلتهم، وخلوا سبيل املرأة، فجمعت هلم عبد القيس، ووقالوا هلم
  .االموال وقتلتم االنفس

    

 فكان الفناء واهلالك يف النمر، وخرجت فهذه أول حرب وقعت بني بين ربيعة، فاقتتلوا قتاال شديدا،
  .الرياسة عنهم، فصارت يف بين يشكر

فتفرقت ربيعة يف تلك احلرب ومتايزت، فأرحتلت عبد القيس وشن بن أفصى ومن معهم، وبعثوا الرواد 
مرتادين، فأختاروا البحرين وهجر، وضاموا من ا من أياد واالزد، وشدوا خيلهم بكرانيف النخل، 

. عرف النخل أهله، فذهبت مثال: أترضون أن توثق عبد القيس خيلها بنخلكم؟ فقال قائل: ادفقالت إي
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وأجلت عبد القيس إياد عن تلك البالد، فساروا حنو العراق، وتبعتهم شن بن أفصى، وعطفت عليهم 
نت فيهم، وكانت أياد يقال هلا الطبق، لشدم وجندة كا. أياد، فكاد القوم يتفانون، وبادت قبائل من شن

  : والطباقهم على الناس بعرام وشرهم، فقال الشاعر

  طبقا وافق شن طبقة  شن إياد بالقنا لقيت

  : وقال كاهن فيهم

  فأعتنقه وافقه  وافق شن طبقة

  : وقال عمرو بن أسوى الليثي، من عبد القيس، بعد ذلك بزمان

  أصبرفال تجزعن من نائب الدهر و  عمرو بن قيس رسالة ابلغا أال

 نفينا عن حياض المشقر وبكرا  إياداً عن وقاع فقلصت شحطا

فرتلت جذمية بن عوف بن بكر بن عوف بن أمنار . فغلبت عبد القيس على البحرين، وأقتسمواها بينهم
ونز لت شن بن أفصى بن عبد . بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس، اخلط وأعائها

ونزلت نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس وسط القطيف وما .  إىل العراقالقيس طرفها وأدناها
  .حوله

نزلت نكرة الشفار والظهران، إىل الرمل وما بني هجر إىل قطر وبينونة، وامنا مسيت بينونة : وقال ابن شبة
  .الا وسط بني البحرين وعمان، فصارت بينهما

 وهم -وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس، والعمور ونزلت عامر بن احلارث بن أمنار بن عمرو بن 
بنو الديل بن عمرو، وحمارب بن عمرو، وعجل بن عمرو ابن وديعة بن لكيز بن أفصى، و معهم عمرية 

 اجلوف والعيون واالحساء، حذاء طرف الدهناء، وخالطوا أهل هجر يف -بن أسد بن ربيعة حلفاء هلم 
 وهم بنو زاكية بن وابله بن دهن بن وديعة بن لكيز بن -يس فيهم ودخلت قبائل من عبد الق. دارهم

أفصى بن عبد القيس، وعمرو بن وديعة بن لكيز، والعوقة، وعوف بن الديل، وعائش بن الديل بن عمرو 
 جوف عمان، فصاروا شركاء لالزد ا يف بالدهم، -بن وديعة، وعمرو بن نكرة بن لكيز بن أفصى 

مان، ومعهم من االتالد من كان ا من بلقني وجرم ود وناجية، ومن حلق م من أتالد ع: وهم االتالد
  .بين عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن متيم، وبين مالك بن سعد، وعوف بن سعد زيد بن مناة بن متيم

، ودخلت قبائل من ربيعة ظواهر بالد جند واحلجاز وأطراف امة وما واالها من البالد، وانتشروا فيها
. فكانوا بالذنائب وواردات واالحص وشبيث وبطن اجلريب والتغملني وما بينها وحوهلا من املنازل

وبقوا على أنسام، منهم أكلب بن ربيعة بن . وتيامنت قبائل من ربيعة إىل بالد اليمن، فحالفت أهله
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يدا واحدة معهم نزار، نزلت ناحية تثليث من اليمن وما واالها، فجاورت خثعم وحالفوهم، وصاروا 
  .على من سواهم

  : وقال رجل من خثعم مث من شهر أن ينفي أكلب بن ربيعة

  يوم الفخار وأكلب وما خثعم  أكلت منا وال نحن منهم ما

  : وليس هلا عم لدينا وال أب فأجابه االكليب=قبيلة سوء من ربيعة أصلها

 كريم الجد والعم واالب إليهم  إني من القوم الذين نسبتني

 ترى أني بذلك أثلب إليهم  كنت ذا علم بهم ما نفينتني فلو

 فأني أمرؤ عماي بكر وتغلب  يكن عماي حلفا وناهيا فإال

  .ولم يدر مرء قبله كيف يركب  أبونا الذي لم تركب الخيل قبله

    

رتا النه كان هو عبد اهللا بن وائل بن قاسط، وإمنا مسى ع: وتيامنت عرت أيضا، فصارت حلفاء خلثعم، وعرت
وظعنت بنو حنيفة بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن . يشبه رأسه رأس العرت، وكان حمدد الرأس

. وائل، يتبعون الكأل واملاء، وينتجعون مواقع القطر والغيث، على السمت الذي كانت عبد القيس يلكت

جعا بأهله وماله، حىت هجم على فخرج منهم عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول ابن حنيفة، منت
اليمامة، فيرتل مبوضع يقال له قارات، وهي من حجر على ليلة، فأقام ا أياما، ومعه جار له من اليمن، 

مث إن راعيا لعبيد خرج حىت يأيت حجرا، فرأى القصور والنخل وأرضا . من سعد العشرية، مث من بين زبيد
رأيت آطاما طواال، وشجرا حسانا، وهذا محله، : فأخربه وقالعرف أن هلا شأنا، فرجع حىت أتى عبيدا، 

هذا واهللا الطعام، وأصبح فأمر جبزور : وجاء بتمر خنيله وجده منتثرا حتت النخل، فأكل منه غبيد، فقال
أحترزوا حىت آتيكم، فركب فرسه، وأرتدف الغالم خلفه، . فنحرت، مث قال لبنيه وغلمانه والزبيدي

 حجرا، فلما رآها عرف أا أرض هلا شأن، فوضع رحمه يف األرض، مث دفع الفرس، وأخذ رحمه حىت يأيت
وقال يف ذلك . فأحتجر على ثالثني دارا وثالثني حديقة، فسميت حجريته حجرا، فهي حجر اليمامة

  .شعرا

  فبادروا وخلوا ذات شيد حصونها  حللنا بدار كان فيها أنيسها

 وصرنا في الديار قطينها رميما  قطينا للفالة بغربة فصاروا

 عوض سهلها وحزونها ويسكن  يحلها يليها بعدنا من فسوف
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  .بل عوض الدهر، وقد جاء فيه شعر: وكان لبكر بن وائل صنم يقال له عوض، ويقال: قال

  .قال رجل من عرتة قدمي، خيرب أن عوضا صنم لبكر كلها

 تركن لدى السعير وأنصاب  بمائرات حول عوض حلفت

 .يلفي بساحتها بعيري وال  الدهر أرضا شطر عمروأجوب 

يا : فلما رآه جاره الزبيدي قال. مث ركز عبيد رحمه يف وسطها، مث رجع إىل أهله فأحتملهم، ووضعهم ا
عليك بتلك القرية، على نصف : فقال. ما بعد الرضا إال السخط: قال. ال، بل الرضا: قال. عبيد، الشرك

عوضين شيئا، فغين خارج وتارك ما : يدي أياما، مث غرض، فأتى عبيدا وقالفرسخ من حجر، فمكث الزب
ها هنا، فأعطاه ثالثني بكرا، مث خرج وحلق بأهله، فتسامت بنو حنيفة ومن كان معهم من بكر بن وائل، 

 ويقبل زيد بن ثعلبة بن يربوع، حىت يأيت: قال. مبا أصاب عبيد بن ثعلبة فأقبلوا حىت نزلوا قرى اليمامة

إال من خرج من هذا، " وقبض على ذكره"ال يرتهلا معي : قال. عبيد أخاه، فقال له أنزلين معك يف حجر
ولكن عليك بتلك القرية، اليت خرج منها الزبيدي، فأنطلق فرتهلا يف الفساطيط واالخبيه، وعبيد وولده يف 

  .القصور حبجر

فمن هناك : قال. باديتنا، فنتحدث إليهم، مث يرجعأنطلقوا بنا إىل : قال فجعل ميكث االيام، مث يقول لبنيه
وجعل : قال. هؤالء الذين يقال هلم البادية من بين حنيفه. مسيت البادية زيد بن يربوع، ومعاوية بن يربوع

وصنع ذلك أهل البادية : قال. زيد يقتصل جثيث النخل، وهي أوالدها، مث يغرسها، فتخرج على مهلتها
  .، وهي مصرها ووسطها، ومرتل االمراء فيها، وإليها جتلب األشياءفأرض اليمامة حجر. كلها

وأقامت سائر قبائل ربيعة، من بكر وتغلب وغفيلة وعرتة وضبيعة يف بالدهم، من ظواهر جند واحلجاز 
وأطراف امة، حىت وقعت احلرب بينهم يف قتل جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان كليب بن ربيعة، 

إىل تغلب، فصاروا معهم، وحلقت عرتة وضبيعة ببكر بن وائل، فلم تزل احلروب وانضمت النمر وغفيلة 
والوقائع تنقلهم من بلد إىل بلد، وتنفيهم من ارض إىل أرض، وتغلب يف كل ذلك ظاهرة على بكر، حىت 

جبل، وقضة من اليمامة على ثالث ليال، : عقبة يف عارض اليمامة، وعارض: التقوا يوم قضة، وقضة
 التحالق، فكانت الدبرة لبكر على بين تغلب فتفرقوا على ذلك اليوم وتلك الوقعة، وتبددوا يف وذلك يوم

البالد، أعين بين تغلب، وانتشرت بكر بن وائل وعرتة وضبيعة باليمامة، فيما بينها وبني البحرين، إىل 
احنازت النمر وغفيلة إىل أطراف سواد العراق ومناظرها، وناحية االبله، إىل هيت وما واالها من البالد، و

أطراف اجلزيرة وعانات وما دوا، إىل بالد بكر بن وائل وما خلفها من بالد قضاعة، من مشارق 
    : األرض، فقال االخنس بن شهاب التغليب، وكان رئيسا شاعرا، يذكر منازل القبائل
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 إليها يلجئون وجانب عروض  أناس من معد عمارة لكل

 يغشيها بأس من الهند كارب وإن  سيف كلهلها البحران وال لكيز

 أراق ماءه فهو آئب جهام  تطاير على أعجاز حوش كأنها

 دونها من اليمامة حاجب يحل  وبكر لها بر العراق وإن تشأ

 من جبال منتأى ومذاهب لها  تميم بين قف ورملة وصارت

 الحرة الرجالء حيث تحارب إلى  لها خبت ورملة عالج وكلب

 شرك حول الرصافة الحب لهم  حي قد علمنا مكانهم وبهراء

 عجم تبتغي من تضارب برازيق  وغارت إياد بالسواد ودونها

  .مع الغيث ما نلقي ومن هو عازب  أناس ال حجاز بأرضنا ونحن

  تفرق مضر

ىت تباينت قال فلم تزل مضر بن نزار بعد خروج ربيعة من امة مقيمة يف منازهلا، من امة وما واالها، ح
قبائلهم، وكثر عددهم وفصائلهم، وضاقت بالدهم عنهم، فطلبوا املتسع واملعاش، وتتبعوا الكأل واملاء، 

  .وتنافسوا يف احملال واملنازل، وبغي بعضهم على بعض، فأقتتلوا، فظهرت خندف على قيس

 بن مالك بن زيد مناة إن غزية بن معاوية بن بكر بن هوزان، كان ندميا لربيعة ابن حنظلة: وقال آخرون
بن متيم، فشربا يوما، فعدا ربيعة بن حنظلة على غزية بن جشم، فقتله، فسألت قيس خندف الدية، فأبت 

  : خندف، فأقتتلوا، فهزمت قيس فتفرقت، فقال فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة ابن خزمية

 حديثات الصقال بواتك ببيض  على قيس عشية بارق أقمنا

  .منازل حيزت يوم ذاك لمالك  حتى تولوا وخليت ناهمضرب

  .فظعنت قيس من امة طالعني إىل بالد جند، إال قبائل منهم، فأحنازت إىل أطراف الغور من امة: قال

ما بني غور امة إىل ما وراء بيشة وبر كا : فرتلت هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس
  .ا ااز وحنني وأوطاس وما صاقبها من البالدوناحية السراة والطائف وذ

مث تنافست أوالد مدركة وطاخبة ابين الياس بن مضر يف املنازل، وتضايقوا فيها، ووقعت بينهم حرب، 
  .فظهرت مدركة على طاخبة، فظعنت طاخبة من امة، وخرجوا إىل ظواهر جند واحلجاز

  .قدس وآراة وما صاقبها من أرض احلجازواحنازت مزينة بن إياد بن طاخبة إىل جبال رضوى و

وظهرت متيم بن مر بن أد بن طاخبة، وضبة بن أد بن طاخبة، وعكل بن أد، إىل بالد جند وصحاريها، 
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فحلوا منازل بكر وتغلب، اليت كانوا يرتلوا يف احلرب اليت كانت بينهم، مث مضوا حىت خالطوا أطراف 
ذت بنو سعد بن زيد مناة بن متيم، إىل يربين وتلك الرمال، ونف. هججر، ونزلوا ما بني اليمامة وهجر

حىت خالطوا بين عامر بن عبد القيس يف بالدهم قطر، ووقعت طائفة منهم إىل عمان، وصارت قبائل 
منهم بني أطراف البحرين، إىل ما يلي البصرة، ونزلوا هنالك إىل منازل ومناهل كانت الياد بن نزار، 

  .عنها إىل العراقفرفضتها إياد، وساروا 

وأقامت قبائل مدركة بن الياس بن مضر بتهامة وما واالها من البالد وصاقبها، فصارت مدركة بناحية 
  .عرفات وعرنة وبطن نعمان ورجيل وكبكب والبوباة، وجريام فيها طوائف من أعجاز هوازن

ومسايل تلك الشعاب وكانت هلذيل جبال من جبال السراة وهلم صدور أوديتها وشعاا الغربية، 
واالودية على قبائل خزمية بن مدركة يف منازهلا، وجريان هذيل يف جباهلم فهم وعدوان ابنا عمرو بن 

  .قيس عيالن

ونزلت خزمية بن مدركة أسفل من هذيل بن مدركة، واستطالوا يف تلك التهائم إىل أسياف البحر، 
، وشغاب جبال السراة اليت هذيل سكاا، فصاروا فسالت عليهم األودية، اليت هذيل يف صدورها وأعياهلا

  .وجبال السراة الغربية...... فيما بني 

وأقام ولد النضر بن كنانة بن خزمية حول مكة وما واالها، ا مجاعتهم وعددهم، فكانوا مجيعا ينتسبون 
  .إىل النضر بن كنانة

بينهما كالم، ففقأ سامة عني عامر، فجلس عامر بن لؤي وسامة بن لؤي يوما يشربان مبكة، فجرى : قال
وكان سامة ماضيا، فخرج من وجهه هاربا حىت أتى عمان، فتزوج ا ناجية بنت جرم، على ما تقدم 

  .ذكره

بل تزوج غريها، فصار بنو سامة بعمان حيا حريدا شريدا، هلم باس وثروة ومنعة، وفيهم يقول : ويقال
     : املسيب بن علس الضبعي شعره

 مأكل وله مشرب له  امة في قومهوقد كان س

  .وفي األرض من خسفهم مذهب  فساموه خسفا فلم يرضه

  .وقد تقدم إنشادها

 قال -وأقام ولد فهر حول مكة، حىت أنزهلم قصي بن كالب احلرم، وكانت مكة ليس ا أحد : قال
 فقريش البطاح من -حد كان الناس حيجون مث يتفرقون، فتبقى مكة خالية، ليس ا أ: قال الكليب: هشام

تيم االدرم بن غالب بن فهر، : من دخل مع أقصى االبطح، وقريش الظواهر من ولد فهر: ولد فهر
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ومعيص بن عامر بن لؤي، وحمارب واحلارث ابنا فهر، فهؤالء قريش الظواهر، وسائر قريش أبطيحون، 
ب بن ضبة بن احلارث بن فهر، إال رهط أيب عبيدة بن اجلراح، رضي اهللا عنه، وهم بنو هالل بن أهي

ورهط سهل وسهيل ابين البيضاء، وهم بنو هالل بن ضبة بن احلارث بن فهر، فإم دخلوا مع قصي 
  .االبطح، فهم أبطيحون

فهذا ما كان من حديث أفتراق معد ومنازهلم اليت نزلوها، وحماهلم اليت حلوها يف اجلاهلية، حىت ظهر 
  .االسالم

سالم وقد نزل احلجاز من العرب أسد، وعبس، وغطفان، وفزارة، ومزينة، وفهم ، وجاء اهللا عز وجل باال
 وجهينة، - وأسد وطئ حليفان -وعدوان، وهذيل وخثعم، وسلول وهالل، وكالب بن ربيعة، وطئ 

ونزلت قبائل . األشعر، واألجرد، وقدسا، وآراة، ورضوى، وأسهلوا إىل بطن إضم: نزلوا جبال احلجاز
تربة : ونزلت ثقيف وجبيلة حضرة الطائف، ودار خثعم من هؤالء. وبدا، بني تيماء واملدينةمن بلى شغبا 

وبيشة وظهر تبالة، على حمجة اليمن، من مكة إليها، وهم خمالطون هلالل بن عمرو، وبطن تبالة لبين 
دم، وأحياء ومنازل أزد شنوءة السراة، وهي أودية خلثعم، على ما تق. ودار سلول يف عمل املدينة. مازن

وهذه األودية تدفع يف ارض بين عامر بن صعصعة، ومن بقي بأرض احلجاز من أعجاز جشم . مذحج
ونصر بن معاوية، ومن ولد خصفة بن قيس، فهم باحلرة، حرة بين سليم، وحرة بين هالل، وحضرة 

  .هؤالء كلهم من ساكين احلجاز. الربذة، إىل قرن تربة، وهم خمالطون لكالب بن ربيعة

ونزل منري بن . ونزل جند من العرب بنو كعب بن ربيعة بن عامر، ودارهم الفلج وما أحاط به من البادية
عامر، وبأهله بن يعصر، ومتيم كلها بأسرها باليمامة، وا دارهم ، إال أن حاضرا لربيعة بن نزار 

  .وإخوم
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  باب حرف الهمزة واأللف

  .موضع مذكور يف رسم ذي الغصن: نه مجع أمجةمبد أوله، على وزن أفعال، كأ" أ اجام"

  .موضع مذكور حمدد يف رسم دأثي: مبد أولة وكسر الدال، بعدها ثاء مثلثة، على وزن فاعلون" أ اِدثون"

بفتح أوله ومدة، وفتح الراء املهملة، على وزن فعلة، كأن اشتقاقه من االوار، وهي جبل شامخ " أ ارة"
مها مجيعا جبالن جلهينة، بني حرة : وقال يعقوب. جبل العرج: قدسا، وقدسأمحر من جبال امة، يقابل 

  : وقال خالد بن عامر. بين سليم وبني املدينة، وهو مذكور يف رسم قدس

  . نواعم كالغزالن مرضى قلوبها  بخلص خلص آراة بدنا إن

زم أبو بالل مرداس بن وهناك ه. موضع ببالد فارس: ممدود االول، مفتوح الثاين، بعدة كاف" أ اسك"
أدية، أسلم بن زرعة، يف جيش من الفني، كان أمرة عليهم عبيد اهللا بن زياد، ومرداس يف االربعني، فقال 

  : عيسى بن فاتك، من تيم الالت بن ثعلبة، يف كلمة له

 بآسك َأربعونا ويهزمهم  فارٍس فيما زعمتُم أألفا

  الخوارج مؤِمنوناولكن  كذَبتُم ليس ذاك كما زعمتُم

  : أسم ماء بالبادية، قال الراعي: على لفظ فاعل، من أسا يأسو" اآلِسي"

  .على اآلسى يحلَّقْن القُرونا  تُتْرك نساء بني زهير ألم

مبد أوله، وكسر ثانيه، وبالسني املهمله، على وزن فاعل، وهو ر ببالد الروم، وإياه عين أبو " أالس"
  : ولهالطيب بق

 حناِجرها من آِلٍس جرع وفي  يذِْري الُّلقان غبارا في مناِخرها

  .ورددت آلس قبل، مث وردت اللقان قبل ان يرتل املاء عن حناجرها، وبينهما مسافة، بسرعة سريها

ة، مأخوذ من قرس الربد، وهي جبال بالسراة بارد: قراس، بالقاف والراء والسني املهملتني" أ ال قُراس"
  : من جبال هذيل، وبعضهم يقول بنات قراس، قال أبو ذؤيب

  وآل قراس صوب أسقية كحل  يمانية اجني لها مظ ما بد

    

: وقال االخفش يقال لالكام يف بالد االزد أزد السراة. السحاب العظيم املطر، هذا قول ابن دريد: السقي

يف هذا " آل"ليس معىن : قال أبو الفتح". البمظ م: "ويروي: قال. آل قراس لكثرة ثلجها، وأنشد البيت
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، أي جسمك وشخصك، وكذلك فسر "حيا اهللا آلك: "االسم معىن أهل، وامنا آل هنا اليت يف قوهلم
  .وهو من قوهلم آل إليه، أي اجتمع إليه: قال أبو الفتح. ما حوله من األرض: االصمعي، فقال آل قراس

قال حممد بن . من مدائن ديار ربيعة، معروفة:  بعده دال مهملةبفتح أوله ومده، وكسر ثانيه،" أ اِمد"
  .مسيت بآمد بن البلندي من ولد مدين أبن إبراهيم: سهل

بلد من بالد طربية، ومنه حممد بن جرير اآلملي، مث الطربي، ومنها : بفتح أوله ومده وضم امليم" أ امل"
  .خاريعبد اهللا بن محاد االملي، وراق حممد ابن إمساعيل الب

  .قرية من قرى جيحون: من االمساء االعجمية، بفتح أوله ومده، وضم امليم، وكسر الواو" أ امِوي"

قال ابن . وقد ذكرته وحددته يف رمسه. موضع قبل البقيع: بالقاف، على وزن فاعلة من االنق" أ اِنقَة"
  : أذينة

  أمت وما عين بها طارقَه  دار سعدى على آِنقه يا
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.ب الهمزة والباءبا  

موضع من : بفتح أوله وثانيه، وبعده ألف وتاء مكسورة معجمة بأثنتني من فوقها، وراء مهملة" األباتر"
  : ديار بين أسد قبل فلج، وهو مذكور يف رسم مثقب، قال أبو حممد الفقسي

  حيث عال صوب السحاب الماطر  رعت بذي السبتا فاالباتر

  : وقال الراعي

  ضباع خفاف من وراء االباتر  لعنظوان تنو بهمرجال ا تركن

موضع يف شق : بضم اهلمزة، وراء مهملة مكسورة، بعدها ياء أخت الواو، على وزن فعاليات" أباِريات"
  : ديار بين أسد، قال بشر

  تعطفهن موشى مشيح  قتودها بأباريات كأن

  .ه أبن دريد، غري حمددموضع ذكر: بفتح اوله وبالصاد والراء املهملتني" األباِصر"

"واد باليمامة، وبه قتل زيد بن اخلطاب، قال جرير: بضم أوله وبالضاد املعجمة" أ باض :  

 أو بالرواجح من أباض العامر  زال الحمال بنخل يثرب بالضحى

  : جبنب عوير ضات، احملدودة يف مواضعها، قال عمرو بن كثوم: بضم أوله، على وزن فعاىل" أباضي"

  بجنب عويرض أسراب دبر  الخيل أسفل من أباضي كأن

  .أسفل من أباض: ويروي: قال خالد

  .واد مذكور يف رسم حقيل، مجع أبطح" ذو االباِطح"

عني عني اباغ، : ويقال: وقال الصويل. الذي تنسب إليه عني أباغ، بضم اهلمزة وغني معجمة" أباغ"
ض العراق، مما يلي الشام، وهنالك أوقع احلارث احلراب وهي بطرف أر. بفتح اهلمزة، كما قال االعرايب

الغساين، وهو يدين لقيصر، باملنذر بن املنذر، وبعرب العراق، وهم يدينون لكسرى، وقتل املنذر يومئذ، 
  : قتلة مشر بن عمرو الشحيمي، من بين حنيفة، قال االخطل

  هو اجر أيام وقدن لها شهب  اجدت لورد من أباغ وشفها

  : عني أباغ ببغداد والرقة، وانشد: وقال الرياشي. عني اباغ بالشام: أبو غسانوقال 

  .فكان قسيمها خير القسيم  أباغ قاسمنا المنايا بعين
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  .موضع حمدد يف رسم زرود: بكسر أوله، على وزن فعال" إبالٌ"

بان االبيض لبين جريد من ابان االبيض، وأبان االسود، الشربة، فأ: جبل، ومها ابانان: بفتح أوله" أبان"
: بين فزارة خاصة، واالسود لبين والبة، من بين احلارث بن ثعلبة بن داودان بن أسد، وقال بعضهم

  : ويشركهم فيه فزارة قال احلطيئة

 الهول أكناف اللوى فأبان على  من النفر المرعي عديا رماحهم

  : أراد أبانا فثناه للضرورة، كما قال جرير: وقال االصمعي" وفيها عن أبانني ازورار: "وقال بشر فيهما

  صوت الدجاج وضرب النواقيس  تذكرت بالديرين أرقني لما

  : ةقال مهلهل. وامنا اراد واحدا

 وكان الخباء من أدم جنب  االراقم في فقدها انكحها

  .ضرج ما أنف خاطب بدم  بأبانين جاء يخطبها لو

نني أشتراكا مع القبيلتني املذكورتني، أو أن مهلهال جاورمها أو فذلك قول مهلهل على أن لتغلب يف أبا
  .زأبان االبيض مذكور يف رسم شرمه. وانظر أبانني يف رسم مشام ايضا. إحدامها

  .أحسبه موضعا: قال أبو بكر. بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده دال مهمله وغني معجمة" االبدغ"

    

ية املذكورة يف االشعار، بفتح أوله وإسكان ثانية، وراء مهملة مكسورة ، من األمساء االعجم" أبِر شتومي"
  : قال الطائي. موضع يف بالد أذربيجان: وشني معجمة ساكنة، وواو مكسورة، وياء وميم

  علت بك أطراف القنا فاعل وازدد  من أبر شتويم ورود وابالهضب

  .موضع ذكره املطرز: بكسر أوله والراء املهملة، على وزن إفعيل" إبِريق" 

موضع حمدد، مذكور يف رسم : بفتح أوله وسكون ثانيه، بعدة سني مهملة مضمومة، وراء مهملة" أ بسر"
  .أمشس

  : ماءة مذكور يف رسم فيد، قال زيد اخليل: بضم اهلمزة وكسرها معا، وبالضاد املعجمة" أ بضة"

  قابلفوادي نضيض فالصعيد الم  ابضة من أهلها فاالجاول عفت

 ورسم بالشبابة ماثل رماد  بعد ما قد نسيتها وذكرنيها

 .إن بها إال النعاج المطافل فما  أفعى قد تقادم عهدها فبرقة

  .ماء لبين ملقط من طئ، عليه خنل، وهو على عشرة امياملن فيد، حنو طريق املدينة: أبضة: وقال اليزيدي

وروى سليمان بن يسار .  يف حرف الباء، حمددة هناكمبكة معلوم، وهي البطحاء، مذذكورة" األبطَح"
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مل يأمرين أن أنزل االبطح، ولكن ضربت قبته : "أبو رافع، وكان على قل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
مذكور حمدد يف رسم تيماء، وهو االبلق الفرد، : حصن السموءل بن عاديا: بفتح اهلمزة" األبالَء" "فرتله

  : وقال االعشى. مترد مارد، وعز االبلق: ل العرب يف احلصانة واملنعه، فتقولالذي تضرب به املث

  حصن حصين وجار غير غدار  الفرد من تيماء منزلة باالبلق

  : وزعموا أنه من بيان سليمان، قال االعشى

 بتيماء اليهودي ابلق وورد  وال عاديا لم يمنع الموت ماله

 . عال وطي موثقله أزج  سليمان بن داوود حقبة بناه

  : بالبصرة معلومة، وهي من طساسيج دجلة، قال ابن أمحر: بضم اهلمزة ولباء وتشديد الالم" األبلّة"

  وبدوا لنا حول الفراض وحضرا  اهللا قومي باالبلة نضرة جزي

اء مجع فرضة، وكل مشرعة إىل امل: والفراض. أراد جزى اهللا قومي بالبصرة، فلم تستقم له: قال االصمعي
طري أبابيل، أي مجاعات، ومثلها : املتلبد من التمر، فهو إذن فعله، من قوله تعاىل: وأصل االبلة. فرضه

وقيل إن أصل اللفظة نبطية، وذلك أم كانوا يصنعون فيها، فأذا كان . إذا قفز ووثب: االفرة، من أفر
.  يل، أي ماتت، فسميت االبلة بذلكالليل وضعوا أدوام عند امرأة يقال هلا هويب، فماتت، فقالوا هويب

: هكذا نقل يف البارع، ورواه ابن االنباري يف كتاب احلاء، عن أيب حامت، عن االصمعي، وقال يعقوب

  .الفدرة من التمر: االبله

. بضم اهلمزة، على وزن فعلى، وهي جبال على طريق اآلخذ من مكة إىل املدينة، على بطن خنل" أ بلَى"

وبأبلى مياة كثرية، منها بئر معونة، وذو " ظلم"اد يقال له عريفطان، قد حددته يف رسم حذاء و: وأبلى
وحذاء أبلى من غربيها قنة يقال هلا الشورة، . ساعدة، وذو مجاجم، أو ذو محاحم، هكذا قال السكوين

ال هلا لبين خفاف من بين سليم، وماؤهم آبار يزرع عليها، ماء عذب، وأرض واسعة، وكانت ا عني يق
النازية، بني بين خفاف وينب األنصار، تضاروها فسدوها، بعد أن قتل يف شأا ناس كثري، وكانت عينا 
ثرة، وطلبها السلطان مرارا بالثمن اجلزل، فأبوا عليه، وحذاء أبلى من شرقيها جبل يقال له ذو املرقعة، 

ه بئر يقال هلا الشقيقة، وتلقاءة عن وهو معدن بين سليم، تكون فيه االروى كثريا، ويف أسفله من شرقي
وهذه اجلبال تضرب إىل احلمرة، وهي تنبت الغرب والغضور . ميينه، من تلقاء القبلة، جبل يقال له أحامر

  : جبالن ال ينبتان شيئا، قال الشاعر: والثمام، وهناك تعار واالخرب

 ثميل نائئيا يتجدد ببئر  وال يبلى تعار وال أرى بليت

 عليهن االجلة هجد بخات   الداني كأن قاللهوال االخرب
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  : وقال كثري

 أنبتت أبلى به وتعار وما  أحبك ما دمت بنجد وشيجة

  .حباذة وأجتابت نوى عن نوامها=فباتت بأبلى ليلة مث ليلة: وقال الشماخ

    

، يف بقاع واسعة وجتاوز عني النازية، فترد مياها يقال هلا اهلدبية، وهي آبار ثالث، ليس هلا خنل وال شجر
بني حرتني، تكون ثالثة فراسخ عرضا، يف طول ما شاء اهللا أن يكون، أكثر نباا احلمض وهي لبين 

خفاف مث تنتهي إىل السواقية، على ثالثة أميال من عني النازية، وهي قرية لبين سليم، فيها منرب، 
 واسعة، وخنل كثري، وفواكه مجة، من ويستعذبون املاء من واد يقال له االبطن، ماء عذبا، وهلم مزارع

وحدها ينتهي إىل ضرية، وحواليها قرى، منها قيا ، . املوز والتني والعنب والرمان والسفرجل واخلوخ
  : بينهما ثالث فراسخ، وهي كثرية األهل واملزارع والنخل، قال الراجز

 أكلت قبله برنيا وقد  ما أطيب المذق بماء قيا

اء، مسيت بامللحاء، بطن من حيدان، وهي يف بطن واد يقال له قوران، يصب من وقرية يقال هلا امللح
  : احلرة فيه ثالث آبار عذاب، وخنل وشجر، وحواليها هضاب ذي جمر، قال الشاعر

  "بذي مجر أسقيت صوب غوادي"

 مزارع، غدير بينهن كبري يف بطن قوران، وبأعاله ماء يقاله ليث، آبار كثرية عذبة، ليس هلا: وذو جمر
لغط موضعها، وخشونته، وفوق ذلك ماء يقال له شيس، آبار كثرية ايضا، وفوق ذلك بئر يقال هلا ذات 

  : الغاز، أغزرها ماء وأكثرها، تسقى ا بواديهم، قال أبن قطاب السلمي

 سوء دونهن مشيبي بأخبار  لقد رعتموني يوم ذي الغاِر روعةً

 تنعونه لحبيبي ارسهاوف  فتى قيس بن عيالن عنوة نعيتم

وحذاء هذا اجلبل جبل يقال له أقراح، شامخ ال ينبت شيئا، كثري النمور واالروى، مث متضي من امللحاء، 
فتنتهي إىل جبل يقال له معان، يف جوفه أحساء ماء، منها حسى يقال هلا اهلدار، يفور مباء كثري، حبذائه 

ل هلا الرفدة، حواليها خنالت وآجام يستظل ا املار، حامتان سودان، يف جوف إحدمها مياه ملحة، يقا
  .شبيهة بالقصور، وهي لبىن سليم، وبإزائها شواحط، وهو مذكرو يف موضعه

موضع تنسب إليه رجله أبلى، وهو مذكرو يف حرف : بضم اوله، مشدد الياء، على وزن فعلى" أُبِلى" 
  .الراء

 "مبنموضع مذكرو حمدد يف رسم : اكنه، وباء معجمة بواحدة مفتوحةبفتح أوله وثانيه، وبعده نون س" أَب
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  .يبنبم، سبق وصفه هناك

موضع بناحية البفاء من الشام، وهي : مضمومة األول، ساكنة الثاين، بعده نون، على وزن فعلى" أُبنى" 
إىل أبىن، ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه : "اليت روى فيها الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد

باالم، فقد صحب، الن ابلى يف ناحية " أبلى"ومن روى يف هذا احلديث ". فقال أئتها صبا حامث حرق
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "وزراه أبو داود بالسند املذكور. جند، وقد ذكرناها حمددة قبل هذا

: مسعت ابن أيب عمر العدين قال: ودوقال أبو دا". اعز على ابىن صباحا مث حرق : عهد إىل أسامة، وقال

حنن أعلم، هي بني فلسطني والبلقاء، هي اليت بعث إليه رسول اهللا : مسعت ابا مسهر قيل له ابين، قال
فقتلوا مجيعاً رمحهم اهللا . صلى اهللا عليه ومسل زيدا أبا أسامة مع جعفر بن أيب طالب وعبد اهللا رواحة

  .مبوتة، من ارض البلقاء

  : موضع، قال بان امحر: فتح أوله وإسكان ثانيه، وبعدها مفتوحة، وراء مهملةب" أَبهر"

  فأسجح فقد القيت سكنا بأبهرا  سالم إن كنت وليت ما ترى أبا

موضع من اجلبل، إليه ينسب الفقيه : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده هاء مفتوحة، وراء مهملة" أر"
  . عبد اهللا بن صاحل االريأبو بكر حممد بن: املالكي البغدادي

قرية جامعة، مذكوره يف رسم الفرع، ورسم قدس، ورسم احلشى، : بفتح أوله ومد آخره" االبواء"
  .واملسافة بينها وبني املدينة مذكورة يف رسم العقيق

. لقلبإمنا مسيت االبواء للوباء الذي ا، وال يصح هذا إال على ا: االخالط من الناس، قال كثري: واالبواء

وعلى مخسة أميال منها مسجد للنيب صلى اهللا . وبواديها من نبات الطرفاء مال يعرف يف واد اكثر منه
وأول عزواته عليه السالم االبواء، بعد اثىن عشر شهراً من . وباالبواء توفيت أمه عليه السالم. عليه وسلم

 بنو ضمرة، مث رجع رسول اهللا صلى اهللا مقدمه يريد بين ضمرة، وبين بكر بن عبد مناة بن كنانة، فوادعته
  .عليه وسم، ومل يلق كيداً

موضع مذكور يف رسم : بفتح أوله، وسكون ثانيه، وبعده واو مفتوحة، وألف وصاد مهملة" االبواص"
  .االخراص

    

  .مرتل بىن سالمان من االزد بالسراة، قال ساعدة: بفتح أوله، وبالدال املهملة" أبيدة"

  يمج لعاع البقل في كل مشرب  ير أبيدةكدر من حم فجاء

  : أرض خثعم، وأنشد لعامر ابن الطفيل: أبيدة: وقال أبو داود. محار صلب: كدر
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  أبالت حبالى الحي من وقعها دما  صبحنا حي أسماء غارة ونحن

 وقد أردين سادة خثعما أنيساً  من وادي أبيدة جاهرت وبالنقع

  .يعىن أنس بن مدرك اخلثعمي

  : جبل يف أرض ذبيان، قال النابغة الذبياين: بضم أوله وبارء املهملة، على وزن فعيل" بيرأ"

 أبير دونها والكواتل قنان  خالل المطايا يتصلن وقد أتت

بالثاء املثلثة، " الكواثل"وقد روى . هو مرتل يف طريق الرقة: جبل أيضا، وقيل: والكواتل. مجع قنة: القنان
  .ذكر ذلك كله الطوسي. من أرض ذبيانوزعموا أا أرض 

  .مذكور يف الرؤوس من حرف الراء" رأس االبيض"

"نياسم رجل كان يف : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده ياء معجمة باثنتني من حتتها مفتوحة مث نون" إب
ية، بكسر هكذا ذكره سيبويه يف االبن. الزمن القدمي، وهو الذي تنسب إليه عدن إبني من بالد اليمن

سألت أبا عبيدة كيف تقول إبني أو أبني؟ فقال : وقال أبو حامت. اهلمزة على وزن إفعل، مع إصبع وإشفى
هو ذو أبني بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد الشمس بن وائل بن الغوث، : قال اهلمداين. إبني وأبني مجيعا

  : قال الرائش

  والفتى التانيمن القدام وعمرا   سيد االقوام ذا بين وأذكرهبه

  .ذهب: أراد أبني، ومحري ترطح مثل هذه االلف، فتقول يف اذهب

  الهمزة والتاء

بفتح أوله، وسكون ثانيه، وباحلاء، على وزن أفعل، موضع باليمن، وهو الذي تنسب إليه الثياب " أَتحم"
  .االحتمية

قرية بامليمامة، وانظرها : عجمة بواحةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهلمه مفتوحة، وباء م" أَترب"
  .يف رسم يترب

"مموضع يف ديار بين سليم، قاله أبو عمرو الشيباين، وانشد لعمر وبن : بفتح أوله، وسكون ثانيه" األت
  : كلثوم او غريه

  فراسا والقبائل من غفار  يوم االتم شعثاً صبحناهن

  :  موضع بالعراق، وأنشد للنابغة الذبيايناالمت: وقال غريه. وفراس وغفار ك من كنانة: قال

  يصن المشى كالحدأ التوؤام  بطن االمتم شعثا فأوردهن
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واد من أودية البقيع، الذي محاه رسول اهللا : بفتح أوله وثانيه، بعده ميم مفتوحة، على زون فعله" اَألتمة"
 تنبت عصماً للمال، وهناك بئر صلى اهللا عليه وسلم، وهي أمتة ابن الزبري، وهي بساط طويلة واسعة،

  .وكان الشعث املدين يرتل االمتة ويلزماها، فاستمى ماية كثرية، وأفاد ماال جزال. تنسب إىل ابن الزبري

  الهمزة والثاء

"موضع بالشام: بفتح أوله، وراء مهملة مكسورة، وباء معجمة بواحدة" أثَاِرب.  

وبعضهم يقول أثافة، على لغة : قال اهلمداين. نتني من فوقهابضم أوله، وبالفاء بعدها معجمة باث" أثَاِفت"
وهو يف بالد مهدان، وهي دار الكباريني، من ولد ذي كبار بن سيف بن عمرو . تابه: من يقول يف تابوت

  .بن سبع بن البيع ابن صعب بن كثري بن مالك بن جشم بن حاشد

  : جبل بنجران، قال امرؤ القيس: مضموم االول" أثَال"

  كأن حاركها اثال  نائم أبجلها عمةنا

  : واد قريب من مصر، وهو وادي أيلة، وقال كثري: أثال: وقال حممد بن حبيب

 أيله من مياه اثال أعداد  إذهن في غلس الظالم قوارب

-وقال اجلعدي يف اثا الذي غعىن امرؤ القيس، فأضافة إىل الكور. وهذا غري الذي ذكره امرؤ القيس

  :  قال-احية جنران ايضا من ن: والكور

 قفر والكور كور أثال داد  فحبي قالصفح فالثغر فاألج

  : وقال إبراهيم بن السري وقد أنشد قول لبيد

 على الكورى أثال وايسره  على االعراض أيمن جانبيه

  : وقال متمم بن نويرة. جبالن قريب منه: جبل، وكوراه: أثال

 عازبة تسن وتودع بالحزن  قاظت أثال إلى المال وتربعت

  .لبىن أسد أيضا: بالقصيم م بالد بن أسد، واملال: أثال: قال أبو حنيفة

    

وروى سلمة الضمرى . بضم أوله، وبالياء أخت الوار، وآخرها هاء، وهي حمددة يف رسم الوريثة" األثَاية"
 كان بالروحاء إذ محار عن البهزى ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يريد مكة وهو حمرم، حىت إذا

دعوه، فإنه يوشك أن يأيت صاحبه، فجاء : وحشي عقرير، فذكر ذلك لنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
يا رسول اهللا، شأنك ذا احلمار فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا : البهزي، وهو صاحبه، فقال
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بني الرويثة والعرج، إذا ظيب حاقف يف ظل، مث مضى، حى إذا كان باالثاية، . بكر، فقسمه بني الرفقا
. وفيه سهم فزعم ان رسول اهللا صلعم أر الجالً يقف عنده، ال يريبه أحد من الناس حىت جياوزه  

. بلد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الباء املعجمة بواحدة، وراء مهملة، معرفة ال ينصرف" أثِْببرةُ"

اجلبل املعروف مبلكة كما ظن : وليس جبمع ثبري. أزين ويزىن: كما قالوايثربة، تبدل اهلمزة ياء، : وبقال
  : بعضهم، قال الراعي

  عن ماء أثبرة الشباط والرصد  أو رعلة من قطا فيحان حالها

بفتح أوله وثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، مفتوحة ايضا، على وزن فعله،وهي أرض بالبقيع، " األثَبة"
ال له االثبة، وهي أرض كثرية النخل، كانت وقفاً على عباد بن محزة بن عبد اهللا بن مسيت بغدير ا، يق

  .وكان يرتهلا حيىي بن الزبري: قال الزبري بن بكار. الزبري

: بكسر أوله، وسكون ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة مكسورة، مث ياء، مث تاء معجمة باثنتني" إثِْبيت"

  : يرجبل يف ديار بين متيم، قال جر

 فالجونين بال جديدها بإثبيت  أتعرف ام أنكرت أطالل دمنة

  : وقال ابن مقبل

  من جانب القف ذات الضال والهبر  ناراً فإثبيت التي رفعت أوقدن

  : وكان بإثبيت يوم من أيامهم، قال الراعي يف وقعتهم بكلب

  شفينا عالال بالرماح العواقر  أيام إثبيت بعدما نشرناهم

  .إذا اهز واضطراب. تر يعترب، وخطر خيطرع: يقال

موضع بني ديار بين أسد وديار بن سليلم وفيه اقتتل الفريقان، وطعن ربيعة بن ثور االسدي " ذات اَألثْل"
صخر بن عمرو بن الشريد يف جنبه، وفات القوم من تلك الطعنة، ومرض منها حوالً، ويف ذلك يقول 

  : صخر

  بالِجزع ذي الطَّرفاِء واألثِْل  بني َأسٍد وجمعهم سائْل

موضع بودان، بفتح أوله، وإسكان ثانيه، قال " ذُو األثْل"إن هذا اليوم يوم الكالب : وبنو الشريد يقولون
  : النصيب

  فذُو األثِْل من ودان وحشٌ مناِزلُه  الجرفُ ِممن حلّه فَأجاِولُه عفَا

  .وانظره يف رسم االخراب

  : موضع، قال زياد بن عليه اهلذيل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وباهلاء" أثْلَة"
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 بين أثلة فالقدم إليها  بال هاد هداها ما تسدى

  : وقال معقل بن خويلد. وأظنها تلقاء مصر

 الجوز من بلد تهام جبال  ما خشيت وقد بلغنا لعمرك

 بين أثلة فالنحام لحى  صريخا محلبا من أهل لفت

  .صعدنا يف السراة، وهي تنبت اجلوز: قولي

  .موضع مذكور حمدد يف رسم شباك، ويف رسم السيحني، تنسب إليه برقة: بفتح أوله، ومجع مثد" أمثاد"

  .موضع مذكور، حمدد يف رسم السيلحني، ويف رسم شباك" برقَةٌ األثْماد"

  .وسأعيد ذكره يف حرف الباء، عند ذكر الربق

"دموضع، قال امرؤ القيس: هلمزة، وسكون الثاء، وضم امليم، كأنه مجع مثدبفتح ا" اآلثْم :  

  ونام الخلى ولم ترقد  ليليك باالثمد تطاول

  .وهو املوصل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو وراء مهملة" أثْور"

  .وإمنا مسى املوصل أله وصل بني الفرات ودجلة. مذكور يف رسم سيحون

  .ه، وكسر ثانيه، بعده ياء معجمة باثنتني من حتتها، مث ثاء معجمة بثالثبفتح أول" أثيث"

قلتان بشرقي البقيع يف احلرة، يبقى ماؤمها : بضم أوله، تصغري أثيث، وحتفف ياؤه، فيقال أثيث" وأثَيث"
  .ويصيف، مها مذكورتان يف رسم البقيع، ورسم حرض

ذكر ذلك أبو جعفر الطربي، . ثنيه عند ذي قرد: ء مهملةبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء ورا" ذو أثري"
  .وانظره يف رسم ذي قرد

    

واملشهور يف صحراء أثري ضم اهلمزة، وفتح الثاء، على التصغري، منسوبة إىل أثري بن عمرو السكوين 
ق املتطبب، وهو الذي استخرج من رئة شاة عرقاً، وأدخله يف جراحة على، رضى اهللا عنه، مث نفخ العر

  .اعهد عهدك يا أمري املؤمنني: واستخرج، فإذا عليه بياض الدماغ، فقال

  .موضع بالصفراء، مذكرو حمدد يف رمسها: بضم أوله، مصغر، على وزن فعيل" ألثَيل"

  الهمزة والجيم

بفتح أوله وثانيه، على وزن فعل، يهمز وال يهمز، ويذكر ويؤنث، وهو مقصور يف كال الوجهني، " أَجأ"
  : زة وترك مهز، وهو أحد جبلي طيء، قال امرؤ القيس، فهمزة وأنثهمن مه
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  فمن شاء فلينهض لها من مقاتل  أبت أجا أن تسلم العام جارها

  : وقال العجاج، فلم يهمزها

 باللوى أو ذي حسا ويأججا أو  تصر ليلى بسلمى أو أجا فإن

 حيث رمل عالج تعلجا أو  حيث كان الولجات ولجا أو

 ينتهي الحي نباكا فالرجا أو  صار بطن قو عوسجاأو حيث 

 يجعل البيت رتاجا مرنجا أو  بصري أو بجوف توجا بجوف

: والوجل. موضع قريب من مكة، مما يلي التنعيم: ويأجج. موضع بالبادية، يف أرض غطفان: ذو حسا

يف شق : ورمل عاجل. مكان يدخل يف غريه، مأخوذ من الولوج: والوجلة من األرض, مكان ذا االسم 
  .موضع دون النبلج باجلزيرة: وقو. دخل ببعضه يف بعض: وتعلج. فزارة إىل أرض كلي

. أو يصري خباؤمها مرجتا جبوف بصرري من أرض الشام: ، يريد"أول جيعل البيت رتاجا مرجتا: "وقوله

  .أرض قبل جنران: والرجا. من أرض البحرين: ونباك. من أرض فارس: وتوج

كانت سلمى امرأة، وهلا خلم يقال له أجا، واليت تسدي االمر : لي القايل فيما نقله عن رجالهوقل أبو ع
بينهما العوجاء، فهرب أجا ما، فلحقه زوج سلمى، فقلت أجا وصلبه على ذلك اجلبل، فسمى به، 

جبل هنالك أيضا، صلب عليه املأة : والعوجاء: وفعل كذلك بسلمى على اجلبل االخر فسمى ا
  .الخرى، فسمى اا

كان أجا بن عبد احلي، تعشق سلمى بنت حام من العماليق، وكانت : وقال حممد بن سهل الكاتب
جبل هناك : ولعوجاء. العوجاء حاضنة سلمى، والرسول بينهما، فهرب ما إىل هذه اجلبال، فسميت م

قد جربيه : "م، فترك مهزة أجاوقال أبو النج. أيضاً، وبسمى باحلاضة، ملا كاننت العوجاء حاضنة سلمى
بفتح أوله وثانيه، وبالراء املهملة املسكورة، والباء املعجمة بواحدة، على " األجاِرب" "جن سلمى وأجا

  .موضع يف ديار ىب جعدة، يف رسم حيب: وزن أفاعل، وكأنه مجع أجرب

  .موضع: ضم اهلمزة، وبالراء والدال املهملتني، على وزن أفاعي" أجاِرد"

  .اسم موضع أيضاَ: ذا ذكره سيبويه يف االبنية، وذكر معه أحامرهك

وقال حممد بن . موضع قد تقدم ذكره يف رسم أبضة، مفتوح االول والثاين، مكسور الواو" األجاَِول"
  : نواحي كلفى، وهي بني اجلار وودان، أسفل من اثنية، قال كثري: االجاول: حبيب

 حسنى فالبراق القوبل ادفأثم  عفت ميت كلفي بعدنا فاالجاول

  : وقال النصيب. نعمي: بروضة: ويروى
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  فذو االثل من ودان وحش منازله  الجرف ممن حله فأجاوله عفا

  .وهاذ يشهد لصحة قول حممد بن حبيب

  : موضع يف ديار بن جعفر بن كالب، قال زهري: كأنه مجع جب" األجباب"

  ا أختها الشركورد وأفرد عنه  من قطا األجباب حالها كأنها

  : وقال الطائي" وبو ضبية حاضو اجلباب: "قال لبيد

  عن قومهم وهم نجوم كالب  استقلت عيرهم والجعفريون

 وشط بهم عن االجباب منهم  إذا أخذ الفارق بقسطه حتى

  .عن االحباب: ويروى

با حذيفة بن بدر، موضع يف ديار بين أسد، وهناك قتلت بنو أسد بدر بن عمرو أ: مجع جبل" أجبال"
  : وهناك قربه، قال احلطيئة

  وقبر القليب أسعر القلب ساعره  بأجبال وقبر بحاجر فقبر

جفر اهلباءة، وهاك قرب حذيفة بن : يعين قرب حصن بن حذيفة، قتيل بن عقيل، وعين بالقليب: قرب حباج
  .بدر، قتيل بين عبس

موضع قبل ذات عرق، قال : ثة، على وزن أفعلبفتح اوله، ودال مهملة مضمومة وثاء مثل" أَجدث"
  : املتخل

 كتحبير النماط عالمات  عرفت بأجداث فنعاف عرق

ما يلي بواط اجللسي، ومها : واالجرد. أحد جيب جهينة، والثاين االشعر، وإليهما تنسب أوديتهم" األجرد"
  .بواطان

    

ويلي مبكثة رشاد، وهو يصب .  وادي بواطمبكثة، وهي تلقاء: فمن أودية االجرد اليت تسيل يف اجللس
يف إضم، وكان امسه غوى فيما تزعم جهينة، فسماه رسول اله صلى اهللا عليه وسلم رشادا، وه لين دينار 

ويليي رشاداً احلاضرة، وا قرب عبد العزميز بن حممد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن . إخوة الربعة
لى احلاضرة البلى، وفيه خنل، وهو حملد بن إبراهيم اللهيب، مث يلي بن عوف، وهي عني هلم، ويصب ع

عني لبعد اهللا بن حممد بن عمران الطلحي، يقال هلا االذنبة، وهي خري ما : احلاضرة تربز، وبه عيون صغار
  .له، والظليل ملبارك التركي، وعيون تتبدد يف أسنان اجلبال

: وهي لىب جشم، رهط من بن مالك، وفيه يقول أبو ذؤيبومن أودية األجرد اليت تصب يف الغور هزر، 
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بئر بين سباع، وهي بذات احلرى، وبئر احلواتكة، : ومن مياه جهينة باالجرد" أكانت كليلة أهل اهلزر"
  : وهي بزقب الشطان، الذي ذكره كثري فقال

 مغناهم من الدار بلقع فيضحوا  أناساً لم يحلوا بتلعة كأن

 فيها مستراد ومرتع وللوحش  ين قد خلتويمرر عليها فرط عام

 الشطان ريط مضلع بأصعدة  ديار ال تزال كأنها مغاني

  .وهو باملنصف بني عني بين هاشم اليت مبلل، وبني عني إضم

  .موضع مذكور يف رسم فيف: بفتح أوله، وبالشني املعجبة املضمومة، والراء املهملة" االجشر"

  . مذكور يف رسم ضريةماء: كأنه مجع جفر" االجفُر"

موضع ببالد بن فزارة، وهو على الوادي : بفتح اوله وثانيه، على وزن فعى، هكذا ذكره سيبويه" أجلَلى"
  : املعروف باجلريب، قال الراجز

 بأجلى محلة الغريب  حلت سليعي جانب الجريب

  : وقال النمر بن تولب

 وازن من أجلى برعن وقد  خرجن من الخوار وعدن فيه

هضيبات محر، بني فلجة ومطلع الشمس، : أجلى: مزيد أبو ايب الربعي: وقال. وأجلى بعيد من اخلوار
الصحراء، ولذلك : وماؤهن الثعل، اجتمع فيه النصى والصليان والرمث، جبهراء م جد طيبة، واجلهراء

: مث أي؟ قالت: يلق. خياشيم احلزن، أو جواء الصمان: أي البالد أمرأ؟ قالت: قالت بنت اخلس وسئلت

أحد : وأجأ: قال. أزهاء أجأ أين شئت: مث أي، قالت: وروى أبو حنيفة، قيل. أزهاء أجلى أين شئت
  .جبلي طيئ، وهواؤه أطيب األهوية

  .وموضع آخر يقال له إجبلي، مذكور يف حرف اهلمزة والياء

أرض بناحية البصرة، :  أفعالبفتح أوله، وسكون ثانيه، بعده ميم وألف ودال مهملة، على ون" األجماد"
  : قال االعشى

  سفها وأنت بصوة االجماد  تذكر ودها وصفاءها أني

  .صوة األجداد، وانظره يف رسم شباط: ويروى

أرض دون املدينة، : مثل االول، مضاف إىل عاجة، عني مهملة وجيم، على مثل حاجة" أجماد عاجة"
  : قال ابن مقبل

  ونعشار أجلي عن صريح فاشفرا   عاجةليت ليلى بين أجماد أال
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موضع : بفتح اهلمزة والنون والدال املهملة، بعدها ياء ونون، على لفظ التثنية، كأنه تثنية أجناد" أجنادين"
  : بل من أرض فلسطني، بني الرملة وجريون، قال كثري: من بالد االردن بالشام، وقيل

  لهول إذ ضفر القوى متالحمعلى ا  أهل أجنَادين من أرض منبج إلى

  : وقال أيضاً. ومنبج باجلزيرة

 بأجنَادين منى ومسكن فإن  تكن بالشام داري مقيمة فإال

 بميافارقين فموزن وأخرى  مشاهد لم يعف التنائي قديمها

خبرب كثريا أنه كان مع عبد امللك يف . من أرض العراق، وهو موضع معسكر مصعب، وبه قتل: مسكن
  .ه تلكحور ب

"افوعلى وزن أفعال، كأنه مجع جوف مذكور، حمدد يف رسم القاعة" األج.  

جبل مذكور يف رسم فيد، حمدد، مفتوح االول، ساكن الثاين بعده واو مفتوحة، على وزن " اآلجواَل"
  : أفعل، قال املتنحل

  والرعد حتى برق االجوال  بالبرقة شوبوبه فالتط

موضع من بطحاء : كان ثانيه، وبالياء أخت الواو، والدال املهلمة، كأنه مجع جيدبفتح أوله، وإس" أجياَد"
وقد بينت منازهلم بيانا شافيا يف رسم بطحاء مكة، قال عمر بن أيب . مكة، من منازل قريش البطاح

  : ربيعة

  إذا حللنا بسيف البحر من عدن  من أمة الوهاب منزلنا هيهت

 التذكر أوحظ من الحزن غال  لك أجياداً فليس لنا÷أ واحتل

    " ودارها بني منعوق وأجياد: "وقال أبو صخر اهلذيل

ومن رواية يونس بن عمرو عن أبيه، عن أيب عبيدة البصري، أن رعاء االبل ورعاء الغنم : قال العتيب
اء النقد؟ هل ما أمت يا رع: تناخروا عند رسلول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأوطأهم رعاء االببل غلبة، قالوا

بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داوود وهو راعي : ختبون أو تصيدون؟ فقال رسول اهللا عليه وسلم
  .فغلبهم رسول اله صلى اهللا عليه وسلم. غنم، وأنا راعي غنم أهلي بأجياد

  .بزيادة واو ونون، مذكور يف رسم بطحاء مكة" أجيادون"

 بعدة ياء ساكنة، وفاء مكسورة، مث راء مهلة، على وزن أفعيل، كأنه بضم أوله، وفتح ثانيه،" األجيِيفر"
  : قال كثرياً. موضع يف ديار بىن أسد: تصغرياً أجفر

  وأهللك باالجيفر فالثماد  مقيم بالمجازة من قنوني
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  الهمزة والحاء

  : بلد، قال الشنفري: بضم اهلمزة، وبالظاء املعجمة أخت الطاء، على وزن فعالة" أحاظَة"

  مع الفجر ركب من أحاظة مجفل  غشاشا ثم مرت كأنها فعبث

  .وقد قيل إن أحاظة قبيلة من ذي الكالع من محري، وهو الصحيح

"امرأمس جبل، وقد : بضم اهلمزة وبامليم والراء املهملة، على وز أفاعل، هكذا ذكره سيبويه يف األبية" أح
  .تقدم حتديده وذكره يف رسم أبلى

"تموضع يف بالد هذيل، قال أبو قالبة: فتح أوله، وبالتاء املعجمة باثنتني، على وزن أفعلب" االح :  

  ضحى يوم االحت من االباب  من صديقك ثم يأسى أياسك

  .يأسك من االياب، وهو مذكور يف رسم ألبان: يريد

أيت ذكر ها يف الراء ي. موضع ينسب إليه رجلة أحجاد: بفتح أوله وإسكان ثانيه، باجليم ممدود" أحجاء"
  .واجليم

"ارجموضع كثري احلجارة، تسب إليه برقة أحجار، قال جرير: مجع حجر" أح :  

  ببرقة أحجار قيسا من القضب  والعيس العتاق كأنها ذكرتك

. موضع مبكة، على لفظ مجع حجر، كانت قريش تتمارى عندها، وهي صفى السبب" أَحجار اِملراِء"

إين بعثت إىل أمة : لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم جربيل عند أحجار املراء، فقال: "قالروى زرعن أيب 
  ".فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف : فقال جربيل. أمية، فيهم الغالم والعجوز والشيخ العاسي

ا جبل حيبنا أحد هذ: "جبل تلقاء املدينة قناة إليها، قال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم وقد طلع له" أحد"
. ورواه عباس بن سهل، عن أيب محيد الساعدي عه. رواه قتادة عن أنس، عنه صلى اهللا عليه وسلم" وحنبه

  .ورواه مالك عن عمرو موىل املطلب، عن أنس، عن النيب عليه السالم

ن السبخة وملا خرج املشركون إىل املدنية لقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، نزلوا بعنني، يف جبل ببط
من قناة، وسرحوا الظهر يف زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمني، ومشى رسول اله صلى اهللا عليه 

من رجل خيرج بنا على القوم من كثب يف طريق ال : وسلم إليهم، على الشوط، م حرة بن حارثة، مث قا
فنفذ به يف حرة بن حارثة . أنا يا رسول اهللا: مير بنا عليهم؟ فقال أبو خيثمة أخوبىن حارثة بن احلارث

  .ويب أمواهلم، حىت نزل به الشعب من أحد، يف عدوة الوادي إىل اجلبل، فجعل عسكره وظهره إىل أحد

  .بئر مذكوره حمددة يف رسم سجلة: بفتح أوله وبالرء املهملة والدال املهملة، على وزن أفعال" أم أحراد"

  : ماء باملدينة، قال ابن مقبل: لدال املعجمة، على وزن أفعالبفتح أوله وبالراء املهملة وا" أحراض"
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  مدافع أحراض وما كان يخلف  مه بعد ما قد تحله وأقفر

"صواد لبين تغلب، كانت فيه بعض وقائعهم ممع إخواهم بكر، : بالصاد املهلمة، على وزن أفعل" األح
  : قال مهلهل

 ع بأهله الدعسالدمو فيض  وادى األحص لقد ساقاك من العدى

  : وقال جريري. من منازل بكر: الدعس

 من بلد األحص بالدي هيهات  عادت همومي باالحص وسادي

  .وباألحص قتل جساس بن مرة كلي ابن ربيعة". شيب"وهو مذكرو يف رسم 

  : بلد، قال طفيل: بالفاء اخت القاف، على وزن أفعال، مفتةح األول" األحفْاء"

  وكان لها األحاف خليطا تزايله  شربةبعكاش الهبابيد  شربن

هبود : ماء ان لباهلة، ويقال: وعكاش واهلبابيد. باخلء املعجمة" األخفا: "ويروى. قصر األحفاء ضرورة
  .امس ماء، فجمعه

موضع يف بالد بىن تغلب قال : بفتح أوله، وبالفاء أخت اقاف، والراء املهلمة، على وزن أفعال" األحفَار"
    : االخطل

  وأقفرت من سليمى دمنة الدار  الرسم من سلمى بأحفار تغير

: وقال جماهد. هو جبل بالشام، عن الضحاك: اليت كانت منازل عاد، اختلف فيها، فقيل" األحقاف"

حقف، وقيل إذا : األحقاف منازل عاد، رمال مستطيلة بشحر عمان، ويقال للرمل إذا عظم واستدار
  .حلقاف حبضرموتا: أشرف وأعوج، قال اهلمداين

كنا عند على بن أيب طالب رضى اهللا عنه : وروى ابن الكليب عن رجاله، عن االصبغ بن نباتة، قال: قال
إذا جهلتنا فما أعلم : يف خالفة عمر، فسأل رجال عن حضرموت، فقال أعامل أنت حبضر موت؟ قال

خرجت وأنا : قال.  نعم:قال. كأنك تسأل عن قرب هود: أتعرف موضع االحقاف؟ قال: قال. غريها
غالم يف أيإمية من احلي، نويد أن نأي قربه، لبعد صيته، فسرنا يف وادي األحقاف أياما، وفينا من قد 

عرف املوضع، حىت انتهينا إىل كثيب أ؛مر، فيه كهوف، فانتهى بنا ذلك الرجل إىل كهف منها، فدخلناه، 
النحيف " الرجل" اآلخر، وفيه خلل يدخل منه فأمعنا فيه، فاينا إىل حجرين قد أطبق أحدمها فوق

متجانفا، فرأيت رجال على سرير، شديد األدمة، كث احلية، قد يبس على سريره وإذا ملست شيئاً من 
الذي آمت باهللا، وأسفت على عاد " النيب"أنا هود : جسده وجدته صلباً، وعند رأسه كتاب بالعربية

  .لكفرها، وما كان ألمر اهللا من مرد
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  .كذا مسعته من أيب القاسم، صلى اهللا عليه وسلم:  علىقال

  : كانف العرميي: قال. اسم واد: بكشر أوه" إحِليل"

  بإحِليل ال نزوى وال نتخشع  تسألي عنا لنبئت أننا فلوا

ينبغي أن يكون مسى تشبيها بأحاليل الضرع، أي جماريه، وذلك أن الوادي جيري بالسيل، : قال أبو الفتح
إنك "مسى، من ودى يدي أي سال، ومل يصرفه، أله ذهب به إىل البقعة، ومثله قراءة من قرأ ك وكذلك 

  .، فلم يصرفه لتعريف والتأنيث"بالوادي املقدس طوى

  .موضع مذكور يف رسم فلج: بفتح أوله وبانون، ممدود على وزن أفعال، كأنه مجع حنو" األحناء"

  .موضع رمل معروف بديار كلب:  كأنه تثية أحوربالواو والراء املهملة،" األحوران"

 إرقال الهجي المجفر بحيران  من رخيخ ثم راحت عشية غدت

  صبور على طول السرى والتهجر  رم احورين باركب وتقطع

وأحوس من . موضع خنل ببالد مزينة: بفتح أوله، وبالواو والسي املهملة، على وزن أفعل" أحوس"
  : وساألكحل، قال معن بن أ

  أقل وإن كانت تالدى اطالعها  علمت نخلى بأحوس أنني وقد

  .جبل احلدث، احملدد يف موضه مسى بذلك ألحديدابه: تصغري أحدب" األحيِدب"

  الهمزة والخاء

  : موضع، قال عمرو بن معد يكرب: بكسر أوله، وبالذال املعجمة، فعاالن، كأنه تثنية إخاذ" اإلخاَذَان"

  أبي مكاني ال نتهي أو لجربا  ذين اورأيببرقاء االخا ويوم

  .موضع حمدد يف رسم ذي قار: بفتح أوله، وبالثاء املثلثة، على وزن أفعال" ذُو أخثَال"

"ودداذي ذكره اهللا تعاىل، كان فري قريية من قرى جنران، وهي اليوم خراب، ليس فيها إال املسجد " األخ
  .الذي أمر غمر بن اخلطاب ببنائه

  : موضع ما بني مصر واملدينة، على وزن أفعا، قال عمر بن أيب ربيعة" راباألخ"

 وليلة األخراب أرقتنا  وبذى االثل من دوين تبوك

  .هكذا نقته من خط ابن سعدا، أصل أيب على القايل

  : موضع بتهامة، قال أمية بن أيب عائذ: بالراء والصاد املهملتني كأنه مجع خرص" األخراص"

 فمجمع األبواص فالسودتين  ار بعلى فاألخراصالدي لمن
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 فالبرقات فاالنحاص فالنمر  فضهاء أظلم فالنطوف فصائف

  .هذه املواضع من ختامة أو أكثرها، وهي مذكورة، حمددة يف رسومها

"بربفتح أوله وإسكان ثانيه، وبالراء املعجمة املضمومة والباء املعجمة بواحدة، وذكره أبو بكر " األخ
  : اجلبل ال ينبت شيئاً، وقد مضى ذكره وحتديدةه يف رسم أبلى، وقا امرؤ القيس: تح الراءبف

 رخيات إلى فج أخرب وبين  خرجنا نريغ الوحش بين ثعالة

  : باحلاء املهملة، وهي مواضع متدانية، قال جرير" بني رحيات: "ويروى

  متى يرعوى غرب النوى المتقاذف  بنعف األخربية صاحبي يقول

  .جبالن معروفان، قاله ابن دريد: تثنية أخرج بالراء املهملة وباجليم" اخلْرجان"

    

اسم بئر بالبادية، احتفرت يف أصل : بفتح اهلمزة وكسر الراء املهلة بعدها جيم، على وزن أفعله" أخِرجة"
رى يف أصل جبل أسود، جبل أخرج، وهو الذي فيه لونان، فاشتقوا هلا امسا مؤنثاً من هذا اللفظ، وبئر اخ

  .مسوه أسودة، على مثال أخرجة

  : جبال من ديار بىن باهلة، قال عمرو بن أمحر: تثنية أرم، بالراء املهملة وامليم" األخرمان"

 باألخرمين وجورم قبائلنا  راكباً إما عرضت فبلغن فيا

  بحوريت يظعن رغباً غير مقحم  أبا الوجناء موعد قومه وبلغ

  : قا أبو حممد النقعسي. موضع باجلزيرة: وحوريت. ضع أيضا يف ديارهممو: جورم

  فأصبحت بالعرفتين ترتمي  العيس رعان األخرم خلفت

واهللا لوال قرزل إذ جنا لكان مأوى : قال خياطب الطفيل بني مالك. وجاء يف شعر أوس األخرم مفردا
حمز يف : وأخرم الكتف. يسقط على أخرم كتفهإمنا أراد أن يقطع رأسه، ف: خدك األخرما وقال أبو عبيدة

  : موضع ال شك فيه، قال ربيعة بن مكدم: واألخرم. طف عريها

  عني الظعينة يوم وادي األخرم  كان ينفعك اليقين فسائلي إن

بفتح أوله وإسكان ثانيه وبالسني املهملة، منسوب إىل ظبية، احملددة يف حرف الظاء، وهو " أخساف ظبية"
  : ة، خارج من احلرم، قال قيس بن ذريحموضع مبك

  بها من لبيى مخرف ومرابع  فمكة فاألخسف أخساف ظبية
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"بشوهي أربعة أخشاب، فأخشبا مكة . بشني معجمة وباء معجمة بواحدة، على وزن أفعل" األخ
 اهللا صلى اهللا جبالها، وأخشبا املدينة حرتاها املكتفتان هلا، ومها البتاها، التان فيهما احلديث عن رسول

قال : "ويف احلديث". أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها : إين أحرم ما بني ال بىت املدينة: "عليه وسلم
دعي أنذر : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم. يا حممد إن شئت مجعت األخشبني عليهم: جربيل

عدل إىل عبد اله بن عمر وأنا : "الومن حديث مالك عن حممد بن عمران األنصاري عن أبيه أنه ق". أميت
هل غري : فقال. أردت ظلها: ما أنزلك حتت هذه السرحة؟ فقلت: نازل حتت سرحة بطريق مكة، فقال

إذا كن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال عبد اهللا بن عمر. ما أنزلين غري ذلك: ذلك؟ فقلت
 فإن هناك وادياً يقال له السرر، به سرحه سر حتتها - ونفح بيده حنو املشرق -بني األخشبني من مىن 

  ".سبعون نبياً 

  : ويقال أخشب وخشباء على التأنيث، قال كعب بن مالك

 سالت بالمعلمين كداء يوم  الناس ال أبالك عنا فاسأل

  واسختفت من خوفنا الخشباء  وتداعت خشباؤها إذ رأتنا

 ربه بأمن حراء فدعا  ورأى ما لقين ما حراء

: وقال الزبري. جبال اجتمعني الصمان، يف حملة بين متيم، ليس قرا أكمة وال جبل: وأخاشب الصمان

  .ما بني جبجبيها أكرم من فالن: جبال مكة، ويقال: االخشبان واجلبجبان

"رضموضع يف مسجد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على أربع : على لفظ اجلنس من األلوان" األخ
  .واظهره يف رسم شدخ. من تبوكمراحل 

موضع يف دير رعني باليمن، مسى بأخلة بن رحبيل : بفتح أوله وثانيه، وفتح الالم أيضا، وتشديدها" أخلة"
وكان املرادي الذي تزوج أمساء بنت عوف بن ملك، اليت كان . بن احلارث بن زيد بن ييم ذي رعني

لة، ×عني، فنقلها هناك، فقل صر مرقش، وتبعها إىل ايهواها مرقش األكرب، حليفاً هلذا احلي من ذي ر
  : فمات ا، قال طرفة يذكر ذلك

 هوى أسماء ال بد قاتله وأ  رأى أن ال قرار يقره فلما

  على طرف تهوى سراعاً رواحلة  من أرض العراق مرقش ترح

 يدر أ، الموت بالسرو غائله ولم  السرو أض قاده نحوها الهوى إلى

 ذؤبانه وجيائله تمزقه  ن أخله شلوهبأسفل واد م
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بكس أوله وإسكان ثانيه، بعده ميم وياء وميم، عى بناء إفعيل، ذكره أبو بكر، وهو املوضع " إخميم"
  .ألذي فيه الربايب بصعيد مصر

"ىموضع بديار عذرة، قال مجيل: على لفظ تصغري أخ" أخ :  

  هقويوم أخى كادت انفس تز  رثيمات سما لك حبها ويوم

  .هكذا ضبطه أبو علي القايل

    

موضع بني درو بىن عبد اهللا اب غطفان ودور طيئ، وهي : بالياء أخت الواو، على وزن االفعل" األخيِل"
متامخة هلا، قال االخطل، وكان خرج هو وجبري ابن زيد، ورجل من بىن بدر، يقتنصون وهم عزل، 

  : خط، فقالفلقبهم زيد اخيل باألخيل فأسرهم، ومن على األ

  غداة التقينا في المضيق بأخيل  فما نلنا غدراً ولكن صبحتنا

  الهمزة والدال

  : الوتري ما بني أدام إىل عرفة، وأنشد ألسامة اهلذيل: بفتح أوله وثانيه، على وزن فعال، قال السكوين" أدم"

 المناقب إال الذئابا وبين  ولم يدعوا بين عرض الوتير

  : وقال صخر الغي.  قبل عرفةفدلك على أن أدام

 المنية من أداما وساقته  لقد أجرى لمصرعه تليد

حيتمل ان يكون فعاال من األدمة، ومل يصفه لنه ذهب به اى البلدة، وحيتمل أن يكون أفع : فقال أو الفتح
 أدام وأذام، بالدال:يقال: وقال القايل عن ابن دريد. من دام يدوم، فال يصف كما ال يصرف أمحد

  .مهملة، وبالذال معجمة، لغتان

  : إكام سود بنجد أو ما يليه، قال مجيل" األداهم"

  وذات اليمين البرق برق هجين  شماال ذا العشيرة كلها جعلن

 وأسمح للبين المشت قريني  تجاوزن األداهم فتتى فلما

  .دخلموضع مذكور، حمدد يف رسم ال: باحلء املهملة، على وزن أفعال" األدحاَلُ"

  : موضع، قال زهري: حبذف األلف من املذكور قبله، علىوزن فعل" أدم"

  تسعىالحداة على آثارهم حزقا  لشرورى أوقفنا أدم دانية



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  72  

  .فال أدري إن كان أراد أدام املتقدمة الذكر أو غريها

  : موضع مذكور، حملى حمدد يف رسم لفلف قال حسان: بضم أوله فعالن م االدمة" أدمان"

  فمدفع الروحاء في حائل  السراديح فأدمانه بين

بضم أوله وفتح ثانيه، بعده ميم مفتوحة أيضاً مفتوحة مث ياء، على وزن فعلى، هكذا ذكره " أدمى"
  : سيبويه يف البنية، وهو موضع من بالد بىن سعد، قال الراجز

  لو أن من باالدمى والدام

  عندي ومن بالعقد الركام

  ن النعاملم أخش خيطانا م

  : موضع بني اليمامة وتبالة، وأنشد للطفيل: الدام: وقال األصمعي وغريه. موضع هناك أيضاً: والدام

  على الدام تجرى خيلهم وتؤرب  الذمارى هم غداة لقيتهم ونعم

  : وأنشد. حجارة محر يف أرض يب قشري: األدمى: وقال أمحد بن عبيد

  ادمهن حمرالحوصلزعراً قو  يسقين باألدمى فراخ تنوفة

  .وقال توبة

 الصفيح المتضى فحصيرها فذات  وبة من أهلها فستورها عفت

  إلى األدمى أقوت من الحي دورها  مرورى الدانيات فصائف فبرق

  : وقال جرير

  فالرمث من برقة الروحان فالغرف  حبذا لخرج بين لدام واألدامى يا

  : وقال رؤبة.  باميامة:واخلرج. من بالد بين سعد أيضا: الروحان

  ورمل يبرين ودوني يقسمه  ودون دارى األدمى فجيهمة

 مخفق فعيهمة والمعا  ورعن مقدوم تسامى أدمة

هكذا صحح يف كتاب اهلمداين، . بفتح وله وثانيه، وفتح النون بعده" أدنةَ"يف ديار بىن سعد أيضا : جيهم
وأتاهم السيل : قال. ، اليت جاءهم فيها السيل سيل العرموهو أسم وادى مأرب اجلامع ملياه األودية: قال

من عروش عروش، وجوانب ردمان، وشرعة، ذمار، وجهران، وكومان، وإسبيل : من أماكن كثرية
  .وكثري من خماليف خوالن
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  .أرض بني جنران وتثليث، كانت قبائل من جرم ترتهلا: بضم أوله، مصغر على وزن فعيل" أديم"

  : جبل معروف، قال مالك بن خالد: لفظه بزيادة هاء التأنيثعلى " أدمية"

  بنعمان راع في أديمة مغرب  بنى عمرو يراد بدارهم كأن

  الهزة والذال

وروى . ثنية بني مكة وامليدنة، باخلاء املعجمة والراء املهملة، على وزن أفاع، كأنه مجع أذخر" أذَاخِر"
هبطنا مع النيب صلى اهللا عليه : ي، عن أبيه، عن جده، قالاحلريب وأبو داوود، من طريق عمرو بن شع

وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصالة، فصلى رسول اهللا صلى اله عليه وسلم إىل جدار، فاختذه قبلة 
  .وحنن خفله فجاءت مة لتمر بني يديه، فما زال يدارئها حىت لصق بطنه باجلدار، فمرت من ورائه

    

ابن أيب جنيح أن الين صلى اهللا عليه وسلم أمر خالد بن الوليد يوم الفتح، فدخل حدثين : قال ابن إسحاق
من الليط، أسفل مكة، يف بعض اناس، وخالد على انبة اليمىن، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل من 

بكسر الالم وبالطاء املهملة، : هكذا صح عن ابن إسحاق من الليط. أذاخر، حىت نزل بأعلى مكة
ويف دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة ودخول خالد رواية . كذلك وقع يف كتاب أيب جعفر الطربيو

  .اخرى مذكورة يف رسم كداء

له وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مفتوحة، وباء مكسورة، بعدها يا وجيم، ,بفتح أ" أَذْرِبيجان" "أذَام"
جلبل من بالد العراق، وتى كور إرمينية من جهة وأذربيجان وقزوين وزجنان كور تل ا. وألف ونون

  .املغرب

أذرح : قال ابنوضاح.مدينة تلقاء الشراة من أداين الشام: حباء مهملة على وزن أذرع" أذْرح: "قال الشاعر
  : قال كثري. وأعطاه معاوية مئة ألف دينار. وبأذرح بايع احلسن بن علي معاوية بن أيب سفيان. بفلسطني

 وأصحابي بجنة أذرح بمر  ت العشاء أشيمهقعدتُ له ذا

  : وقال مجيل

  وقد حبست فيها الشراة وأذرح  نزال بالحبال عشية ولما

وذلك . وملا انتقل على بن عبد اهللا بن عباس إىل الشام، اعتزل مدينة أذرح وزل احلميمة، وبىن ا قصراً
لم، وهي من بالد الصلح اليت كانت أن أذرح افتتحت صلحاً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

وروى البخارى ومسلم مجيعاً، بأسانيد من . تؤدي إليه اجلزية، وكذلك دومة اجلدل والبحران وهجر
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إن أمامكم : "طريق عبيد اهللا بن عمر، عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ".حوضى كما يب جرباء وأذرح

 أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا حممد بن بشر، عن عبيد اله، عن نافع، عن ابن عمر، حدثننا: زاد مسلم قال
  .مها قريتان بالشام، بينهما مسرية ثالثة أيام: فسألت ابن عمر، فقال: قا عبيد اله. فذكر مثله

"عبفتح أوله، وسكون ثانيه، وبالراء املهلمة املضمومة، والعني املهملة، على وزن مجع ذراع، " أذْر
كذلك فسرت أم شريك بيت . وتضاف فيقال أذرع أكباد، وهي ضلع سواداء من جبل يقال له أكباد

  : أبيها متيم بن أيب بن مقبل

  ركب بلية أو ربك بساوينا  أمست بأذرع أكباد فحم لها

حبل : صغارا، تسمى األذرع، واالقرين تصغري أقرن من اجلبال،وأكباد" أقرين: أذرع أكباد: وقال غريها
  .متصل بلية، وبني لية وقرن ليلة

  : وقال ابن مقبل أيضاً، فأفرد أذرعاً ومل يضفها

  سياالً وشيحا غير ذات دخان  ناراً للرعاء بأذرع وأوقدن

  .موضع آخر، سيأيت ذكره إن شاء اله تعاىل: وأضرع، بالضاد أخت الصاد

ومن كسر االلف من : قال. يضاهي منسوبة أي أذرع، مكان أ: قال اخلليل. أرض بالشام" أذِْرعات"
  .أذرعات مل يصرفها، ومن فتح األلف صرفها

وملا قدم عرم رضي اهللا عنه الشام تلقاه أبو عبيدة، فينما عمر يسري لقيه املقلسون من أهل أذرعات 
يا أمري املؤمنني، هذه سنة لعجم، وإنك أن : فقال أبو عبيدة. مه، ردوهم: بالسيوف والرحيان، فقال عمر

دعوهم، عمر وآل عمر يف طاعة أيب : فقال عمر. تهم منه يروا أن ف ي نفسك نقضاً لعهودهممنع
  : وقال امرؤ القيس. عبيدة

  بيثرب أدنى دراها نظر عالى  من أذرعات وأهلها تنورتها

: ر من أذرعات فوادي جدر جدر-فما إن رحيق سبتها التجا: ونسب إليها اخلمر اجليدة، قا أبو ذؤيب

  .كواد هنا

أذرعات تصرف وال تصرف، واصرف أمثل، والتاء يف احلالني مكسورة، وأما فتحها : قال أبو الفتح
فمحظور عندنا، ألا إذا فتحت زالت داللتها على اجلمع، وقد رواها الكوفيون يف بعض األحوال 

  .مفتوحة، وك ذلك متأول عندنا إن صحت روايته، وجب قبوله

  .موضع مذكور، حمدد يف رسم الغمر: أنه مجع مذكرعلى وزن أفعال، ك" األذْكار"
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  .مياه مذكوره يف رضوى" أذْناب الصفْراِء"

  .كأنه مجع ذوب، وهي مياه حمدودة، مذكورة يف رسم االجرد" األذْنبة"

موضع مذكور يف رسم فيد، وال أحقه، وأذنه، مثله : بفتح أوله وثانيه، بعده نون مفتوحة أيضا" أذَنة"
موضع من ثغور الشام، إليه ينسب على بني احلسني بن بندار األذين القاضي احملدث، : فعلهعلى وزن 

  .متأخر الوقت، نزل مصر

  الهمزة والراء

هوجبل معروف، قال : وقال. بفتح أوله وبالباء املعجمة بواحدة، علىوزن عا، قاه ابن دريد" أراب"
    : جرير

   علت أراباوال في اخي يوم  تيم غذاة الحنو فينا فما

هو ماء من مياه بين يربوع، كانت فيه لتغلب وقعة على بين : إراب، كسر أوله، قال: وأبو عبيدة يقول
  : يربوع، وكذلك رويناه يف شعر االخطل بكسر اهلمزة، قال

 حيث يقسم االنفاال بإراب  ولقد سما لكم الهذيل فنالكم

  :  وذلك يف قو مساور ابن هند بن قيس زهريوكذلك روياه يف احلماسة بالكسر،مل خيتلف فيه،

 تحكم فيه أهُل إراِب حتى  وجلبته من أهل أبضة طائعاً

  : وكذلك ذكره ابن األعرايب، وأنشد لعرفطه بن الطماح األسدي

  بجنب إراب وانطلقوا ِسراعا  من تركت يوم يوسد بنفسي

  : وقال الفرزدق

  رم األركانتحت العشى ضبا  إاب بجحفل من وائٍل وردوا

  .ماء طي، وقد ذكره بشواهده يف رسم تعشار، فانظره هنالك: بضم أوله وبالطاء املهلمة" أراطى"

موضع بني بالد طيئ وبالد بين عامر، بضم أوله، على وزن فعال، قال زيد اخليل، وكان بنو عامر " أراق"
  : أغارت عليهم، فنذرت م طيء، فاقتتلوا، فظهرت عليه طيء، فقال

  تجمع من طوائفهم فلوُل  أن بدتْ لصفا أراق ولما

موضع بعرفة ز روى مالك، عن علقمة بن أيب علقمة، عن : بفتح أوله، على لفظ مجع أراكة" األراك"
فاألراك من مواقف عرفة من ناحية . أن عائشة أم املؤمنني كان ترتل بعفة بنمرة، مث حتولت إىل األراك: أمه

وروى جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلىاهللا عليهوسلم . ف عرفة من ناحية اليمنالشام، ومنرةُ من مواق
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  .أمر بقبة له من شعر، فضربت بنمرة يف حجته

  .بضم أوله وتشديد ثانيه، بدمذكور يف رسم السيسجان" أرانُ" "اقرأ أروم" "أرام"

  : رمال منحنية، قال املخبل: عى لفظ مجع أرنب" األراِنب"

  كبرت فجبني األرانب صعصعا   سعد إذ يقود به أبنهقال كما

شعبة مذكوة حمددة يف : بضم أوله، وبالياء أخت الواو، بعدها نون، على وزن أفاعل من الني" أراين"
  .أراين وفراقد، وكل مسيل صغري شعبة: رسم حرض، ومها شعبتان

  : قال زيد اخليل. موضع يف ديار طيء: بفتح أوله وثانيه، على وزن فعل" ذُو أرٍب"

  وقد قدمت بذي أرب طلوُل  من آل فاطمة السليل عفا

"اعبليس : وقد قيل فيه.موضع يف رسم الزم: بفتح أوله وإسكان ثانيه، على لفظ مجع ربع الشيء" األر
  .مبوضع، على ما ذكرته هنالك

اليوم :قال األصمعي. ثل اسم اليومبفتح أوله، وفتح الباء املعجمة بواحدة،والعني املهملة، م" األربعاء"
األربعاء بفتح الباء،وال نعلم األربعاء بكسرها إال يف مجع بيع، مث نصيب وأنصباء، ومل يأيت من هذا البناء 

  .اسم موضع: هو األبعاء، بضم اهلمزة والباء: وقال كراع. غريه

وقعة لبىن رياح على بين وهو ذو خيم بعينه،وهو موضع خنل، قد حددته يف رسم قدس، وكانت فيه : ع
  : حنيفة، قا سحيم بن وثيل الرياحي

  غداة دعانا قعنب والكياهم  ترنا باالبعاء وخلينا ألم

  .وقد ذكره بأشفى من هذا يف رسم ذي خيم

هو واد يف : بفتح أوله، على وزن أفعل، وبالثاء املثلثة والدال املهلمة، قال أبو عبيدة اهللا السكوين" أرثد"
األكرب واالصغر، جبالن من عدوة : ومها ثافالن. كرب من جبال امة، ويف بطن أرثد عدة آبارثافل األ

غيقة اليسرى، مما يلي املدينة، عن ميني املصعد إىل مكة، وعن يسار املصعد من الشام إىل مكة، بينهما ثنية 
نهما وبني رضوى، بي: وقال يف موضع آخر. ال تكون رمية بسهم، بينهما وبني رضوى وعزور ليلتان

حمددة فريسم رضوى، وهذان اجلبالن مها لضمرة خاصة، : وغيقة ورضوى وعزور. وعزور سبع مراحل
ما العرعر والقظ والظيان وااليدع والبشام والتنضبقال. وهم أصحاب حالل ورعى ويسار، ونبا :

  .ولتنضب مثر يقال له اهلمقع، يشبه املشمش، ويؤكل طيباً

  : صيبويف أرثد ثقول ن

  إلى النخل من ودان ما فعلت نعم  تسأل األطالل من بطن أرثد أم
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أرثد هو وادي األبواء، على أربعة أميال من املدينة، والدليل أنه يدفع يف األبواء قول نبيه : وقال ابن حبيب
  :  أنشده الزبري- وكا دفن باالبواء -بن احلجاج يرثي العاصي بن وائل 

  دفنت خالف الركب مدفع أرثد  نةرب زق كالحمار وجف يا

: يقول. واهللا ما أرحت حىت نظرت إىل اهلضبات من أرثد: ليت شعري مى أرحت؟ فقال: وقال معاوية

    مىت رجعت ورحت من مكانك؟ 

مدينة : بفتح وإسكان ثانيه، بعدمها دال مهملة مفتوحة، وباء معجمة بواحدة مكسورة، مث ياء" أردبِيل"
  .ة، يأيت ذكرها يف رسم سبالنبأذربيجان معروف

قال . ر بأعلى الشام، وهو ر طربية: بضم أوله، وبالدا املهملة املضمومى والنون املشددة" األردنّ"
  : وأص هذه التسمية يف اللسان النعاس، وأنشد: يعقوب

  وقد علتي نعسة أردن

  : وقال الراجز

حنت قلُوصي أمس باالردن  

  ىحنى فما ظلمت أن تحنِّ

  مالوة مليتها كأني

  ضارب صنجي نشوٍة مغنى

بين خوابي قرقف ودن  

أو ااخليل والسالح، فقد : أن جزيزة العرب ملا افتحت،قال رجل عد ذلك: "ومن حديث مكحول
ال تزاتلون تقاتلون : فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرد عليه وقا. وضعت احلرب أوزارها

ما : قال الراوي". ىت يقاتل بقاياكم الدجال ببطن األردن، امن من غربيه، والدجال من رقيه الكفار ح
  .كنت أدري أين األردن حىت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

موضع قبل تثليث، من بالد بىن : بفتح أوله وسكون ثانيه، وبالسني املهملة، كأنه مجع رسن" األرساَن"
  :  مقبلعقي، قال ابن

 اللؤم بيتاً فوق كلَّ يمان بنى  فقْل للحماس يترِك افخر إنما

 فألرسان فالقرظان فتثليث  به نجران ثم حبونن أقرتْ
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  .وهذه املواضع كلها ميانية

بلد : بفتح أوله وثانيه وإسكان السني املهملة، بعدها نون مفتوحة، وألف وسني مهملة أيضا" أرسناس"
  .قبل هرتيطمن ثغور الشام 

موضع من بالد أذربيجان، وهناك أسر االفشني : بفتح أوله وبالشني املعجمة، على وزن أفعل" أرشق"
  : بابك، قال الطائي

  جرت بالعوالي والعتاق الشواذب  بأرشق إذ سألت عليهم غمامة

  .ن قرى نيسابورقرية م: بفتح أوله وكسر الغني املعجمة، بعدها الياء أخت الواو، والنون" أرغيان"

: جبل لبين سالمان، ومها جبالن: على وزن أفعال، بالفاء والغني املعجمة، كأنه مجع رفغ" األرفَاغ"

  : االرفاع والسرد، وما منازهلم، اقل الشنفري

 ذي كساءالمان أو برد على  إني ألهوى أن ألف عجاجتي

 لسردوأسلك خال بين أرفاغ وا  وأمشي لدى العصداء أبغي سراتهم

: االرفع: وقا ابن دريد. أرض لبين يالمان، فيها نقاع يشربون منها املاء: العصداء: قال حممد بن حبيب

  .موضع على وزن أفعل، بالغني املعجمة

  .موضع على وزن أفعل" األرقع"

موضع، قال : بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده قاف وباء معجمة بواحدة، على وزن أفعالن" أرقَبان"
  : شاعرال

 النفر الذين بأرقبان من  أزب الحاجبين بعوف سوء

  .ذكر ذلك يف حرف بزز. ويقال إنه أراد بأرقباذ، فلم يستقم له العشر: قال أبو بكر

  .بضم أوه وثانيه وبالكاف، جبل مذكور، حمدد يف رسم تيماء" ذُو أرك"

  : إياه أراد أبو الطيب بقولهموضع يف ديار بين عقيل، و: بفتح الثالث، على وزن فعلة" أركة"

 الرقتين لها مزار وأهل  ومال بها على أرٍك وعرض

  .فحذف اهلاء مضطراً

"على مثاله وباالم مكان الكاف، فارل جبل آخر يف بال بين جعدة، وقيل يف بالد بين مرة، وذو " ذُو أر
  : واد منسوب إليه، قال زيد اخليل: أرل

 رل وحى بني بجادأ بذي  صبحن الخيُل مرة منسفات

 بأرماح شداِد غداتئذ  بالطاح عركن قيساً ويوماً
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 حنيفة مثل تذباح النقاد  باليمامة قد ذبحنا ويوماً

  : حى من بين عبس، قال النابغة الذبياين: بنو جباد

  تزحى مع الليل من صرادها صرما  الريح من تلقاء ذي أرل وهبت

  : وقال الكميت. انجبل بأرض غطف: أرل: وقال أبو احلسن

  مراتعها بين اللصاف فذى أوْل  صادرات أو قوارب آلفت على

  .وانظره يف رسم عدنة

ويقال إا دمشق، وإن ا أربع مئة ألف عمود من حجارة، ونزهلا جريون "بكسر أوله " إرم ذَات الِعماد"
أبني من اليمن، وذا التيه سكن ويقال إن إرم ذات العماد بنيه . بن سعد بن عاد، فسميت بامسة جريون

  .وانظره يف رسم جريون، من حرف اجليم. وهو الذي يف الترتيل" إرم بن سام بن نوح، فسميت به

  .وإرم أيضا باليمن، بظاهر السحول

    

بفتح أوله وثانيه، على وزن فعل، مضاف إىل الكلبة من الكالب، وهو نقا قريب من النباج، " أرم الكَلْبة"
  .ه يف رسم املروتوانظر

موضع يف ديار طيء أو ما يليها، قال زيد اخليل ملا : بكسر اوله ومبيمني، كأنه مصدر أرم إرماما" إرمام"
  : حضرية الوفاة بفردة، وهي ماء من مياه جرم

 في بيت بفردة منجد وأترك  صحبي المشارق غدوة أمطلع

 ل منشدإرمام فما حو فبرقة  سقى اهللا ما بين القفيل فطابة

  عوائد من لم يشف منهن يجهد  لو أني مرضت لعادني هنالك

  : وقال جرير

 الجفون ببرقتي إرمام مثل  ولقد ذكرتك والمطى خواضع

  : وقال النمر بن تولب

  فوادي المياه فالبدي فأنجل  إرمام فجنبا متالع فبرقة

  : قال عبيد. واديان: والبدى وأجنل

 أتييهما لمن غلبا سيل  القى البدى الكالب فاعتلجا



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  80  

. واظهره يف رسم مسأسل، ويف رسم مسرياء. واد لبىن اسد: إرمام. وقال يعقوب. واٍد ايضا: والكالب

  : ويدلك على أنه بإزاء صارة قول الراعي

  شماال وقطعن الوهاد الدوافعا  إرماما يميناً وصارة جواعل

بلد معروف، يضم كوراً : كسورة وياء، مث نون مكسورةبكشر أوله وإسكان ثانيه، بعده ميم م" إرِمِينية"
وقيل مسيت بأرمون بن ملطى بن يومن ابن يافث . كثرية، مسيت بكون املن فيها، وهي أمه كالروم وغريها

  .بن نوح

  : موضع، قال االخطل: بكسر أوله وإسكان ثانيه، وبالنون والياء أخت الواو" إرناياً"

  برحبة إرنايا خليالً مصافيا  وجدتنا أم بشٍر لقومها وقد

جبل بقرب ذات اجليش، وهو على : بفتح أوله، وسكون ثانيه، وبالنون املضمومة، على مثال أفعل" أرنم"
  : مثانية أميال من املدينة، قال كثري

  بأطراف أعظام فأذناب أرنُم  من آياتها بعد أهلها تأملتُ

  .جبال معروفة، وهي من صدر ذات اجليش: أعظام

بئر أروان، وهي مذكورة يف : بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده واو، على وزن فعالن، ويقال" ذُو أروان"
  .رسم ذوران، من حرف الذال، فانظره هنالك

موضعان متقاربان بنجد، قال أبو : بفتح أوله على مثال فعول، وإرام، بكسر اوله على مثال فعال" أروم"
  : داود

 فشابة فالستار فأروم  تعارأقفرت من سروب قومي 

مها : قال السكوين. وأروم رسم تعار ورسم النري. جبل، ومها مذكوران يف رسم الربذة: وأروم منهما
  .جبالن يف قبلة الربذة

  .موضع تلقاء اجلفار بنجد، مذكور يف رسم النري: بفتح أوله وضم ثانيه" أروم"

موضع يف ديار بن مرة، قال احلارث بن : اجفلي, أوتكي بفتح وله، وبالواو والنون، على وزن" أرءوين"
  : ظامل ملا سجنه امللك

  بذي أورن يترمي ورائي الثعالب  بأطراف البنان لو أنني وددتُ

  .من بين قتال بن مرة، وكانوا رماة: الثعالب

بلد باليمن، : دةبفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو، وااللف والباء املعجمة بواح" أرياب"
  : وفيه كان مرتل سالمة ذي فائش مدحه االعشى فقال
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  إذا زاره الضيف حيا وبشّْ  رأيتُ سالمة ذا فائش

  أصيل العماد رفيع العرشْ  بيت له للضيوف بأرياب

  : وقال حسان

 بسيط كفه وأنامله وقيل  وقد كان في أرياب عز ومنعه

  .ت السحولما بني بعد ان وإرم من ظاهر: وأرياب

قرية بالشام، وهي أرحياء، مسيت بأرحياء بن مللك بن أرفخشد بن سام بن نوح، قال صحر الغي، " أريح"
  : وذكر سيفاً

 با بكفي ولم أكد أجد تى  فليت عنه سيوف أريح ح

رحيى أ: أرحياء، فإذا نسبوا قالوا: ورمبا قالوا". إذ با بكفي: "وروى السكري. باء، فقصر للضرورة: أراد
  .ال غري، وانظره يف رسم حاء

  ".أقرأ أريح" "أرحياء"

وروى عبد اهللا وغريه عن . بئر باملدينة معرفة: بفتح أوله وكسر ثانيه، بعده ياء وسني مهملة" ِبئْر أِريس"
لبس خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعده أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، حىت : نافع عن ابن عمر، قال

  .ثمان يف بئر أريس، فلم يقدر عليهوقع من ع

موضع بني ديار بين ربيعة والشام، مذكرو يف رسم ذي خشب، : بفتح أوله وبالطاء املهملة" اآلريض"
  .فانظره هنالك

    : موضع يف ديار غين بن يعصر، قال اذبياين: بفتح أوله وكسر ثانيه وبالكاف، على وزن فعيل" أريك"

 أريك فالتالع الدوافع فجنبا  اععفا ذو حساً من فرتني فالفور

ومها : قال. أريك يف بالد ذبيان: وقال عبيدة". عفا حسم. "ويروى. موضع يف بالد بين مرة: و ذو حساً
وبطش أريك قتل األسود بين . اجلبل الصغري، قال: أريك األسود، وأريك االبيض، واألريك: أريكان

  : يف مدحة االسودذبيان وبين دودان، وسيب نساءهم قال االعشى 

 ونساء كأنهن السعالِي ك  وشيوخ صرعى بطش أري

  : وهو مذكور يف رسم حسا أيضا، ويدللك على أن أريكا جبل مشرف، قول جابر بن حىن يصف ناقة

 إلى أعلى أريك بسلِم ترقى  تصعد في بطحاِء عرق كأنما

  .إمنا مسى أريكان ألنه جبل كثري األراك: وقال األخفش

فياليت شعري هل بصحراء : موضع، قال الطرماح: بفتح أوله، وبالياء أخت الواو، تثنية أرمي" اناألرمي"
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إىل واردات األالميني ربوع هكذا وقع يف شعر الطرماح، باتفاق من الروايات، وأنا أظنه األرمنني =دارٍة
" بالياء"حته، ومل أر األرميني تثنية أرمن املتقدم الذكر، فإن ذلك غري مرتاب به، وال ممتري يف ص" بالنون"

  .إال يف شعر الطرماح

منازل بين عمرو بن احلارث : مضموم األول مفتوح الثاين، بالياء أخت الواو، عى لفظ التصغري" أريمة"
  .وقد ذكرته بشواهده يف رسم اللهيماء. اهلذليني

ها، ونون، وباء معجمة بواحدة، على بضم أوله وفتح ثانيه، بعده ياء معجمة باثنتني من حتت" أريِنبات"
  : جبل ضخم قد حددته يف موضعه، قال عنترة: مياة لغين بظهر جبلة، وجبلة: لفظ مجع مصغرة

  على أقتاد عوٍج كالسماِم  وقفتُ وصحبتي بأرينبات

  الهمزة والزاي

  : ملخبلموضع يف ديار بين سعد، قال ا: ممدود على مثال فعال، كإزاء احلوض" ذَات اِالزاء"

 التجار من أول سفائن ببز  تحملن من ذات األزاء كما أنبرى

"اِغببالغني املعجمة والباء املعجمة بواحدة، كأنه مجع أزغب، وهو موضع يف ديار بين تغلب، قال " األز
  : االخطل

  تتابع من آل الصريح ثماني  أتاني وأهلي باألزاغب أنه

  .ةفرس كان ليزيد بن معاوي: الصريح

ومن . بالراء املهملة بعد الزاي، مث قاف، أفعل من الزرقة، وهو خلف أمج إىل مكة مبيل" واِدي األزرق"
وادي : أي واٍد هذا؟ فقالوا: ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى على واد فقال: "حديث ابن عباس

: مث أتى على ثنية، فقال. ر بالتلبيةكأين أنظر إىل موسى وهو هابط يف هذه الثنية، له جؤا: فقال. االزرق

كأين أنظر إىل يونس بن مىت على ناقة محراء جعدة، خطامها خلبة، : أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشي، فقال
  : األزارق، قال الراجز: وقد جيمع فيقال". وهو يليب على هذه الثنية 

  قلت لسعد وهو باالزارق

  عليك بالمحض وبالمشارق

  ادن غرانِقواللهو عند ب

  .مجع مشرقة، والغرانق الشابة: املشارق

  .موضع ذكره ابن دريد ومل حيددة: بكسر أوله، على وزن إفعيل" إزميم"
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  الهمزة والسين

  .ظراب مذكورة يف رسم الصلعاء، فانظرها هناك: مجع أسود" االساِود"

ء املهملة، على وزن أفعل، مثل أبلم، بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، وبالطا" أسبط"
جبل قد ذكرته : وأسبط. وبالطاء املهملة، على وزن أفعل، مثل أبلم، وهو خوص املل. وهو خوص املل

  .وحددته يف رسم عصوصر

بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الباء املعجمة بواحدة، على وزن إفعيل، حنو إكليل، وهو بلد " إسِبيل"
  : أنشدين خلف األمحر لبعض املانيني: صمعيقال اال. باليمن

  وكل أرض تضليل  أرض إال إسبيل ال

  : جبل بامليمن، وأنشد للنمر بن تولب: إسبيل:وقال أبو عبيدة

  لكان هو الصدع األعصما  أن من حتفه ناجياً ولو

 رأس ذي حبٍك أيهما على  ألقت به أمه بإسبيل

 اسم طريق من املدينة إىل الفرع، مذكور يف رسم نقم، فانظرها :بكسر أوله، وباراء املهملة" إستارة"
  .هناك

وهي قرية من عمل . بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني من فوقها، وراء مهملة" إستارة"
  .الفرع، وقد تقدم ذكرها يف رسم الفرع ورسم الستار

هكذا ذكره السكوين، ولست منه على .  وزن أفعالبفتح أولل، وباحلاء املهملة، ممدود، على" األسحاء"
  .وأنظرها يف رسم تيماء. وإليه تنسب عني االسحاء، وهي على مرحلة من املدينة وأنت تريد تيماء. يقني

    

وهو جبل . بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وكسر احلاء املهملة، على وزن إفعالن من السحمة" اإلسحماَنُ"
فأما . هكذا ذكره سيبويه يف االمثلة مع إمدان، وهو موضع أيضاً.  ازلقد ذكرته وحددته يف رسم

  : والرت على وجه األرض، قال زيد اخليل" امللح"االمدان يف شعر زيد اخليل، فهو املاء 

  حياض االمدان الظماء القواسح  فأصبحن قد أقهين عنى كما أبت

وال مثال له إال يوم أرونان، أي كثري اجلبلة، : الجبل، ق: أسحمان بفتح أوله، وفتح احلاء: وقال كراع
يوم : وقال غريه. أي فاسد حامض منتفخ: من الرون وهو اجللبة، وأخطبان طائر، وعجني أنبخان غريه

عجني أنبخان، ويوم أرونان، وال نعلم غري : ومما جاء على أفعالن: وقال سيبويه. أرونان، أي شديد
  .انوقد تقدم ذلك يف رسم إمد. هذين



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  84  

أفعل من أبنية اجلموع، مل يأت أحد إال يف : قال كراع. بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم القاف" أسقُف"
  .وقول كراع هذا حجة ملن أنكر الفتح يف أسنمة. أمساء موضع شاذة، وهي أسقف، وأذرح، وأضرع

  : بلد قبل رحرحان، قال عنترة: وأسقف

  وأسقِفلنا برحرحان فإن  فإن يك عز في ذؤابة غالب

  : لواء كظل الطائر املتصرِف وقال احلطيئة، وامسه جرول=كتائب تردى فوق كل كتيبة

  بأسقف من عرفانها العين تذرفُ  أرسم ديار من هنيدة تعرفُ

  : وقد روى هذا االسم بفتح القاف وضمها يف شعر الشماخ، وهو قوله

  بأسقف تسديها الصبا وتنيرها

  .وانظره يف رسم املسهر، فهناك ما يدل أنه متصل خباخ. ناومل أره بفتح القاف إال ه

  .جبل مذكور يف رسم ضرية: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم مفتوحة وقاف" اَألسمق"

"نبضمن أوله وثانيه، بعده نون، على وزن فعل، جبل يف ديار بين جعدة بنجران، وهو مذكرو مع " أُس
  .ظره هناكما يتصل به يف رسم الكور، فان

  : بلد باليمن، وأنشد البن مقبل: أسن: وقال أبو حامت عن األصمعي

 العيون ببطن القاع من أسن عنك  زارتك دهماء وهنا بعد ما هجعت

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وضمن النون وكسرها معاً، كأنه مجع سنام من الرمل، هكذا قال " أَسنمة"
  :  فلج، قال زهري بن أيب سلمىاسم رملة قريب من: اخلليل، وأسنمة

 ومنهم بالقسوميات معترك  وعرسوا ساعة في كثب أسمنة

  ماء بشرقي سلمى فيد أوركك  استمروا وقالوا إن موعد كم ثم

عادلة عن طريق فلج ذات اليمني، وهي مثد فيها ركايا كثرية، متأل فتشرب : القوميات: قال أبو سعيد
  : وقال كثريا، فأظهر أيضاً.  ماء حيث ذكر، احتجاج فأظهر االدغام:ورك. مشاشتها املاء مث ترده

  وعن لهم من ركك شروج  جاوزن هضب قاتئدات وقد

وقال عمارة بن عقيل هي أمسنة، بضم اهلمزة والنون، قال وهي أسفل الدهناء، على طريق فلج وأنت 
يكون يف األمساء وال يف الصفات وأنكر سبيبويه أن . مصعد إىل مكة، وهو نقا حمدد طويل، كأنه سنام

قال حممد بن احلسن الزبيدي قد جاء أفعل . مثل أفعل بفتح اهلمزة وضم العني، إال أن يكسر عليه الواحد
فإن قال قائل أذرح مجع ال يعرف واحده، مسى به املكان، فذلك . للواحد، قالوا أسنمة وأذرح، ملوضعني
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قال وقد حكى أصبع وأبلمة، على . ء مل تأيت مجعاً لشيء ألبتهغري ممكن له يف أمسنمة، ألن أفعلة باهلا
.مثال وزن أسنمة، وإمنا هي عند سيبويه أبلمة، بضم اهلمزة والالم، وكذلك أصبع  

وعلى مذهبه جييء قول عمارة بن عقيل، وقد اختاره غري واحد من اللغويني يف أسنمة وأفاعية، اعين : ع
يقال جلبل بقرب بطخفة : ابن األنباري، عن أيب حامت، عنه قالضم أوهلما، وهو قول األصمعي، روى 

  .وكذلك ذكره أبو حممد. أسنمة، بضم اهلمزة والنون

. موضع باملدينة معروف، وهو من حرم املدينة: بفتح أوله، وبالواو والفاء، على وزن أفعال" اَألسواف"

 فرآين قد اصطدت ساً، فأخذه دخل على زيد ابن ثابت وأنا باألسواف،: روى مالك عن رجل قال
دخل زيد بن ثابت األسواف، : ومسى غري مالك هذا الرجل، وهو شرحبيل، قال. زيد من يدي، فأرسله

أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرم ما بني البيت : فرآين قد اصطدت ساً، فقال يل
  : عاتكة اليت يعين األحوص بقوله: قال إسحاق ابن عبد امللك: وروى احلريب قال. املدنية

  حذر العدا وبه الفؤاد موكل  يابيت عاتكة الذي أتعزل

    

  .ليست بنت يزيد، ولكنه قابل بني قرين بئر األسواف، فكىن عنه بعاتكة

مجع برمة، وهو جبل أيضاً، مذكور يف رسم الزبدة، تقطع فيه حجارة الربم، فلذلك : الربم" أسود البرم"
  .ليهاأضيف إ

  : قال الشاعر. جبل مذكور حملى يف رسم ضرية" أسود العيِن"

 وانتم ما أقام األئم كراماً  إذا ما فقدتم أسود العين كنتم

  .ألم ال يفقدون هذا اجلبل أبدا. ال ينتقلون عن اللؤم إىل الكرم أبدا. يعىن أم االئم

  .، وهي بئر بالبادية، قد تقدم ذكرها يف رسم أخرجةبفتح أوله، وكسر الواو، كأنه مجع سواد" أسِودة"

قال . بلد باملني، به محة تعرف حبمة سليمان: بضم أوله، وكسر ثانيه وتشديده، بعده ياء مشددة" أسى"
وتقول العامة إن االنسان . وهي أكمة سوداء خيترقها جرف عميق، إذا دخله االنسان نتح عرقاً: اهلمداين

  .ء سلمان فأوقد له ناراً، ال يلبث أن تزداد حرارتهقد جا: إذا دخله وصاح

هكذا تكرر يف كتاب اهلمداين مضبوطاً . ويدخله األنسان على سبيل التربك والتشفي من األوصاب: قال
  .اسى: يف نسخة معاناة

  .وهناك وادي أشي، بالشني املعجمة، صحيح، يذكر يف موضعه إثر هذا إن شاء اهللا
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"سيموضع : لياء املعجمة باثنتني من حتتها، بعدها سني مهملة، على لفظ تصغري أسله وبا,بضم أ" أس
  : بالشام، قال عدي بن الرقاع

 بعشار فيها غنى وبهاء  قد حباني الوليد يوم اسيس

  .بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري. جبل من جبال ناعط، يف بالد مهدان من اليمن" أسيل"

  .بفتح أوله، وكسر ثانيه، على وزن فعيل.  مذكورة يف رسم االشعرعني" ذات األِسيِل"

  الهمزة والشين

وقد تقدم . وهو واد يف ديار بين شيبان: بفتح أوله، وبالفاء والياء املشددة، على وزن أفاعيل" األشايف"
  .ذكره بأمت من هذا يف رسم االمرار

"اِقيصموضع قد ذكرته وحددته يف رسم : ى وزن أفاعيلبفتح اوله، وبالقاف والصاد املهملة، عل" األش
  .بسيطة، ويف رسم البدى، فانظره هناك

  : بلد، قال ابن أمحر: بضم أوله وكسر اهلاء" ساِهم"

  فلما مضى حد النهار وقصرا  ظعن طلت بجو أشاهم إلى

 أفعال، تلقاء على وزن: بفتح اوله وإسكان ثانيه، بعده طاء مهملة، وألف وطاء أخرى" غَِدير األشطاط"
احلديبية، وهو مذكور يف حديث احلديبية، من رواية الزهري، عن عروة، عن املسور بن خمرمة ومروان بن 

هو بسر ابن سفيان بن عمور بن 8و: حىت إذا كان بغدير األشطاط لقيه عينه اخلزاعي: وقوله فيه. احلكم
  .عومير اخلزاعي

"بعهكذا . قرية باليمامة: توحة ومضمومة، وبالباء املعجمة بواحدةبفتح أوله، وبالعني املهملة مف" األش
  : ضبطه أوب علي إمساعيل بن القاسم، عن ابن عرفة وأنشد للنابغة اجلعدي

  إلى الفلج العود فاألشعِب  رسوالً له حاجة فليت

  .القدمي: والعود. بنجد: واالشغب أيضاً والفلج

"رعوهو أحد جبلى جهينة، مسى بذلك لكثرة شجره والثاين هو على وزن أفعل، من كثرة الشعر" األش ،
واألشعر . االجرد، وقد تقدم ذكره يف حرف اهلمزة واجليم، مسى بذلك الجنراده، ويقال له القرع أيضاً

يقال جلماعة الشجر شعار، ال : وقال أبو حنيفة. واألجرد شآم. ميان وراء املدينة، يرتله قوم من مزينة
وجبل آخر يقال .. جبل باحلجاز كثري الشجر: واالشعر. شعراء: رض إذا كثر ا الشجرواحد هلا ن ولال

  .ومسيت بذلك كلها لكثرة شجرها، واشتاق ذلك من الشعر: وقال. له شعران



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  87  

  .وشعران سأذكره وأحدده يف حرف الشني إن شاء اهللا تعاىل: ع

    

مر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ورى عبد اهللا بن سلمان االغر، عن نافع، عن عبد اهللا بن ع
وحبذاء االشعر من شقه املاين وداى الروحاء، ومن شقه الشامي . إذا وقعت الفنت فعليكم جببلى جهينة

بواطن الغوري واجللسي، ومها جبالن متفرقا الرأسني، أصلهاما واحد، وبينهما ثنية سلكها رسول اهللا 
عشرية من ينبع، فأهل بواط اجللسي بنو دينار موايل بن كليب بن صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة ذي ال

ومن أودية األشعر . كثري، وكان دينار طبيباً لعبد امللك بن مروان، وهم إخوة الربعة من بىن جهينة
. حورتان الشامية واملانية، ومها لبىن كليب بن كثري املذكورين، وبىن عوف بن ذهب اجلهنيني أيضاَ

وذلك أن شداد بن أمية . ة واد يقال له ذو اهلدى، مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموحبورة اليماني
الذهي، قدم عليه بعسل أهداه له، فقال من أين شرت هذا؟ فقال من واد يقال له ذو الضاللة، فقال بل 

 غرير، وا املخاضة، وهي بقاع كانت القوم من جهينة، مث صارت لعبد الرمحن بن حممد بن. ذو اهلدى
 هي اليت يقول فيها ابن بشري اخلارجي

  مقيم بزوار آخر الدهر معتمر  أبلغنا أهل المخضة أنني أل

  : شق يف أعلى اجلبل، أو يف وسطه، قال الشاعر: وكان وعرة، وا غرض يستحرج منه الشب، والغرض

  نزل أضر غروضه شؤبوب  يا كاس ماثغب برأس ممنع

 يقصر دنونه اليعقوب نديان  منك شريعة وبشامه بألذ

: هكذا نقل السكوين، واملعروف عند اللغويني، ان الغرض بفتح الغني املعجمة، وإسكان الراء املهلمة

وكان عبد امللك . صفح اجلبل وناحيته: والعرض بفتح العني املهملة. الشعيبة ف يالوادي، واجلمع غرضان
وحبورة . له ذو احلماط، ألن موضعه كان شجرياً باحلماطقد أختذ يف خالفته حبورة الشامية مرتال يقال 

: واحلورة. الشامية هذه كان يرتل حممد بن جعفر الطاليب، يف بقاع بن دينار، أيام كان يقاتل بن املسيب

ومن أودية احلورة واد برتع يف الفقارة، سكانه بنو عبد اهللا بن احلصني األسلميون . الشعب يف الوادي
وبأسفل .  اخلارجي الشعر، وهم من عدوان، تزعم جهينة أم حالفوهم يف اجلاهليةواخلارجيون، رهط

وا . وا ذات الشصب. احلورة عني عبد اهللا بن احلسن، اليت تدعى سويقة، مث تنفذ بني السفح واملشاش
 وهي بني -موضع بيوت النحل :  واجلياء-وبأسفل املليحة هضبة يقال هلا احلياء، ولكثرة حنلها . املليحة

  : شويلة وبني احلورة، فيها نقب يقال له العويقل، ويف العويقل يقولك ابن أذينة

 الجياء عليه ردم ماجوج ذات  العويقل سدته بجمتها ليت
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  ويسلكوا السهل ممشى كل منتوٍج  ذوو الحاجات من غلظ فيستريح

  : فأجابه اخلارجي

  االباليجبه الشم والساكنين  زائره الطريق إليه إن خلوا

 أذن أن البيت محجوج ومنذ  زال منذ أزل اهللا موطئه ما

 شطب بالقد المنسوج كأنها  يهدي له الوفد وقد اهللا مطربة

 لبيك لبيك تكيبر وتثجيج  يوثقه سدا وهم لهم وكيف

 شقها ويلي حورة الشامية، ينازعها من. الطريق الضيق يف اجلبل، ال يكون إال به أو باحلرة: املطربة
وهناك . الشامي، حراض، وا بئر يقال هلا بئر حراض، ولعمران بن عبد اهللا بن مطيع بفرع حراض قصر

وبلى حريضاً ظلم، وصدره . أيضا حريض، وهو لبين الربعة، فيه ماء يسيح، ال يفضي إىل شيء ينتفع به
من : طيل املليحي، ومليحوبأسفل ظلم بئر يقال هلا بئر ع. لبىن احلارث، بطن من مرة من بىن الربعة

وبفرع ظلم الصهوة، صدقه عبد اهللا بن عباس على زمزم، يفتل رقيقها اخلزم من الصهوى لزمزم، . الرعبة
مليحة الرمث، وميلحة احلريص، : ويلي ظلماً من شقه الشامي مليحتان. رقيقها متناسلون ا إىل اليوم

وهناك جبل مسار، الذي يقول فيه . ا، يسد خبشبةألن ا شعباً ضيقاً، حيرص األبل، أي يقش ر جلوده
  : الشاعر

  فال وأبيك ال أرد السمارا  ورد السمار لنقتلنه لئن

  .دحل ودحل: وبني ظلم املليحتني الدحالن. وهناك أيضاً عويسجة

    

. وبطرف هذا البجل الشامي ماء يقال له الوشل. وعذمر، وهو جبل عظيم، بني مليحة وصعيد ظلم

ومن أودية األشعر طاسي، وهو يصب . مث يلي مليحتني بواطان املذكوران. الغريب ردهة عاصموبطرفه 
على الصفراء، وهي لبين عبد اجلبار الكليبيني، وهم يزعمون ان هلم دعوة من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  : ومن أدويته عباثر، وهو لبين عثم، ومن جيهنة ويف يقول اخلارجي. وسلم يف أمواهلم

 على قيس بن سعد طريقها يرم  دالني عباثر إنها يليخل

  يضيء ذرا ذات العظوم حريقها  لها مشبوبة يهتدي بها هدتنا

ويف عباثر طريق يفضي إىل ينبع، ومن . وقد ذكرنا ذات العظوم. يعين قيس بن سعد بن زيد االنصاري
هلما بئراً الصريح، واحدة لبىن زيد بن أودية األشعر الغورية منلى، وهي تصب على ينبع، وا بئران يقال 

وبأسفل منلى عيون حلسني بن علي بن حسني، منها ذات األسيل، . خالد احلراميني، واألخرى للكليبيني
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وبأسفل منلى البلدة والبليد، وما عينان لبىن عبد اهللا بن عنبسة بن سعيد نب العاصي، وقد ذكر كثري 
  : البليد وذكر ظعنا، فقال يف ذلك

 قنان من خفينن جون عليها  عيني حتى تالحمت أبتعتهمف

 من وادي البليد شجون وأعرض  وقد حال من حزم الحماتين دونهم

بفتح أوله وثانيه وتشديد القاف، على " األشق"ظهور ا من ينبع وبطونُ =وفاتتك ظعن احلي ملا تقاذفت
وهو مذكور أيضاً يف . م الدحل، فانظره هناكوقد ذكرته بشواهده يف رس. موضع تلقاء عاجل: وزن أفعل

  .رسم ضرية

"قَابموضع بني اجلعرانة ومكة، قال : بفتح أوله، وسكون ثانيه، وبالقاف، بعدها باء معجمة بواحدة" أش
االشقاب مجع شقب، وهي مواضع دون الغريان، تكون يف هلوب اجلبال وهلوب األودية، : قاسم بن ثابت

ن حديث مسعود بن خالد، عن أبيه خالد بن عبد العزيز بن سالمة، أن النيب صلى وم. ويوكر فيها الطري
اهللا عليه وسلم نزل عليه باجلعرانة، فأجزره، يأ دفع إليه شاة فذحبها، مث بدت للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

 وسلم يومئذ العمرة، فأرسل خالداً إىل رجل من أصحابه يقال له خمرش بن عبد اهللا، والنيب صلى اهللا عليه
يا خمرش، من هذا : خائف من دخول مكة، فسار به طريقاً بعد له عما خياف، حىت بلغوا أشقاب، فقال

مث إنه صلى اهللا عليه وسلم . املكان الى الكر وما وااله خلالد، وما بقي من الوادي فهو لك يا خمرش
بحوا عند خالد راجعني فحص يف الكر بيده، فانبجس املاء، فشرب، مث مضى حىت قضى نسكه، وأص

  .وأحله خمرش، يعين حلقه

جبل تلقاء خيرب قد ذكرته وحليته عند ذكر : بفتح أوله، وبامليم والذا املعجمة، على وزن أفعل" األمشَذُ"
  .ومها أمشدذان، جبالن لشجع، وانظره يف رسم تيماء. خيرب، فانظره هناك

 معاً، بعدها سني مهملة، على وزن أفعل وأفعل، بفتح أوله وإسكان ثانيه، وفتح امليم وضمها" أشمس"
  : وهو جبل يف شق بالد بين عقيل، قالت ليلى األخيلية

 بين االشمسات فأيصِر بسرة  ولم يملك الجرد الجياد يقودها

ومن رواه أمشس بضم امليم، فقد ميكن أن . مجعت فقالت األمشسات، أرادت اجلبل وما يليه من البقاع
و ماء معروف، قد ذكرته يف موضعه من حرف الشني، وانظره أمشس يف رسم وه. يريد مجع مشس

  .الثملماء

  : جبالن متقابالن بنجد، قال محيد بن ثور: تثنية أشهب" األشبهبان"

 فجمال فالمجج فاألشهبين  صدور ودان فأعلى تنضب
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"يواد أو جبل يف بالد نيب : بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو، على لفظ التصغري" أش
. أشيء وادي الرباجم: وقال عمارة بن عقيل. وأوطام ببطن الرمة: قال الرياشي. العدوية من بين متيم

بلد قريب من امليامة، وقال زياد بن محل، وهو املرار العدوى، وأيت اليمن، : أشي: وقال عمر بن شبة
  : فرتع إىل وطنه

  وال شعوب هوى مني وال نقم  حبذا أنت يا صنعاء من بلد ال

 أشي وفتيان به هضم وادى  حين تمسى الريح بادرة وحبذا

  : وقال أيضاً وذكر خنال

 شربن جمامه حتى روينا  طلبن البحر باألذناب حتى

 ما يبالين السنينا بوائك  تطاول مخرمي صدى أسي

  ن الدهر إن الدهر مرار مر م=واحلي يوم أسي إذ أمل م: وقالل عبدة بن الطبيب السعدى

  الهمزة والصاد

     : موضع بالشام، قال حسان: على لفظ أصابع اليد" ذَات األصابع"

إىل عذراء مرتهلا خالء واجلواء أيضاً بالشام، وهو مرتل احلارث بن أيب مشر =عفت ذات األضابع فاجلواء
قرية من : وعذراء.  حرف اجليمموضع آخر يف ديار بين أسد، يذكر يف موضعه من: واجلواء. الغساين

  .قرى دمشق، وهي اليت قتل فيها حجر ابن عدي وأصحابه

بكسر أوله، وبالدال املهملة، على وزن فعال موضع ببالد بين فزارة وهو املوضع الذي أقعد " ذَات االصاد"
ء، وقال هلم إن مر فيه حذيفة بن بدر فتيانا من بين فزارة، ملا تغالق هو وقيس بن زهري على داحس والغربا

مث مضى داحس حىت حلق غيرباء . بكم داحس متقدماً فالطموا وجهه ونهوه، حىت تقدمه الغرباء، ففعلوا
.قال بشر بن أيب بن محام العبسي. وتقدمها  

 األذى من ذلة وهوان يرون  لطمن على ذات األصاد وجمعهم

الشعب يسمى شعب احليس، ألن حذيفة وقيل إن ذلك . أراد ذات حسي: ذات األصاد: وقال اليزيدي
  : وقد أنشد قول أيب متام: وقال الصويل. أطعمهم هناك حيساً

 بدر على ذات االصاد بني  وغادر في صدور الدهر قتلى

  .الردهة اليت قتل عليها قيس بن زهري حذيفة بن بدر، وهي موضع ماء باهلباءة: ذات االصاد

  " بلد باحلجاز معروف، قال ساعدة بن جوية : ، على وزن أفاعلبفتح أوله وبالغني املعجمة" األصاغي"
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 كما عج الحجيج الملبد تعلو  لهن بما بين األصاغي ومنصح

جبال قريبة من اجلحفة، عن ميني الطريق من املدينة ىل مكة، مسيت بذلك : على لفظ مجع أصفر" األصِافُر"
  : ألا هضبات صفر، قال كثري

  فأكناف هرشي قد عفت فاالصافر  لظاواهررابع من أهله فا عفا

  .وانظرها يف رسم العقيق

إذا هبطت : وروى أبو داوود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعمرو بن أمية الضمي، وقد صحبه رج ل
فخرجنا حىت إذا كنا باألبواء، قال إين : قال. أخوك البكري فال تأمنه: وقد قال القائل. بالد قومه فاخذره

فلما وىل ذكرت قول النيب صلى اهللا عليه . راشداً: فقلت". يل"يد حاجة إىل قومي بودان، فتلبث أر
وسلم، فشددت على بعريي أوضعه، حىت إذا كنت باألصافر إذا هو يعارضين يف رهط، قال وأوضعت 

  .ذكره يف كتاب األدب، يف باب احلذر من الناس. ملا رآين قد فته أنصرفوا: فسبقته، قال

مدينة معروفة من بالد فارس، مسيت بذلك ألن أول من نزهلا إصبها بن فلوج بن : بكسر اوله" بهانإص"
: وقيل مسيت إصبهان ألن إصبه بلسان ال. ملطي بن يافث، ونزل أخوه مهذان، فسميت به، وكان امسه

صبها، اجندم، البلد، وهان الفرس، فمعناه بلد الفرسان، ومل يكن حينل لواء امللك منهم إال من أهل إ
وكانوا معروفني بالنجدة والبأس والفروسية، ونقلت من خط أيب الفتوج اجلرجاين ا، إصبه بالفارسية 

  .وله حديث يطول ذكره: قال. العسر ذاك: ذاك، فمعىن االسم: العسر، وأن هان معناه

"فَرجبل يف بالد طيء، قال جابر بن حريش: على لفظ الواحد" األص :  

  نرعى القرى فكامسا فألصفرا   باسمى بحائلأرانا ولقد

 حر البسابس مفقرا فعوارض  بين ضباعة فرضافة فالجزع

جبالن : وضباعة ورضافة. جبل هناك، وبه مسيت الكامسية: وكامس. بطن واٍد بالقرب من أجأ: حائل
  .وانظر األصفر أيضاً يف رسم سويقة. بالواو" حو البسابس": بديار طيء أيضاً، ويروى 

"ِهبيماءة مذكورة يف رسم املورت، فانظرها هنالك: على لفظ تصغري أصعب" أص.  

  الهمزة والضاد

موضع باملدنية روى أبو داوود من طريق شعبة، عن احلكم، : بفتح أوله، واحدة االضاء" أضاةُ ِبين غفَار"
 كانعند أضاة بين غفار، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن جماهد، عن ابن أيب ليلى، عن أيب بن كعب

  .إن اهللا تبارك وتعاىل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف: فأتاه جربيل، فقال له
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هو جبل، باخلاء املعجمة، فأما : قال ابن دريد. بضم أوله وباخلاء املعجمة، على وزن فعال" أضاح"
وقال أبو . واو بدال من اهلمزةوضاخ، بال: ويقال يف اجلبل. قال غريه. فموضع: أضاح، باحلاء املهملة

وعند أضاخ وجدت نعال شرحبيل ابن : قال. أضاخ من الشربة، من ديار بين حمارب نب خصفة: عبيدة
إين أحتذيكم : األسود، الذي قتله احلارث بن ظامل، فأمحى هلم األسود الصاف الذي عند أضاخ، وقال

  .نعاال، فأمشاهم عليها، فتساقطت أقدامهم

  ": رجل من كندة"قال الشاعر 

 من أضاخ حامياً يتلهب صفا  على عهد كسرى نعلتكم ملوكنا

    

اجلبيل : والضلع. هذا من ضلع أضاخ: وجد بدمشق حجر مكتوب فيه: قال األصمعي: وقال أبن قتيبة
ومنعجهم بأحياء غضاب وورد يف بعض الرجز =تواعدنا أضاخهم صباحاً: الصغري، وقال اجلعدي

  : وأنشد ابن األعرايب. زة بني األلف واخلاء، على وزن فعائل، اسم موضعبزيادة مه" أضائخ"

  أمسى حبيب كالفريخ رائخاً

  بات يماشي قلصاً مخائحاً

  صوادراً عن شوك أو أضائخاً

  .هكذا نقلته من كتاب أيب على القايل، الذي خبط أيب موسى احلامض

لى وزن أفاعل، كأنه مجع أضرع، أو مجع أضرع املتقدم بفتح أوله وبالراء والعني املهملتني، ع" األضارع"
  .الذرك، وهو موضع بني املدينة والعراق، على ليلتني من صوري، وانظرها يف رسم النقاب

  : بلد وراء الفلج، قال ابن مقبل: بكسر اهلمزة، على وزن فعال" إضانٌ"

 بالجرعاء فوق إضاِن تحملن  تأنس خليلي هل ترى من ظعائن

بفتح أوله وإسكان " أضرع"ال أدري هل هو إضان أو إصان؟ : صح عن أيب عبيدة، وقال األصمعيهكذا 
أفعل من أبنية : قال كراع. اسم موضع: ثانيه، وضم الراء املهملة، بعدها عني مهملة، علىووزن أفعل

  .اجلموع، مل يأيت واحداً إال من أمساء مواضع شاذة، وهي أسقف، وأذرح، وأضرع

: وقال أبو عمرو الشيباين وابن األعرايب. واٍد دون املدينة، قاله الطوسي: كسر أوله، وفتح ثانيهب" إصم"

  : قال النابغة. جبل ألشجع وجهينة، وقيل واد هلم: إضم

  واحتلت الشرع فاألجراع من إضما  سعاد فامسى جبلها انجذما بانت
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 أقطع املهدي املغرية بن خبيب بن ثابت بن عبد :وقال الزبري" خلولة باألجراع من إضم طللْ: "وقال طرفة
وملا أجليت جرهم من مكة، خرج م زئيسهم احلارث بن . اهللا بن الزبري عينا بإضم، يقال عين النيق

مضاض األصغر اجلرمهي إىل إضم، من أرض جيهنة، فجاءهم سيل أتىي، فذهب م، ويف ذلك يقول 
  : أمية

 الت بجمعهم إضمفس دهر  وجرهم دمنوا تهامة في ال

وببطن إضم قتل حملم بن جثامة عامر االضبط األشجعي، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث 
خملماً يف نفر من املسلمني، فلما كانوا ببطن إضم مر م عامر، فسلم عليهم بتحية اإلسالم، فقام إليه حملم 

 أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا، يا: "فقلته، لشيء كان بينهما، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك
فلم يلبث حملم إال سبعا حىت مات، فواروه، فلفظته " وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا

  .، حىت وضعوه بني صدين، وضموا عليه احلجارة"ثالثا"األرض 

  الهمزة والطاء

حل، وهو الذي ورد فيه احلديث يرويه إبراهيم جبل على وزن أفعل، وإليه ينسب ثورة أط" أطْحلُ"
  ".حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم ما بني عري إىل ثور: "التيمي عن أبيه، عن علي بن أيب طالب، قال

  .وثور جبل مبكة، فيه غار النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال احلريب

قال أبو عمرو بن . موضع باحلجاز: وربفتح أوله وبالراء املهلمة والقاف، على وزن أفعال، مقص" أطِرقا"
غزا ثالثة نفر يف الدهر األول، فلما صاروا إىل هذا املوضع مسعوا نبأة، فقال أحدهم لصاحبيه : العالء

دل قول : قال أبو الفتح. أي ألزما األرض، فسمى به ذلك املوضع: وقال يف مضع آخر. أطرقا، أي اسكتا
 ضمريه مل جيرد عنه، كما يقال لقيته بوحش إصمت، أي بفالة أيب عمرو أن املوضع مسى بالفعل، وفيه

يسكت املرء فيها صاحبه، فيقول له إصمت، إال أنه جرد إصمت من الضمري، فأعربه، ومل يصرفه 
  : قال أبو ذوؤيب. للتعريف والتأنيث أو وزن الفعل

  م إال الثمام وإال العصى ُّ  على أطرقا باليات الخيا

مجع طريق على لغة هذيل، وجيوز ان يكون مقصورا من املدود، حنو نصيب : ناأطرقا ه: وقا بعضم
ويروي عال أطرقا، من العلو، ومجع طريق على أطرق يدل على . وأنصباء، وعلى هذا استشهد به احلريب

صخر "والذي يدل على تذكريه قول اهلذيل . تأنيثه، ألنه تكسري املؤنث، كعناق وأعنق، وعقاب وأعقب
  ": الغي
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  تيممت أطرقة أو خليفاً  فلما جزمت به قربتي

على أطرقه، فأبدل من هاء :أراد" على أطرقي"قوله : قال ثعلب. فهذا كجريب وأجربة، وقفيزة وأقفزة
  : كما يبدل أيضاً من األلف تاء، قال الراجز, التأنيث ياء، كما يقال يف شكاعى شكاعة 

  عند الغلصمتصارت نفوس القوم   بعدما وبعدما وبعدمتْ من

    

حنت والت هنت لك وأين كل مقروع أنه أراد والت هنا، : "وعلى هذا محل أكثر العلماء قوهلم يف مثل
  : أي يل أوان ذلك، من قول االعشى

 منها بطارق األهوال جاء  الت هنا ذكرى جبيرة أم عن

"اررمال معروفة قال الراجز: على مثال أفعال، كأنه مجع طهر" األطْه :  

  وبين ذي السرح سقيت من دار  أم الغمر بين االطهار يادار

  .وانظرها يف رسم دوسر. وقيل إا قرية من جنران، وهي من أرض خثعم

  .موضع مذكور حمدد يف رسم سحام: بفتح أوله، على وزن فعيل، كأنه مصد رأط اجللد أطيطا" األطِيط"

  الهمزة والظاء

  : موضع يسمى بظراب فيه، قال ابن مقبل: هملة، مجع ظرببفتح أوله وضم الراء امل" أظْرب"

 يقيظ بأظرب فيرامل مما  كأنه رحلى فوق أحقب قارح

"موضع قريب من الستار، احملدد يف موضعه، قال احلصني بن احلمام: على مثال أفعل، من الظلمة" أظْلَم :  

 بين الستار فأظلما وخليهم  فليتَ أبا شبل رأى كر خلينا

  : صيبوقال ن

 لو ان ربما تلكما يكلمنا  لقد كاد مغني دار سعدي بأظلما

  : وقال ابن حبيب، وقد أنشد قول أيب وجزة السعدي. وهو مذكور يف رسم النسار، ورسم األخراص

  ويلعوا شآمية شرورى وأظلما  يمانية ألجزاع بيشة يريف

  .زل يعد، قوم أيب وجزةمن جهة الشام، من منا: واد من جهة اليمن، وشروى وأظلم: بيشة

  الهمزة والعين
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موضع معروف، شجري تقضب منه السهام اجلياد، قال : بفتح أوله وباجليم، على وزن أفاعيل" أعاَِجيل"
  : املعطل

 أتاه من أعاجيل خصفا بغاثا  سددتُ عليه الزرب ثم قريته

"اِمقوأعامق. امر املتقدميت الذكربضم اوله، وبامليم والقاف، على وزن أفاعل، مثل أجارد، وأح" أع :

  : موضع ما بني اجلزيرة والشام، قال األخطل

 فلهم منا شالالً يعاوي  ويوم أعامص بهارء كلب

  : هضبة يف ديار بين فقمس، قال أبو حممد الفقعسي، وذكر طيهم لئر هلم يقال هلا الكنارة" اَات أعراٍف"

  عرفحتى نقلنا صخر ذات أ  صخرة كمنجيق القذاف من

موضع ذكره ابن دريد ومل : بفتح أوله، على لفظ مجع ِعرق" األعراق"على وزن أفعال، مجع عرٍف 
  .حيدده

  : موضع يف ديار بين متيم، قال جرير: على لفظ تثنية األعزل، الذي ال سالح معه" ألغْزالن"

 وشاقتني المطابيل باألعزلين  خف القطين فقلبي اليوم متبول

  .من منال فزارة، يأيت ذكره يف رسم الصلصة:  موحد مؤنث"األعزلَة"

  : موضع يف منازل اخلزرج، قال كعب بن مالك" أعشار"

 ورماد بن أحجار؟ ودمنة  ماذا يهجيك من نؤي بأعشار

"شاَشموضع يف ديار بين يربوع، كانت هلم فيه وقعة على بكر بن وائل، : على لفظ مجع عش" أع
وهي : قال أبو عبيدة. ه هناك، فهو يوم أعشاش، ويوم العظايل، ويوم مليحةوكانت بكر أغارت علي

  : وقال الفرزدق. موضاع متقاربة يف بالد بين يربوع

  وأنكرت من أسماء ما كنت تعرفُ  بأعشاش وما كدت تعزف عزفت

وأراد بقوله عزفت بأعشاش، أي عزفت عن أعشاش، فابدل حرف . وانظر يوم أعشاش يف رسم مليحة
عزفت بإعشاش، أي بكرة، أي عزفت بكرهك عمن حتب يقال أعششت القوم : وقال اليث. اجلر

صجدين عنه، وأعشين : نزلت م كارهني، فرحلوا بكراهية جلوارك، وأعشين فالن عن األمر: إعشاشا
  .عنه أيضاَ أي أعجلين

"طاَمجليش، وهي على مثانية أميال موضع بقرب ذات ا: بفتح أوله، وبالظاء املعجمة، على وزن أفعال" أع
  .من املدينة، وقد تقدم ذكره يف رسم أرمن

  : على لفظ الواحد من عفر الظباء، وهو جبل يف أرض بلفني من الشام، قال أمرؤ القيس" أعفَر"
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 على حمل بنا الركاب وأعفرا  تذكرت أهلي الصالحين وقد أتت

 جبل يف أرض بلقني، وقيل إنه موضع معروف :ومحل أيضاً". على محل خوص الركاب وأعفرا: "ويروي
  : من رمل عاجل، قال األجلح ابن قاسط الضبايب

  كأنها وقد تدلى النسران

  وضمها من حمل طمران

  ماء خليج مده خليجان

  : وأعفر هذا هو الذي يضاف غليه قرن أعفر، وإياه عين امرؤ القيس بقوله أيضاً

  بي على قرن أعفراكأني وأصحا  مثل في قدار ظللته وال

  : ويروى يف البيت األول. وقيل إنه أراد هنا قرن ظيب

  على حمل بنا الركاب فأوجرا

    

  : وروى األصمعي. وأوجر موضع هناك

  على خملي خوص الركاب فأوجرا

  .باخلاء املعجمة، على وزن فعلي

"كُشراق، مذكور يف رسم النقاب، موضع بأداين الع: بفتح أونله توضم الكاف، والشني املعجمة" أع
  .فانظره هناك

أال رب داع ال جياب : بفتح أوله، ممدود على وزن أفعال، بلد معروف بنجد، قال عبد مناف" أعواء"
موضع بشرقي : بفتح أوله، وباصاد املهملة، على وزن أفعل" األعوص"بساحة أعواء وناج موائل =ومدع

ا، وكا نيرتله إمساعيل بن عمرو بن سعيد ابن العاصي، وكان له فضل مل املدينة، على بضعة تعشر ميال منه
: لو كان يل أن أعهد مل أعد أحد رجلني: يتلبس بشي من سلطان أمية، وكان عمر ابن عبد العزيز يقول

  .صاحب األعوص، أو أغمش بين متيم، يعين القاسم بن حممد

وانظره يف حرف اجليم .  ينسب غليها جش أعيارعلى لفظ مجع عري احلمار، وهي األكام اليت" أعيار"
  .والشني، ويف رسم ذيالة أيضاَ، جتده حمدداً حملى

  الهمزة والغين

"واد بشق العالية، قال النابغة اجلعدي: بتثقيل بالراء املهملة، على وزن أفعل" األغَر :  
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 ر حيا تربع بالشربِب  لقد شط حي بجزع األغ

  .وانظره يف رسم يثرب

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالياء أخت الواو، على مثال وعى، أنشد أبو زيد حلياو بن جلبة " ىأغْ"
  : احملاريب، جاهلي

  دعتهم دواع من هوى ومنادح  إن جيراني العشية رائج أال

 بقر فشابه فالذرائح فذو  لغيٍث فيه أغى فغرب فساروا

وقال . ه مواضع مشهورة، وهي مواضع متدانيةموضع، ألنه ذكر بعد: أغى: قال أبو احلسن األخفش
قال األخفش مل أمسع أن أغياً نبت يف شيء من كتب النبات، ومل يعرفه . ضرب من النبات: أغى: املازين

  .الرياشي، وال فسره أبو حامت

  الهمزة والفاء

 موضعه، قال بلد تلقاء عسمس، احملدد يف: بضم أوله، وبالراء املهملة، واجليم، علىمثل أفاعل" أفَرج"
  : مجيل

  وهضاب برقة عسعس بشمال  أفارج كلها بيمينهم جعلوا

هكذا . بضم أوله، وبالعني املهملة، بعدها اياء أخت الواو، على وزن فعالية" أفَاعيةُ: "هكذا نقله أبو علي
ء والصافت، روى عن عمارة بن عقيل، وغريه يرويه أفاعية، بفتح اهلمزة وكال املثالني موجودان يف األمسا

، وانظرها يف رسم أسنمة، "يف اللحن له"وضم املزة يف أفاعية أثبت، وهو الذي أختاره أبو حامت وغريه 
موضع حمدد يف رسم الستار، وهي هضبة كبرية، عن ميني : وأفاعية. فقد شفيت مما قيل فيهما هنا لك

  .املصعد من الكوفة إىل مكة

موضع باحلزن، كانت : وزن فعالة، ويقال أيضاً األفاق، بال هاءبضم أوله، وبالقاف، على " األفَاقَةُ"
  : تتبدى فيه بنونصر ملوك احلرية، قال لبيد

 بين فاثور أفاق فالدحْل  ولدي النعمان منى موطن

  : وهي موضاع متصلة، وقال املخبل

 الغبيط فجوفه فأفاق شعب  وأبو حذيفة يوم ضاق بجمعهم

  : وقال أبو داود الكاليب

  ببطن أفاق أو بطن الذهاب  طالل كعنون الكتاب لمن
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  .وانظره يف رسم مليحة ورسم كريب

  : موضع يف ديار بكر، قال أبو النجم: على وزأفاعل، بلفظ مجع أفكل" األفَاِكلُ"

  بين الصميمينات وألفاكِل  الشوق بحزن داخل يعله

  :  قال املخبلمجع ضميمينة، تصغري صمانة، وهي الصلب من األرض،: الصميمينات

 عناٍق قد عفا فأفاِكلُه فبطن  عفا العرض بعدى من سليمى فحائلة

 عفت ساحاته فمسايله فبلوا  الفطا بعد التنكر حقبةً فروض

من ديار بكر، وكلها : من جند، بينه وبني اليمامة ثالث، وعناق واألفاكل: وادي اليمامة، حائل: العرض
  : املخبل بعد هاذمن املامية، يدللك على ذلك قول 

  مصانع حج دوره ومجادله  ما ذكره وقد حال دونها

  .قصبة اليمامة: حجر

"اقبفتح اوله وبالراء املهملة والقاف، على وزن أفعال، كأنه مجع فرق، وهو موضع باملدينة، فيه " األفْر
، جده حممد بن روى مالك بن أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أ. حوائط خنل

  .عمرو باع حائطاً له يقال له األفراق، بأربعة آالف درهم، واستثىن منه بثمان مئة درهم متراً

  ".بالفاء، انظره يف رسم أقرع بالقاف " أفرع"

    

مسيت بإفريقس بن أبرهة ملك اليمن، ألنه أول من أفتتحها، وقيل مسيت بإفريقس بن قيس بن " إفِْريقيةَ"
هو إفريقس بن أبرهة، وكان امسه قيس، فلما ابتىن إفريقية : لك اليمن، قال اهلمداينصيفي بن سبا م

وروى أن عمور بن العاض ملا افتتح . أضيف امسه إىل بعض امسها، فقيل إفريقيس، مث خفف، فقيل إفريقس
عمر إذا ورد أطرابلس كتب إىل عمر بن اخلطاب مبا فتح اهللا عليه، وأنه يل أمامه إال إفريقية، فكتب إليه 

إليك كتاب هذا، فأطو دواوينك، ورد على جندي، وال تدخل إفريقي يف شيء من عهدي، فإين مسعت 
إفريقية ألهلها غري جممعة، ماؤها قاس، ال يشربه أحد من املسلمني : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

يف رواية أخرى أن عمر بن اخلطاب و. فأمر عمرو بن العاص العسكر بالرحيل قافالً. إال أختلفت قلوم
  .إا ليست بإفريقية، ولكنها املفرقة، غادرة مغدورة ا، ال يغزوها احخد ما بقيت: كتب إىل عمرو

  .موضع يف ديار طيء، وتنسب إليها برقة أفعى، قال زيد اخليل: على لفظ واحدة األفاعي" أفْعى"

 المطافلإن إال النعاج  فما  فبرقة أفعى قد تقادم عهدها
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  .وقد تقدم ذكرها يف رسم أبضة، وسيأيت ذكرها أيضاً يف رسم فيد

"موضع ذكره ابن : بكسر أوله، وسكون ثانيه، وكسر االم، بعدها ياء مث جيم، على مثال إفعيل" إفِْليج
  .دريد ومل حيدده

هو : سن األخفشقال أبو احل. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبنون ودال مهمةل، كأنه مجع فند" أفْناد"
  : موضع، وانشد لفارعة بن شداد، على أختالف فيه، قالت

  ذات العشاء وأصحابي بأفناد  برقاً تألأل غوريا جلست له

  .أي أتيت اجللس: جلست له

وشك فيه األصمعي، يف رواية أي حامت : بفتح أوله، وكسر ثانيه، وباحلاء املهملة، على وزن فعيل" أِفيح"
ورواه أبو نصر عن األصمعي أفيح، باحلاء . دري أهو أفيح باحلاء، أم باخلاء املعجمةال أ: عنه، فقال

هو موضع بني ديار بىن القني، وديار بين عبس، قال أبن : وقيل. وهو موضع بالغور.املهملة، غري شاك
  : مقبل

 شمائلنا عنه ولم يبن بانت  يسلكن ركن أفيح عن شمائلها

على مثل حروف " أفْيح"مىت جبست على أفيح تعقلُ =م يا مال أمك هابلأقول هل: وقال عروة بن الورد
  .األول، إال انه ساكن الفاء مفتوح الياء، وهو علم يف ديار نيب عقيل

: قال اهلمداين. قصر باليمن، يف بالد عنس من مذحج: بفتح أوله وكسر ثانيه، بعده ياء وقاف" أِقيق"

م، مشرفة على األردن، وعلى موضع يقال له األقحوانه، وهي من قرية بالشا: وأفيق أيضا على مثل لفظه
  .موضع آخر بذي رعني: ويفيق بالياء. دمشق على يومني ونصف

  الهمزة والقاف

  .موضع حمدد مذكور يف رسم داءة: مجع قرب" ذَات األقْبر"

هو : سم ماء لكنانة، وقيلا: بفتح أوله وسكون ثانيه، وضم التاء املعجمة باثنتني، والدال املهملة" أقْتد"
  : موضع ببالد فهم، قال قيس بن خويلد، وكانت فهم أسرته وأرادوا قتله، فاستنقذه تأبط شرا

  وهل تتركن نفس األسير الروائع  لعمرك أنسى روعتي يوم أقتٍد

  : وقال نصيب

  فسفح اللوى من ذي طالح فمنشد  بعد سعدي ذو مراح فأقتد عفا
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: األقحوانة مبكة: قال الزبري. م أوله، على لفظ الواحدة من الزهر، الذي يسمى األقحوانبض" األقْحوانة"

  : ما بني ميمون إىل بئر ابن هشام، قال احلارث بن خالد املخزومي

 منا منزل قمن فاألقحوانة  كان يسأل عنا أين منزلنا من

  قرف الوشاة وال ينبوبنا الزمن  نلبس العيش غضا ال يكدره إذا

: وألقحوانة أيضاً. موضع بالبادية، وهو غلط، إال ان يكون موضعاً آخر: األقحوانة: وقال بعض اللغويني

  .على لفظ مجع قدم، جبل مذكرو حمدد يف رسم سحام" أقْدام: "بالشام، على يومني ونصف من دمشق

  .جبل لبين مرة، بضم أوله وثانيه، والراء املهملة، على مثال فعل" أقُر"

كان أمحاه عمرو بن احلارث الغساين، فاحتماه الناس، " هو الذي"واد إىل جنب هذا اجلبل، :  أقروذو
  : وتربعته بنو ذبيان، فأوقع م هناك، فذلك قول نابغتهم قال

  وعن تربعه في كل أصفار  نهيت ذبيان عن أقر لقد

  .وهو مذكرو يف رسم عدنه، فانظره أيضاَ هناك

"احموضع قد تقدم ذكره وحتديده يف :  وبالراء املهملة، واحلاء املهملة، على وزن أفعالبفتح أوله،" أقْر
  .رسم أبلى

    

اسم أرض مذكور يف رسم نقب، فانظره : بفتح أوله، وبالراء والعني املهملتني، على وزن أفعل" أفرع"
 قال لبعض بين وقيد يف شعر عمرو بن معدي كرب بالفاء،: هناك، هكذا ورد يف شعر الراعي بالقاف

  : سعد

 به الركبان ما قام أفرع تسير  وجدك مخصي على الوجه تاعس

وكان رجل من ين سعد بن خوالن خطب إىل بين حي بن خوالن، فأكربوا . أفرع جبل: قال اهلمداين
  .نفوسهم عنه ودافعوه، ملا أحل عليهم خصوه

وكان عمرو بن عمرو بن . ضع بديار بين عبسمو: بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبضم الراء املهملة" أقْرن"
عدس قد غزا بن عبس، فأصاب إالل ونساء، حىت إذا كان بثنية أقرن، نزل جبارية من السيب، فلحقه 

الطلب، فاقتتلوا، فقلت أنس بن زياد العبسي عمراً، وهو فارس بني مالك بن حنظلة، وقتلت عبس أيضاً 
  : دت عبس ما كان بأيديهم، فقال جرير ينعى ذلك عليهمحنظلة بن عمرو، وازمت بنو مالك، وارت

  وحنظلة المقتول إذ هويا معا  عمرا يوم برقة أقرن أتنسون

  : وملا قتل عمرو خر يهوي من رأس اجلبل، فذلك قول جرير أيضاً
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  انس الفوارس يوم يهوى األسلع  تعروفن على ثنية أقرن هل

وقال الطوسي وقد انشد قول أمرئ القيس. برصاألبرص، وكان عمرو بن عمرو أ: األسلَع :  

  أجبال قلتُ قلت فداؤه أهلي  سما من بين أقرن فال لما

: قال األصمعي: وقال حممد ابن حبيب. هذا شيء قدمي كان يف اجلاهلية، كانت هلم فيه وقعة ال تدري

  : عظام خيل ورجال كانو أصيبوا يف اجلاهلية، وقال أرطاةُ بن سهية: ثنية أقرن

  من دون أقرن بين القور والجمِد  نلم على أسماء بالثمد عوجا

موضع معروف بناحية الرقة، فيه قتل الزبان : بفتح أوله، بالطاء املهملة، كأنه مجع أقطاين" األقْطَانيون"
و الذهلي مخسة وأربعني بيتا من بين تغلب، بأنبه عمرو بن الزبان، وكان كنيف بن عمرو التغليب قتل عمر

  .بن الزبان، بلطمة لطمه عمرو، يف حديث طويل

جبل ينسب إليه عمود األقعس، وهو مذكور حمدد يف : بفتح أوله، وبالعني والسني املهلملتني" األقْعس"
  .رسم الزبذة

موضع يف ديار بين أسد : بضم أوله وفتح ثانيه، وبالياء اخت الواو، والدال والعني املهملتني" األقَيداع"
  : رار بن األوزرقال ض

  بلغنا ديار العرض منى بمخلق  لعمرك ما أهل االقيداع بعدما

 كتائب تردي في حديد ويلمق  من أبناء بكر بن وائل نقاتل

  الهمزة والكاف

موضع ببالد مزينة من : بفتح أوله، وكسر احلاء املهملة، على وزن األفاعل، كأنه مجع أكحل" األكَاِحلُ"
  : احلجاز، قال معن

  وثوراً ومن يحمي األكاحل بعدنا؟  من يحتل فيفا وفيحة أعاذل

 الصعيب أهل قد تظعنا وجزع  أعاذل خف الحي من أكم القرى

  .من األكحل: وأحوس املتقدم الذكر يف حرف اهلمزة واحلاء. ويقال له أيضاً األكحل، على الفراد

  .موضع مذكور يف الرسم قبله:  أكدربفتح أوله، وبالدال والراء املهملتني، كأنه مجع" األكادر"

  .بفتح أوله، وبالباء املعجمة بواحدة، مجع كبد، وهو جبل قد تقدم ذكره يف رسم أذرع" أكْباد"

بفتح أوله وكسره معاً، وإسكان ثانيه، وكسر الباء املعجمة بواحدة، بعدها راء مهملة، على وزن " أكِْبرة"
  .مذكرو يف رسم ناظرةموضع يف ديار بين أسد، : أفعلة وإفعلة
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موضع باملدينة كثري حوائط النخل، وهناك كان خنل : بفتح أوله، إسكان ثانيه، وباحلاء املهملة" االكْحل"
  : معن بن اوس املزين، الذي يقول فيه

 ربها إن غاب عنها بخائف وال  مانخلى بدار مضيعة لعمرك

  الئفربيب النبي وابن خير الخ  لها جرين لن يغدرا بها وإن

وعبد الرمحن بن أيب بكر : وقال الزبري عن عمه. يعنىي عمر بن سلمة، وعاصم بن عمرو بن اخلطاب
  .وقد تقدم ذكره األكحل يف رسم أحوس. الصديق

بفتح أوله إسكان ثانيه، وبالشني املعجمة والثاء املثلثة، ممدودة، ويه أرض من الثغر الذي يلي " أكسوثاء"
  : السودان، قال الطائي

 أطلقت فيه يوماً عصيباً ثاء  كل حصن من ذي الكالع وأكشو

  : موضع، قال اجلعدي: على مثال أفعل، كأنه مجع كلب" األكْلُب"

  ف آسى وبعد بني األشهب  فوارس يوم الشري أبعد

    ديوم تركناه باالكلب =وبعد أبيهم وبعد الرقا

بالقاف، " وبعد الرقاد: "ذي قرأه على يعقوبهكذا نقلت هذا الشعر من كتاب أيب على القايل، ال: ع
وكذلك وقع يف كتاب النسب أليب عبيد، يف أنساب بين جعدة، فاتفاق من رواييت حممد بن عبد السالم، 

بالفاء، وذلك يف شعر لعبد اهللا بن " الرفاد: "وقرأته يف احلماسة من طرق صحاح. وطاهر بن عبد العزيز
  : احلشرج اجلعدي، وهو

 وأمنعه تالدي مكاشرتي  يك ال أعطي صديقيفال وأب

 عالتها جرى الجواد على  ولكني امرؤ عودت نفسي

. ابنا عمرو بن عبد اهللا بن جعدة، وكانا قتال بعض امللوك غدراً، فهم يفخورن ذلك: وورد والرفاد

  : املقتول شراحيل بن األصهب اجلعفي، ويف ذلك يقول النابغة اجلعدي

  أراهم م الصبح الكواكب مظهرا  حيل بعدمامعداً من شرا أرحنا

  : وقال األخطل يف هجائه النابغة اجلعدي

  وال يدرون ما نقل الجفاِن  يرون الغدر فخراً قبيلة

  : قال أعشاهم. جبل يف ديار مهدان" االكِْليل"

  تريد المساني أو مياه األكادر  تفرعت األكليل ثم تعرضت
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  .لبمن بالد ك: واملساين وألكادر

ورواها عبد الرمحن . موضع يف ديار بين جعدة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبامليم، على وزن فعله" أكْمة"
  .وانظرها يف رسم النجا. بضم أوله" أكمة"عن عمه 

  : بفتح أوله ونو ين، كأنه مجع كن، واد قريب من مكة، قال عمر بن أيب ربيعة" أكْنان"

  بمدفع أكنان أهذا المشهر  أنها قالت غداة لقيتها على

وموضع آخر أيضا بالبليخ . موضع باحلرية: بضم أوله، تصغري أكراح، بالراء واحلاء املهملتني" األكيراح"
  : يقال له األكرياح، وإياه عين احلكمي بقوله

  يا دير حنة من ذات األكيراح

  .وسيأيت ذكره يف باب الديارات

  الهمزة والالم

موضع على مخس مراحل من تبوك، لرسول : ه، وثانيه ممدود، على لفظ أسم الشجر املربفتح أول" أالء"
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه مسجد

بكسر أوله، على وزن فعال، كأنه مجع ألة، جبل صغري من رمل، عن ميني االمام بعرفة، قال النابغة " إالل"
  : الذبياين

 ن التدافعإال السيره يزرن  بمصطحبات من لصاف وثبرة

  : وقال طفيل

  بكل ملب أشعث الرأس محرم  إال ال ينحبن غيره يزرن

وكتب هشام بن : قال. هكذا ذكره بلفظ املفرد، على وزن فعل. جبل رمل بعرفات: إللُّ: ويف البارع
ية فلم يدروا أي وال. أما بعد، فإذا ورد كتايب فامض إىل االل، فقم بأمر الناس: عبد امللك إىل بعض ولده

  : هي والية املوسم، وأنشد بيت النابغة املذكور: هي، حىت جاءه أبو بكر اهلذيل، فقال له

  " يزرن إال ال سيرهن تدافع "

  : بلد بالشام، قال ابن أمحر: بضم أوله، بناء فعالة من أل" أاللة"

  أو بربميص مع الجنان األسود  كنت بالطبين أو بأاللة لو

: سواد الناس وما غطى منهم الديار، يقال: واجلنان. من محص: وبرمبيص. سانمن أداين خرا: الطبسان

  .ادخل يف جنان الناس
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قارة بالسماوة من دار كلب، وهي بني ديار تغلب والشام، قال : بكسر أوله، على وزن فعالة" إالهة"
وسدة كذلك، وقيل إالهة ملا جعلوه امساً للبقعة زادوا اهلاء، وكان جبل يسمى أسود، فقيل أ: إالهة: الفراء

  : ويذرك وإهلتك، قال أفنون التغليب" على غري أنثى، جعل مصدرا، وعلى هذا يقرأ

 هو لم يجعل له اهللا واقيا إذا  لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقى

 في أعلى إالهة ثاويا وأترك  حزنا أن يرحل القوم غدوة كفى

إنك متوت مبوضع يقال له إالهة، فمكث ما شاء اهللا، مث وكان أفنون قد لقي كاهنا يف اجلاهلية، فقال له 
سريوا، فإذا أتيتم : إنه سافر يف ركب إىل الشام، فلما انصرفوا ضلوا الطريق، فقال له بعض من استهدوه

فلما أتوها نزل أصحابه، وأىب أن يرتل معهم، فبينا . مكان كذا وكذا، حبا لكم الطريق، ورأيتم إالهة
دغتها أفعى يف مشفرها، فاحتكت بساقه، واألفعى متعلقة مبشفرها، فلدغته يف ساقه، ناقته ترتعي إذا ل

  .احفر يل قرباً، فإين ميت، وقال هذا الشعر، وهي أبيات: فقال ألخ كان معه

هو جبل أسود يف ديار : أوب حامت: قال. موضع يف ديار هذيل: على وزن أفعال، كأنه مجع لنب" أألبان"
  : ال أبو قالبةبين مرة بن عوف، ق

 القوائم من رهط فألبان بين  يا دار أعرفها وحشاً منازلها

    

  ضوجئ دفاق كسحق الملبس الفاني  فرخيات األحت إلى فدمنة

  : قال تأبط شراً. جبال متصبة هنالك: والقوائم. هذه كلها موضع متقاربة

 منالهم بالصيف ألبان قوما  هال سألت عميراً عن مصاولتي

"موضع قد حددته يف رسم البقيع ورسم حامر، قال كثري : بفتح أوله وباجليم، على وزن أفعال" امألْج
  : عزة

  فبمفضى الشجون من ألجام  الدماث من بطن ريم ببياض

"ساسم عريب ملوضع باليمن، قال امرؤ القيس. بالعني املهملة والسني املهملة" ألْم :  

  حل الحي غوال فألعساليالي   تنكروني إنني أنا ذاكم فال

"بفتح ألوه، قال أبو الفتح أوله كصمحمح، وال يكون من لفظ مللمت، ألن ذوات األربعة ال " أمللم
تلحقها الزيادة يف أوهلا إال يف األمساء اجلارية على أفعاهلا، حنو جبل من كبار جبال امة، على ليلتني من 

فتجيز من =ولقد نزعنا من جمالس خنلة:  سلمى بني القعدمكة، أهله كنانة، وأوديته تصب يف البحر، قال
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موضع مذكور يف رسم عمق، : على وزن فعولة، بفتح أوهلا، وبامليم بعد الواو" ألُومة"حنت بياض أملاما 
  : قال صخر الغي

 بطن عمق كأنها البجد من  هم جبلوا الخيل من ألومة أو

 لفظ األمل، وال يكون من لفظ اللوم، ألا كانت تكون ألومة فعولة من: قال أبو الفتح. بالشام: وعمق
مصححة ألومة، كما تقول أعني، جعلوا التصحيح أمارة لالسم، وفصالً بينه وبني الفعل، ومنه قوهلم 

للزيد ألوقة، وهو من تألق الربق، ملا فيه من االهالة، ولو كانت من لفظ ال آكل إال ما لوق يل، لكانت 
  .جباد، وهو البيتمجع : والبجد. ألوقة

  : واد باليمن، قال أبن مقبل: بفتح أوله وسكون ثانيه، على مثال غلوة" ألْوة"

 كما الح الوشوم القرائح يلحن  فصخد فشسعى من عمير فألوة

  : وقال أيضاً وذكر تعامتني

  وذات القتام السمر ينسلخان  بين الدونكين وألوة يكادان

ه، بعده ياء معجمة باثنتني من حتتها، مث تاء باثنتني من فوقها، على وزن بضم أوله وتشديد ثاني" ألِّيت"
  .موضع مذكور يف رسم ركيح أيضاً: فعيل

بلد باجلزيرة، قال أبو النجم : بضم أوله، وتشديد ثانيه، بعده ياء وسني مهملة، على وزن فعيل" ألَّيس"
  : يصف إبال

  هاوال الجزيرات وال قرا  ترع أليس وال عضاها لم

  .وانظره يف رسم بانقيا

  : مبصر، قال أبو صخر" أليون"باب 

  بمكة باب أليون ولريط بالعصِب  من تهامى أرضنا وتبدلوا جلوا

وقد جيوز أن يكون : القول فيه إن كان عربيا إنه مثل يوم ويوح، مما فاؤه ياء، وعينه واو: قال أبو الفتح
  .انتهى كالمه. بوع:  احلسن يف فعل من البيعفعال من بني، وهو اسم موضع، على مذهب أيب

  : والرواية يف شعر كثري يف قوله

 رياح أسفت بالنقا وأشمت  جرى دون باب أليون والهضب دونه

بفتح النون غري جمرى للعجمة، على أن مهزت مقطوعة، وصلها للضرورة، وليست األلف والالم فيه 
  .أسم ذا، أي أرفعه: سم، ويقالللتعريف، فعلى هذا جيب ان يثبت يف هذا، الر

موضع مذكور حملى يف رسم ركيح، : بفتح أوله وسكون ثانيه، وبالياء أخت الواو، على وزن فعلة" ألية"
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  .فانظره هناك

على لفظ اليت قبلها، مضافة إىل الشاة، وهي بئر مذكورة حمددة يف رسم ظلم، فانظرها " أليةُ الشاة"
  .هنالك

  الهمزة والميم

"ارذَاتموضع قبل فيد، قال الكميت: بكسر أوله وتشديد ثانيه، وبالراء املهملة، على وزن فعال"  إم :  

 بفيد فجنبي ذات إمار قفرا  وحييا من رسوم الدار موحشة

  .موضع مذكور، حمدد يف رسم العناب: بفتح أوله، على وزن أفاعل، مجع أملح" األماِلح"

  : ة يف بطن فلج، قال الفرزدقإكام متشا: مجع مثل" األمثَالُ"

  عجال يمر بها على األمثال  عطية واألتان أمامه وترى

قرية جامعة ا سوق، وهي كثرية املزارع والنخل، وهي على ساية، : بفتح أوله وثانيه وباجليم" أمج"
  .وانظره يف رسم مشنصري. خزاعة: واد عظيم، وأهل أمج: وساية

 طفت مع سعيد بن جبري، فمر بنا رجل يقال له محيد األجمي، فقلت أتعرف :وحدث عبد اهللا بن حية قال
  : هذا الذي يقول: قلت: هذا؟ قال

  أخو الخمر ذو السبية األصلع  حميد الذي أمج داره

    

 كريماً فما ينزع وكان  عاله المشيب على شربها

واهللا ال كان كرميا وهو مقيم : ال، فقالفقلت يا أبا عبيد اهللا، ليس هكذا ق" وكان شقيا فلم يرتع: "فقال
  .عليها

تقدم قوم إىل عمر بن : وحدث عبد اهللا بن أيب أويف القتباين، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، قال
ان : عبد العزيز، فقالوا إن أبانا ما، وإن لنا عما يقال له محيد األجمى، أخذ مالنا، فدعا به عمر، وقال له

أيها األمري : قال. أنا آخذك بإقرارك: نعم، قال: وأنشد البيتني؟ قال" ي أمج دارهمحيد الذ: "الذي يقول
وأم يقولون ما . أمل تر ام يف كل واٍد يهيمون. والشعراء يتبعهم الغاوون: "أمل تسمع إىل قول اهللا تعاىل

. عشرون سنةمذ : مذكم مات أبوهم؟ قالوا: سلهم: ما فعل مال بين أخيك؟ قال: فقال". ال يفعلون

قال فدعا غالمه، فعرفه موضع املال، فجاء ! وما ذاك وقد أخذت ماهلم : فهلم فقدوا إال رؤيته؟ قال: قال
أما : فقال. قد صدقتك، فاردده إليك: فقال عمر. هذا ماهلم، وأنفقت عليهم من مايل: به خبوامه، فقال
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  .إذ خرج من يدي، فال يعود إىل أبداً مث مضى

  :  بن العوام هو الذي يقولوجعفر بن الزبري

 هل لهم الفؤاد من فرج أم  هل في أذكار الحبيب من حرج

 حللنا بالنخل من أمج يوم  كيف أنسى مسيرنا حرما أم

 على غير رقبة فلج فأت  يقول الرسول قد أذنت يوم

 إليها بريحها األرج أهدي  أهوى إلى رحالهم أقبات

شديد الدال املهملة، وهي ماءة معروفة بالبادية، قال الشاعر، وهو يزيد بكسر أوله وثانيه، وت" اإلمدان"
  : اخليل

 امدان الرواء القوامح حياض  وأرعضن عنى في اللمام كما أبت

والرت على " امللح"وقيل إن االمدان يف هذا البيت إمنا هو املاء " فأصبحن قد أقهني عين كما أبت: "ويروى
. إمدان، بكسر اهلمزة وتشديد امليم املكسروة، على وزن إفعالن: منا هووجده األرض، فأما املوضع فإ

  .اسم جبل بعينه: كذلك ذكره سيبويه يف االبنية، وذكر معه إسحمان

"رموضع بنجد، عند واسط الذي بالبادية، : بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء املهملة، أفعل من املرارة" ذُو أم
  : زاحملدد يف موضعه، قال الراج

 ثتالقي واسط وذو امر حي  فأصبحت ترعى مع الحوش النفر

  : وقال سنان بن أيب حارثة

 أمر حريمهم لم بقسم وبذي  وبضر غد وعلى السديرة حاضر

وملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة السيوق، أقام باملدينة بقية ذي احلجة، مث غعزا جندا، 
  .فأقام بنجد شهراً، مث رجع ومل يلق كيداًيريد غطفان، وهي غزوة أمر، 

  : موضع مذكور يف رسم عدنة، قال النابغة" األمرار"

  دعاء حي على االمرار محورب  وما بحصن نعاس إذ ينبهه

  : جبل يف بالد بين شيبان، قال االعشى: بفتح اوله، كأنه مجع مر" األمرار"

 في سائلنبأ أن االشا على  أمن جبل االمرار صرت خيامكم

  : واد فيديار قيس، قال اجلعدي: واالشايف

 مسحالنا فحصيداً فتبل  قيساً كلها قد قطعت ليت
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  فلوى الخر فأطراف الرجل  فأعلى حامر فألشافي

 هموا لنعم المنتقل ولئن  الشام حما لهم جاعلين

 عن أذاة معتزل وإليه  أجر وحياه غنى موته

  : ذبياينوقال النابغة ال. أي موته شهادة

  دعاء حي على األمرار محورب  بحصن نعاس إذ ينبه وما

  .وانظره يف رسم عدنه، ويف رسم اخلوع

روى . جبل الفسطاط: بفت أوله، وبالراء املهملة املفتوحة، واخلاء املعجمة، على وزن أفعل" األمرخ"
هذا األمرخ، مث يوقد ألن جيمع للرجل حطب مثل : قاسم بن ثابت يف حديث عقبة بن عامر، انه قال

ناراً، حىت إذا أكل بعضه بعضاً قذف فيه، حىت إذا احترق دق، مث يذري يف الريح، أحب إليه من أن يفعل 
وهو من حديث ابن . خيطب على خطبة أخيه، أو يسوم على سوم أخيه، أو يصر منحة: إحدى ثالث

  .ن عامر اجلهين ذكره يف املدونةوهب، عن حيوة بن شريح، عن زياد بن عبيد اهللا، أنه مسع عقبةة ب

  .موضع ذكره ابن دريري ومل حيله: بفتح ألوه، بالراء املهملة والغني املعجمة" األمرغ"

موضع مذكور حملي يف رسم ضرية، ويف رسم : بفتح أوله وثانيه، وبالراء املهملة، على وزن فعلة" أمرة"
     : وقد خففه أبو متام، فقال. خزاز

  ممحوتين لزينب ورباب  ين بأمرةفي دمنت لعذلته

  .موضع يف ديار بن عبس، مذكور يف رسم السرير: بكسر أوله وتشديد ثانيه" إمرة"

وقال عم االحنف بن قيس، على . موضع حملي يف رسم فيحان: بضم أوله وثانيه، على وزن فعل" األمل"
  : اختالف فيه

  مثل صيفي ومربعيبذي األمل ضيفاً   ترجع األيام بيني وبينها فإن

  : وقال آخر

 في آل الضحى من ذرا األمل أجارع  نظرت ودوني القف ذو النخل هل أرى

  .وأصله مجع أميل، وهو الرمل املستطيل

  : موضع يف ديار هوازن، به مياه ملحة، قال أبو جندب: بفتح أوله، على وزن أفعال" أمالَح"

 مبي مر إلى يدو أناس  وغربت الدعاء وأين منى

 فظاهرة األديم بأمالح  لدي سعد بن بكر وأحياء



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  109  

  : أرض من بالد بين سليط، قال جرير: بفتح أوله، تثنية أملح" األملَحان"

 إذا حل بين األملحين وقيرها  كأن سليطاً  في جواشنها الخصي

  .يريد أم غالظ أبداهم، للعالج واخلدمة، ليست كأبدان األشراف

  .ذكور يف رسم سجلة، وقد تقدم ذكرها يف رسم اهلمزة واحلاءبئر م" أم أحراد"

  .بة مذكورة يف حرف اهلمزة والواو1ه" أُم أوعال"

  .اسم ملصر، مذكور يف رسم اخلاء" أُم خنور"

  .اسم ملسكة" أُم رحم"

هو : قال ابن األعرايبو. خرباء بالدهناء، وفيها قتل زباب أخو األشهب بن رميلة، قاله يعقوب" أُم ساِلم"
  : موضع من الصمان، قا اللبعيث

  ضعيف العصا مستضعف متهضم  بذات السدر من أم سالم وأنت

  .حرة مذكور يف حرف الصاد والباء" أُم صبار"

قرية مذكورة يف رسم قدس، وهي أرض بالفرع، جلعفر بن طلحة بن عمر بن عبيد اهللا بن " أُم الِعيال"
ن بن عمرو بن كعب، وكان طلحة مجيالً وسيماً، فلزم عالج عني أم العيال، وهلا قدر معمر بن عثما

هذا الذي عمر ماله، : عظيم، وأقام ا، وأصابه الوباء، فقدم املدينة وقد تغري، فرآه مالك بن أنس، فقال
  .وأخب بدنه

قاء حلية، احملددة يف موضع تل: بفتح اوله، على وزن فعول، من لفظ األمل، قاله أبو الفتح" أمول"
  : موضعها، قال سلمى بن املقعد اهلذيل

  جبال أمول ال سقيت أمول  بن يزبيد غيبتهم رجال

وكان بنو صاهلة غزت نفراً من بين زبيد، يقال هلم ثابر، حبلية من ديار هذيل، فقتلتهم ثابر، فغضب 
  . سلمى هذا الشعرلذلك سلمى بن املقعد، فغزا ثابرا، فصحبهم، فأباحوا دارهم، فقال

موضع قريب من ناظرة، احملددة يف موضعها، قال بشر : بفتح الوه، وسكر ثانيه، على وزن فعيل" األِميل"
  : بن عمرو، من بين قيس نب ثعلبة

 يحلون األميل المعشبا ممن  ولقد أرى حيا هنالك غيرهم

  .واألمل مجع أميل، هذا اصله. احلبل من الرمل: وأصل األميل

  : موضع، قال املتنخل: بضم أوله، وباحلاء املهملة، كأنه تصغري أملح" لحاألمي"

  يوم األميلح ال غابوا وال جرحوا  ينسئ اهللا منا معشراً شهدوا ال
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  زة والنونماله

موضع من وراء الطائف قبل خنب، الوادي احملدد : بضم أوله على وزن فعال، وبالنون يف آخره" األنان"
ه فج االنان، وشعب األنان كانت يف وقعة عظيمة ألألحالف من ثقيف على بين يف موضعه، ينسب إلي

مالك من ثقيف أيضاً، وعلى حلفائهم من بين يربوع، من بين نصر بن معاوية، فسمى أناناً لكثرة انني 
  : اجلرحى به، قال عنترة

 "أنا عنترة الهجين إني"

  "من وقع سيفي سقط الجنين"

 "نينفج االنان قد عال األ"

 "فيه الكف والوتين تحصد"

وإمنا ذا االسم تشبيها هلا ببيت التاجر، الذي ينضد فيه متاعه، . مدينة معروفة، ويه حد فارس" األنبار"
األهراء، مسيت بذلك ألن أهراء امللك كانت فيها، ومنها كا يرزق : وقيل األنابري بالفارسية. وهي األنبار

هو مابني احلرية واألنبار وبقة وهيت وعني التمر وأطراف الرب، : حتديد العراقوقال ابن الكليب يف . رجاله
من لدن ختوم املوصل، مارا : حد سواد العراق الذي وقعت عليه املساحة: وقال غريه. إىل الغمري وخفية

وأما عرضه فحده م أرض حلوان، إىل منتهى . مع املاء إىل ساحل البحر ببالد عبادان، من شرقي دجلة
  .طرق القادسية املتصل بالعذيب

    

بفتح أوله، وبالباء املعجمة بواحدة، والطاء املهملة، على وزن أفعل، وهو نقاً صغري من رمل، " االنِبط"
  : قاله أبو حامت عن األصمعي، وأنشد للراعي. فرد من الرملة اليت يقال هلا جراد، احملددة يف رمسها

  بط الفرد لما بدهم بصريباالن  نعم أعين أقوام أقول لهم ال

 فحلين وساقبلن ذا بقر وركن  تؤنسون بأعلى عاسم ظعنا هل

  : وقال طرفة. وانظره يف رمسه.قاع هنالك يقرى فيه املاء: جبالن صغريان هناك، وذو بقر: فحالن

  خنساء يحتو خلفها جؤذر  من وحس أنبطة كأنها

  .ة، بكسر الباء، وكذلك رواها الطوسيإمنا هو من وحش أنبط: وقال أبو عمر. أنبط: أراد

واد تلقاء البدى، الوادي احملدد يف موضعه، قال النمر بن : بفتح أوله، وباجليم، على وزن أفعل" أنجل"
  : تولب
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  فوادي المياه فالبدى فأنجل  إرمام فجنبا متالع فبرقة

قرية : الراء املهملة، على لفظ اجلمعبفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الدال املهملة، وكسر " االندِرين"
  : قا لعمور بن كلثوم: هي قرية من قرى اجلزيرة: بالشام، وقال الطوسي

 وال تبقي خمور الندرينا  أال هبي بصحنك فاصبحينا

  : وقال النابغة يصف عريا

  حزابية قد كدحته المساحل  أقب كعقد األندري معقرب

  : القيس بن حجروقال امرؤ . أراد طاقا عقده األندري

 ككر األندري محيص أقب  فأصدرها بادي النزاجذ فارح

  : وقال ابن امحر

  بمرج صراع أو باألندرينا  ليت الرياح رسول قوم أال

األندرون مجع أندري، وهم الفتيان : وقال اخلليل وقد أنشد بيت عمرو. هناك أيضاً: مرج صراع
  .جيتمعون من مواضع شىت

جبل يف ديار أهلان أخي مهدان، مسى : كسر ثانيه، بعده سني مهملة، على بناء فعلبفتح اوله و" أِنس"
  .بأنس بن أهلان

ماء مذكور حملى يف رسم ضرية، وهو برملة تدعى رملة إنسان، : على لفظ الواحد من الناس" إنسان"
  : ار وقيامه، وأنشدأنه غائط بنوا عليه مناراً، فسموه إنساناً، النتصاب املن: تنسب إليه، ويف البارع

  إذا بدا قبل الصريخ العريان  يالقين بسهب إنسان ماذا

كورة من كور مصر معروفة، : بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده صاد مهملة مكسورة، ونون وألف" أنِصناَ"
ى هذه منها كانت مارية سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، أم ابنه إبراهيم، من قرية يقال هلا حفن، من قر

  .الكورة

مدينة من بالد : بفتح أوله، وبالطاء املهملة، والباء املعجمة بواحدة مضمومة، والسني املهملة" أنطاَبلُس"
ويروى عن عمرو ابن العاصي أنه قال فتحت مصر عنوة، من غري عهد وال . برقة، بني مصر وإفريقية

  .عقد، إال أهل أنطابلس، فإن هلم عهدا يوىف هلم به

كل شيء عند العرب من قبل : مدينة من الثغور الشامية معروفة، قال اللغويون: بتخفيف الياء" كيةأنطا"
  : الشام فهو أنطاكي، قال زهري
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  وراد الحواسي لونها لون عندم  أنطاكية فوق عقمة وعالين

أبو عمرو الشيباين، موضع بناحية عمان، وهو وادي التنعيم، قاله : بالعني املهملة، تثنية أنعم" األنعمان"
  : وانشد للمرار

  معر ساقه غرد نسول  األنعين لهم حاد بحزم

  : قرأت على اآلصمعي قول أوس بن حجر: وقال أبو حامت

 فعلى سراء مسرور فحنبل  لكن بفرتاج فالخلصاء انت بها

 خزار ومنها منظر كير لدى  يوما قد تحل بها وباالناعم

واألنعم " بات ليلى باألنعمني طويال: "إمنا هو أنعم، فصغره، وأنشدين"  يوماًوباالنيعم: "فرد على وقال يل
  : موضع واحد، يفرد ويثىن، قال بشر بن أيب خازم: واالنعمان

  تبدوا معالمها كلوا األرقم  الديار غشيتها باألنعم لمن

وهو أسم جبل، ألنه ومل يصرف خزاز، : قال أبو حامت. ودل قول اوس أنه لدى خزاز، احملدد يف موضعه
  : وقال جرير. أي أنت باملوضع الذي ترى منه كرياً. جبل هنالك: وكري. ويروى خزازى. أراد التأنيث

  كالوحي في ورق الزبور المعجم  الديار بعاقل فاألنعم لمن

  .بفتح العني وضمها: األنعم، واألنعم: ويف كتاب أيب علي. األنعم بالعالية: قال يعقوب فيه

    

"وقال الشكري. بلد يلي ديار بين سليم، من ديار هذيل: بفتح اهلمزة، على لفظ أنف اإلنسان" فأن :

أنف عاذ، فيضاف هكذا يقول : ويقال. أنف داران، إحدامها فوق األخرى، بينهما قريب من ميل
تني يف عاذ، بالعني مهملة، والذال معجمة، وأبو عمرو يرويها بدال مهملة، وقد بينت الرواي: السكري

  .حرف العني، وذكرت اشتقاقهما

  : وبأنف لسعت أبا خراش األفعى اليت قتلته، قال

  على األحداث ساقا ذات فقد  لقد أهلكت حية بطن واد

  : وقال عبد مناف بن ربع يف رواية السكري

  جيش الحمار فالقوا عارضاً بردا  االسى أهل أنف يوم جاءهم من

رباً هلذيل، فخرج املعترض بن حواء الظفري، هكذا يقول السكري، وكانت بنو ظفر من بين سليم ح
  : وأبو على القاىل يرويه املعترض بن حنو، والصحيح رواية السكري، لقول عبد مناف بن ربع
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 نفر رؤسهم كالفياشل لدى  تركنا ابن حنواء الجمور مجدالً

هم، كان دليل القوم على أخواله فخرج املعترض يغزو بين قرد من هذيل، ويف بين سليم رجل من أنفس
من هذيل، وأمه امرأة من بين جريب بن سعد، وأمسه دبية، فوجد بين قرد بأنف وبنو سليم يومئذ مئتا 

ال، فصدقوه : أي أبن أختنا، أختشى علينا من قومك خمشى؟ قال: رجل، فلما جاء دبية بين قرد قالوا له
م كل رجل منهم إىل بيته، وأحدهم قد أوجس منه خيفة، مث قا. وأطعموه، وحتدثوا معه هوياً من الليل

فرمقه، حىت إذا هدأ أهل الدار، فلم يسمع ركز أحد، مل ير اال إياه قد أنسل من حتت حلاف أصحابه، 
فحذر بين قرد لذلك، فقعد كل رجل منهم يف جوف بيته، آخذاً بقائم سيفه، أو عجس قوسه، وحدث 

وا مئة حنو الدار العليا، وتواعدوا لطلوع القمر، وهي ليلة مخس دبية أصحابه مبكان الدارين، فقدم
وعشرين من الشهر، والدار يف صفح اجلبل، فبدأ القمر لالسفلني قبل االعلني فأغار الذين بدأ هلم القمر، 

فقتلوا رجالً من بين قرد، فخرجوا من بيوم، فشدوا عليهم، فهزموهم، فلم يرع االعلني اال بنو قرد 
 أصحام بالسيوف، فزعموا أنه مل ينج منهم يومئذ اال ستون رجالً من املئتني، وقتل دبية، يطردون

أن أقتل اليوم فماذا أفعل شفيت نفسي من بين مؤمل ومن بين واثلة : وأدرك املعترض وهو يرجتز ويقول
  .بن مطحل وخالد رب اللقاح البهل يعل سيفي فيهم وينهل فقتل يومئذ، فهو يوم أنف عاذ

موضع يف ديار بين قيس بن ثعلبة، تنسب إليه . أنقذ بالقاف والدال املهملة على وزن أفعل، مفتوح االول
  : برقة هناك، قال االعشى

 مثلى زمين أحل برقة أنقذا  بل ليت شعري هل أعودن ناشئاً

الكوفة، موضع بظهر : أنقرة بفتح أوله وسكون ثانية وكسر القاف، بعدها راء مهملة، على وزن أفعلة
أسفل من اخلورنق، كانت إياد ترتله يف الدهر االول، إذا غلبوا على ما بني الكوفة والبصرة، وفيه اليوم 

وقال . هذا يقول عمر بن شبة. طيء وسليح، ويف بارق إىل هيت وما يليها، كلها منازل طيءوسليح
  : موضع باحلرية، قال االسود بن يعفر: أنقرة: غريه

 منازلهم وبعد إياد تركوا  محرقماذا أؤمل بعد آل 

  والقصر ذي الشرفات من سنداد  الخورنق والسدير وبارق أهل

 الفرات يجيء من أطواد ماء  بأنقرة يسيل عليهم حلو

قال يل : قال هشام بن الكليب: وقال عمر بن شبة. ر عظيم بالسواد، كان عليه قصر مشرف: سنداد
 قد رأيت أنقرة اليت بالروم، وبينها وبني الفرات مسرية عشرة أيام، :داود بن علي بن عبد اهللا بن عباس

فكيف يسيل عليها ماؤه؟ وأنقرة اليت ذكر داود موضع آخر ببالد الروم، وهي اليت مات فيها أمرؤ القيس 
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رب جفنة مثعنجرة وقافية مسحنفرة تدفن غداً بأنقرة وأختذت الروم صورة : منصرفه عن قيصر، وقال
مررت بأنقرة، فرأيت صورة : قال يل املأمون: س بأنقرة، كما يفعلون يعظمونه، قال التوزيأمرىء القي

يريد مستدير الوجه، فأذا كان مستطيالً ثيل مسنون : قال التوزي. أمريء القيس، فأذا رجل مكلثم الوجه
  .أنقرة موضع بالشام: الوجه، وقال اخلليل

فأما االنقرة بااللف والالم، فموضع يف بالد بين فزارة بن . وهذه املواضع معارف ال تدخلها االلف والالم
  .ذبيان، وهو مذكور حمدد يف رسم جنفي

  : موضع يف ديار بين مالك بن حنظلة، قال كثري: االاب على لفظ مجع ب

  ظعائنها على االنهاب زور  شربت ببيدح فأستمرت إذا

    

  .وأنظروه يف رسم بيدح

يسقى به مدافع : موضع، قال الراجز: لواو والضاد املعجمة، على وزن أفعالاالنواض بفتح أوله، وبا
  : االنواض االنيعم قد تقدم ذكره يف الرسم قبله، قال أمرؤ القيس حجر

  وقد جحرت منها ثعالب أورال  خزان االنيعم بالضحى تصيد

  .وقد ذكر االصمعي أنه االنعم بعينه، فصغره، وأنظروه يف رسم التنعيم

موضع مذكور يف رسم جتر، :  فرع بالتصغري، تصغري أنف، مضاف إىل فرع، على لفظ فرع الشجرةأنيف
  .فأنظروه هناك

  الهمزة والهاء

وفيه قال عبد الرمحن بن . موضع بني جبلى طيء وفيد: االهالة بكسر أوله على لفظ ما أذيب من الشحم
  : جهيم االسدي

  والكراع فالبهاقداميس سلمى  بنا سلمى طروقاً ودونها المت

 فجنباً ابصة فهضابها فقيد  فغالن صحراء االهالة دونها

 أطالح شتيت مآبها بركبان  سرت من قنا والضفن حتى تغولت

  .جبل قبل قنا، احملدد يف موضعه، فأنظروه هناك: الضفن

صر، مذكورة قرية من قرى م: أهناس بفتح أوله وسكون ثانية، وبالنون والسني املهملة، على وزن أفعال
  .يف رسم البشر ود
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جبل يف ديار مهدان من اليمن، ورمبا قيل : االهنوم بفتح أوله، وإسكان ثانية، بعده نون، على وزن أفعول
  .هنوم

بلد جيمع سبع كور، وهي كورة : االهواز بفتح أوله وإسكان ثانية، وبعده واو وألف وزاي معجمة
وكورة سرق، وكورة ر بني، وكورة ر تريى، وكورة االهواز، وكورة جند يسابور، وكورة السوس، 

  .مناذر

  : جبل لبين محان، قال الراعي يف هجائهم: أهوى بفتح أوله وسكون ثانية على وزن أفعل

  على أهوى بقارعة الطريق  فأن االئم االحياء حي

  : وقال النابغة اجلعدي

 أهوى والخوالج تخلج بقارة  تدارك عمران بن مرة ركضهم

  : وقال ايضاً. الشواغل: اخلواجلو

  تحساها مع العلق اللعابا  سقيناه بأهوى كأس حتف

االهيل بفتح أوله وإسكان ثانية، وبالياء أخت الواو مفتوحة، على وزن أفعل، وهو جبل يف عمل خيرب، 
  : كانت فيه آطام لليهود ومزارع وأموال تعرف بالوطيح، قال املتنخل

  كالوشي في المعصم لم يخمل  هل تعرف المنزل باالهيل

ماء دوين اجلريب : أي جعل بينا ال خامال اهلمزة والواو أوارة بضم أوله، وبالراء املهملة، على وزن فعالة
وبأواره قتل عمرو بن هند من بين دارم تسعاً وتسعني، ووىف بالربمجي مئة، وكان نذر أن يقتل . لبين متيم

ناه زرارة بن عدس، فلما ترعرع مرت به ناقة كوماء مسينة، فرمى منهم مئة بأبنه أسعد، الذي كان ب
  : قال االعشى. ضرعها، فشد عليه را سويد، أحد بين دارم، فقتله

  زي منقراً وبني زراره  في السلف الموا وتكون

 القصيبة من أواره يوم  قوم قتلوا أبناء

  : وقال جرير يعري الفرزدق ذلك

 يستبحنا عامر وقبائله ولم  ارةولسنا بذبح الجيش يوم أو

وبأوارة قتل الرباص بن قيس عروة بن عتبة بن جعفر بن كالب، وهو عروة وبأوارة ثتل الرباض بن قيس 
  .وقيل بل قتله بني ظهراين قومه جبانب فدك. عروة بن عتبة بن جعفر بن كالب، وهو عروة الرحال

موضع متصل باحلنان، تلقاء بدر، قال : حاء مهملةاالواشيح بفتح أوله، وبكسر الشني املعجمة، بعدها 
ماذا ببدر فالعقنفل من مرازبة جحاجح فمدافع : أمية بن أيب الصلت يرثي من أصيب من قريش يوم بدر
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قرية بالبحرين، وقيل جزيرة، : الربقني فاحلنان من طرف االواشح اوال بفتح أوله، وبالالم على مثال فعال
  :  السيف، يدل على ذلك قول ابن مقبلفأن كانت قرية فهي من قري

 سفن بسيف اوال وكأنها  عمد الحداة بها لعارض قرية

  : وجلرير

  سفين الهند روح من اواال  الحدوج غداة قو وشبهت

  : وقال االخطل

 بقنا الهند روح من اواال  خوص كأن شكيمهن معلق

، فبنتها احلبش واتقنتها، فلما هزمهم وهزر كان اسم صنعاء اوال يف سالف الدهر: وقال ابن الكليب وغريه
  .صنعه، صنعه، فسميت صنعاء: الفارسي، وجاء يدخلها قال

     : هكذا روى يف املغازي يف خرب تبوك. اوال على لفظ االوان من الزمان

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اقبل راجعا حىت نزل بذى اوان، موضع بينه وبني املدينة ساعة من 
وانا احسب ان الراء سقطت من بني الواو وااللف، وانه بذى اوران، .  وكذلك ذكره الطربيار،

  .موضع منسوب إىل البئر املتقدمة الذكر

  .موضع قد ذكرته وحددته يف رسم املنحاة: االوائن بفتح اوله، وبالياء اخت الواو مهموزة، والنون

موضع ذكره ابن دريد ومل : بواحدة، والدال املهملةاالوبد بفتح اوله، وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة 
  .حيدده

موضع ذكره ابن دريد ايضا : االوبغ بفتح اوله، وبالباء املعجمة بواحدة، والغني املعجمة، على مثال افعل
  .ومل حيدده

 موضع بارض بلقني من الشام، قد تقدم ذكره يف: اوجر بفتح اوله، وباجليم والراء املهملة، على وزن افعل

  .رسم اعفر

  : قال مالك ابن الريب. اود بضم اوله، وبالدال املهملة موضع ببالد بين مازن

 الطبسين فالتفت ورائيا بذى  دعاني الهوى من اهل اود وصحبتي

  : اود لبين يربوع باحلزن، وانشد البن مقبل: وقال ابن حبيب. كورتان خبراسان: الطبسان

  د فالمقراة فالجرعمما رأت او  مصطاف ومرتبع للمازنية

ويف شعر جرير اود لبين يربوع، قال جرير أود لبين . وقيل اود واملقراة حذاء اليمامة: قال. قابلت: رات
  : يربوع، قال جرير
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  وقد عرفت سنا بكهن أود  االياد وقلتيه وأحمينا

  : وقال سحيم العبد

  وأخلق منها بعد سلمى جديدها  من سليمى فرق فأودها عفت

ذات فرق، بفتح الفاء، ورويناه يف احلماسة بكسر الفاء يف قول : ا روى هذا احلرف يف شعر العبدهكذ
  : عامر بن شقيق

 علينا يحرقونا نيوبهم  بذى فرقين يوم حبيب

. هضبة بني طريق البصرة والكوفة، وهي إىل البصرة أقرب: ذات فرقتني ببالد بين متيم: قال أبو سعيد

  . قاروأنظر أود يف رسم ذي

  : موضع تلقاء الكمع، قال الكميت: االوداة بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالدال املهملة

 حسم فالقطقطانة فالرجل فذو  من ليلى حصيد إلى تبل تأبد

  سوى طلل عاف وما أنت والطلل  الكمع فاالواداة قفر جنوبها إلى

بن شعاث، أحد بين تيم بن رفيدة بن ثور من ديار كلب، قال قتادة : واالوداة. خفوض لينة: واالكماع
بن كلب، ميدح السرى بن وقاص احلارثي وقد محل عنه محالة، بعد أن سأل فيها قومه واملغرية بن شعبة 

  : فمنعوه، فقال

 بها أهوال كل تنوف عسفت  من االوداة يا خير مذحج اليك

 كلب وجمع ثقيف حمالته  حملت عن التيمي ثقال وقد أبت

  .موضع آخر: ، بتقدمي الدال على الواوواالدواة

ضفرة دون مكة، قال أبن : أورال بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الراء املهملة، على لفظ مجع ورل
  : مقبل

 الخل من أورال متذنبات  يا هل ترى ظمنا كبيشة وسطها

يف شعر أمريء و. آخذات ذنابته: يشهد لك أن أورال ضفرة رمل، ومتذنبات" متذنبات اخلل"وقله 
  وقد جحرت منها ثعالب أورال وقال عباس بن مرداس : القيس

  إلى االورال تنحط في النهاب  الخيل فيهم بين بس ركضنا

  .يعين يوم حنني

أوران بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة، على وزن فعالن، أو أفعال، وهي بئر معروفة بناحية 
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا : هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشةروى ابن منري، عن . املدينة
جاءين رجالن، فجلس أحدمها عند رأسي، واالخر عند رجلي، فقال أحدمها ما وجع الرجل؟ : سحر قال
يف مشط ومشاطة : قال يف أي شيء؟ قال. قال من طبه؟ قال لبيد بن االعصم. مطبوب: قال االخر

  .وأين هو؟ قال يف بئر أروان: لقا. وجف طلعة ذكر

  .وبعضهم خيطيء فيقول ذروان: قال االصمعي: قال ابن قتيبة

  : ذات أوشال موضع بني احلجاز والشام، قال نصيب

  قفا ذات أو شال وموالك قارب  لركب صادرين لقيتهم أقول

    

كر واهم وثقيف، أذا مجعوا واد يف ديار هوازن، وهناك عس: أوطاس بفتح أوله، وبالطاء والسني املهملتني
على حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فألتقوا حبنني، ورئيسهم مالك بن عوف النصري ، وقال هلم 

نعم جمال اخليل، ال : قال. بأوطاس: بأي واد أنتم؟ قالوا: دريد بن الصمة وهو يف شجار يقاد به بعرية
 أن أزموا، ومنهم من حتيز إىل الطائف، وكان واىل أوطاس حتيز فلهم بعد. حزن ضرس، وال لني دهس

قالت أمرأة من . ماء هلم: وحنني. دريد فيمن أدركه الطلب بأوطاس، فقتل ربيعة بن رفيع السلمي
أن حنيناً ماؤنا فخلوه أن تنهلوا منه فلن تعلوه هذا : املسلمني ملا هزم اهللا هوازن، وأظهر عليهم رسوله

هضبة يف ديار بين متيم، يقال ذات أو عال، : تح أوله، على لفظ مجع وعلرسول اهللا لن تفلوه أوعال بف
  : وأم أو عال ا أو أقربا وقال أمرؤ القيس: وأم أو عال، قال العجاج

  بوادي الخشاة أو على رس أو عال  سلمى ال تزال كعهدنا وتحسب

  .البئر القدمية: والرس. باحلاء املهملة" احلشاة"ويروي 

موضع بالبادية، يف ديار بين جعدة، تلقاء أسن املتقدم الذكر، . ه، وإسكان ثانيه، وبالقافأوق بفتح أول
  : قال النابنة اجلمدي

  فحنانان فأوق فالجبل  فأعلى أسن بمغاميد

  .وأنظر أوقاً يف رسم الكور ورسم الذهاب. هذه كلها مواضع متدانية

ال نعلم : على أن سيبويه رمحه اهللا قد قال. ل أفعلىأوقضى بفتح أوله، وبالقاف والضاد املعجمة، على مثا
  .وقد ذكرته يف رسم القيذوق، فأنظره هناك. يف الكالم على بناء أفعلى اال أجفلى، وأظنه امساً أعجمياً

موضع بالبادية، أنشد أبن االعرايب لرجل من بين : أول بفتح أوله، وسكون ثانيه، وبالالم على وزن فعل
  : تني كان حيبهاماعوف، يكىن عن أمرأ
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  وأصبحت مقروراً وذكرت ذرا كما  نخلتي أول إذا هبت الطبا أيا

هي شراك من قف احلزن، : اهلمزة والياء االياد بكسر أوله، وبالدال املهملة، على لفظ القبيلة، قات عمارة
  : وأنشد جلده جرير. وهي جنفة احلزن السفلي، اليت تتناهى إليها سيول احلزن

 الرامسات به فبادا تجر   إذ نزلوا االياداارسم الحي

  : قال ابن مقبل. وقد ذكرته يف رسم مليحة، وأنظره هناك

 االياد وفاثور إذا أجتمعوا دوم  حي محاضرهم شتى ويجمعهم

  .جبل بالسماوة: وفاثور

  .موضع باليمن، ذكره أبو بكر: ايافت بفتح أوله، وبالفاء أخت القاف، بعدها ثاء مثلثة

  .موضع معروف، ذكره سيبويه:  بكسر أوله، وفتح اجليم والالم، مقصورأجيلى

  : واد يف بالد مزينة، قال معن بن أوس: أيد بفتح أوله، وبالدال املهملة، على بناء فعل

  تضمنها من بطن أيد غياطله  فذلك من أوطانها فأذا شتت

 فالة ال تزال تنازله لفوت  مورد بالقرنين ومصدر لها

موضع بني البصرة واحلرية، قال ابن مفرغ وابن زياد يعذبه : ن بفتح أوله، وبالدال والعني املهملتنيااليدعا
  : بالبصرة

 ويصبح دونه النهر وااليدعان  ومن تكن دونه الشعراء معرضة

 قواه وال هوهاءة خور رث  شواكل أمر ال يقوم لها يجد

  .نثر: ويروي

  .موضع علياء االهواز: فتوحة واجليمأيذج بكسر أوله، وبالذال املعجمة امل

وأنشد ملزرد . جبل بين الصاد بن مرة: اير: قال يعقوب. أير أوله، وراء مهملة، على بناء فعل، مثل عري
  : بن ضرار

  رآك بأير فآشتأي من عتائد  بكندير حمار ابن واقع فأيه

  ".رآك بكري"ويروي . هضاب أسفل من أير لبين مرة: وعتائد: قال

  :  دريد بن لبصمةوقال

 بأير ثلة من محارب االقى  ذريني أطوف في البالد لعلني

  : وقال بشر بن أيب أيب حازم. فدل قول دريد هذا، أن أيرا من ديار حمارب
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  فهضب الواد بين فيرق اير  مية من حفير غدألطالل

  : دنمصانع محري باليمن، قال علقمة ابن ذي ج: ايرم بفتح اوله، وبالراء املهملة

 ذات البناء اليفع بأيرم  ألناس مثل آثارهم هل

 بنت بلقيس أو بتع مما  أو مثل صرواح وما دونها

موضع قد تقدم ذكره يف : أيصر بفتح اهلمزة، وبالصاد املهملة املضمومة، والراء املهملة، على وزن أفعل
  .رسم أمشس

    

: روى عن أبن عباس فيها روايتان: قوم شعيبااليكة املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل، اليت كانت منازل 

وكان شجرهم : قال. أحدامها أن االيكة من مدين إىل شغب وبدا، والثانية أا من ساحل البحر إىل مدين
الغيضة، : وقال قوم االيكة. الشجر امللتف، وكانوا أصحاب شجر ملتف: املقل، وااليكة عند أهل اللغة

  .أسم بلد" ليكة"وال يعلم : قال أبو جعفر ابن النحاس. ل يف مكة وبكةاسم البلد حوهلا، كما قي: وليكة

  : موضع قبل أريك، من ديار غىن، وقد تقدم ذكر أريك، قال الشماخ: ايل بفتح أوله، وتشديد ثانيه

 فالماوان فهو زهوم فَأيل  تَربع أكناف القنان فصارة

  : وقال أرطاة بن سهية

 فجنبا أيل فالفوارع يكأر  من أميمة دونه" فهيهاتَ وصل

ووقع يف كتاب . مبد اهلمزة، على بناء فاعل، ولعلهما لفتان" فجنبا آيل: "وقد رأيته يف كتاب موثوق به
بكسر اهلمزة، وفتح الياء، " فأدركوا بين تغلب برأس االبل: "أليب عبيدة، يف مقتل عمري بن احلباب بالثرثار
  .رثارهكذا ضبط عن أيب علي، وأنظره يف رسم الث

هذا قول أيب . مدينة على شاطيء البحر، يف منصف ما بني مصر ومكة: بفتح أوله، على وزن فعله" أَيلَة"
  : عبيدة، وقد أنشد قول حسان

  جانبي أيلة من عبد وحر  من جبل الثْلج إلى ملَكاَ

  .يعين عمرو بن هند، وحجر بن احلارث الكندي. وجبل الثلج بدمشق: قال

  : بن حبيب وقد أنشد قول كثريوقال حممد 

  وقد غار نجم الفرقد المتصوب  وأصحابي بأيلَة مهناً رأيتُ

. ويقوى هذا القول ما ذكرته يف رسم ضاس، فأنظره هناك. شعبة من رضوى، وهو جبل ينبع" أَيلةَ"

صاحب أيلة وبتبوك ورد . ولكن ال أعلم أيهما عين حسان, والذي ذكره أبو عبيدة صحيح ال شك فيه 
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مسيت أيلة ببنت مدين : قال األحول. على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمسه يحنا، وأعطاه اجلزية
  .وقد روى أن أيلة هي القرية اليت كانت حاضرة البحر. أبن أبراهيم عليه السالم

الياء، وقال : ر أوهلاايلياء وايليا، وقص: مد آخره وقصره: مدينة بيت املقدس، فيها ثالث لغات" أيٍلياء"
  : وقال الفرزدق يف مدها. بيت اهللا: معىن أيلياء: حممد بن سهل الكاتب

 دنَا من أعالي أيلياء وغورا  لَوى ابن الرقراق عينيه بعدما

 هاجت له فتذكرا شَاميةُ  بكى أن تغنت فوق ساق حمامة

  .وأنظر أيلياء يف رسم صهيون

  .ما مذكور يف رسم بيذخ، فأنظره هناك: اء أفعل، من اليمنبفتح أوله، على بن" أيمن"

موضع يف ديار غىن، مما يلي اليمامة، قال طفيل : بفتح أوزله وباهلاء والباء املعجمة بواحدة" أَيهب"
  : الغنوي

  .رعاالً مطت من أهل شرج وأيهب  مجتنبوا الكراث من رمل عالج رأى

  .لبنيت متيم: أيهب:  عن االصمعي، وقال يف موضع آخرهكذا ذكر أبو حامت. هناك أيضاً: وشرج

  .موضع ذكره أبو بكر: بامليم مكان الباء" أيهم"
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 كتاب حرف الباء

  الباء وااللف

  .ومل أجد يف الباء واهلمزة اسم موضع

وأمنا نذكر يف هذا الباب ما كانت االلف فيه أصلية، فأما املزيدة فأا لغو، مثل االلف يف باعجة، 
  .وكذلك االلف يف بادوىل، ألن وزنه فاعوىل، ذكره سيبويه، وما أشبه ذلك

  : موضع بطريق مكة، قال زهري" باب القريتني"

  .زال الهماليج بالفرسان واللجم  بهم القريتين وقد عهدي

حدثين أبو عمرو بن : قال االصمعي. وفيها ذات أبواب، وهي قرية كانت لطسم وجديس: قال السكوين
  .خناف السلطان، ألننا نريد أن ندفعها إليهم: قالوا. وجدوا مين بوزا وأعطونيها: الء، قالالع

وقد تقدم ذكره يف باب حرف اهلمزة والالم، ملا كان االغلب . باب مبصر معلوم: بضم أوله" باب اليون"
  .يف الرواية اال جيري للعجمة، وأن تكون اهلمزة فيه أصلية

روى أبو داود من طريق أبن وهب، عن أبن هليمة عن عمار بن . معروفة: ينة السحربالعراق مد" باِبل"
أن عليامر ببابل، فجاء املؤذن يؤذنه بالصالة، صالة العهصر، فلما : سعد املرادى، عن أيب صاحل الغفاري

.  فأا ملعومنةان حيب ائي أن اصلي يف املقربة، وائي أن اصلي ببابل،: برز منها أمر املؤذن فأقام، وقال

بين منروذ اخلاطى ادل ببابل، طوله يف السماء مخسة آالف ذراع، وهو البنيان : وقاال أصحاب االخبار
     : الذي ذكره اهللا فغي كتابه فقال

قد مكر الذين من قبلهم، فأتى اهللا بنيامخ من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتناهم العذاب "
وبات الناس ولسام سرياين، فأصبحوا وقد تفرقت لغام على أثنني : قالوا". نمن حيث ال يشعرو

وقال احلسن بن أمحد بن يعقوب . وسبعني لساناً، وأصبح كل يبلبل بلسانه، فغسمى املوضع بابال
 وكان أمسه خيتارث، ورمبا مسوا العراق بابال، قال عمر بن أيب ربيعة وأتى امسه خيتارث، ورمبا: اهلمداين

  : مسوا العراق بابال، قال عمر بن أيب ربيعة وأتى البصرة، فضافه فيها ابن هالل، املعروف بصديق اجلن

 عيشكم اال ثالث خصال من  بابَل ما نَِفستٌ عليكم يأهل

  وسماع مسمعتين ألبن هالل  الفرات وظل عيش بارد ماء
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ول الفراعنة، ملك يف االقليم االوسط يف سنان بن علوان العمليقي أ: وقال احلسن بن أمحد يف موضع آخر
بأرض السواد، فأشتق اسم موضعه من اسم . حصة املشتري، وواليته ونوبته وسلطانه من تدبري السنني
  .املشتري، وبابل باللسان االول، ترمجته املشتري بالعربية

ن كانت لدى ارض على حني أ: ط أرض باحلجاز، قال الشماخ:على بناء فاعل، من بترت الشيء" باَِتر"
قال . بفتح اجليم، والراء الساكنة، وامليم املفتوحة، بعدها ياء، وهو موضع قبل نصيبني" باجرمى"باتر 

  : أعشى مهدان فيمدحيه املهلب، حني حاصر نصيبني وفيها يزيد بن أيب صخر الكليب

  وألقى بباجرمى الخيام وعرصا  ايها الذي جاء خادراً اال

"رصن العرصةفعل م" ع.  

بفتح اجليم، والراء املهملة الساكنة، بعدها واو وألف ونون، وااللف اليت بني الباء واجليم " باجرروان"
  .زائدة، كزيادا يف بادوىل، كما تقدم، فهي لغو

من أرض البليخ، بينه وبني شط الفرات ليلة، وهو املوضع الذي كان يرتله اجلحاف بن : وباجروان
  .يف رسم البليخحكيم، وأنظره 

موضع من سواد الكوفة، : بضم اجليم، وفتح امليم، وبالياء أخت الواو، والراء املهملة املفتوحة" باَجميرا"
  : وهو الذي عسكر فيه مصعب بن الزبري، وأياه عىن أبو النجم بقوله

  لقد نزلنا خير منزالت

  بين الجميرات المباركات

  .في لحم وحش وحباريات

"ادوعلى مثال فاعوىل، ذكره سيبويه، وقد حددته وحليته يف رسم الغميس فأنظره هناك، قال " ىلب
  : االغشى

 وحلت علوية بالسخال لى  حل أهلى ما بين درنا فبادو

  .موضع مذكور يف رسم الغميس: بالقاف بعد الدال، على مثال بادوىل" بادقْلَى"

قريب من الكوفة، نزله سعد بن عدي بن حارثة بن أمريء جبل باتلسواد، : على بناء من برق" باِرق"
  : القيس، فسمى ذا اجلبل بارالقاً، فهم بنو بارق، واياه أراد أبو الطيب بقوله

  .مجر عوالينا ومجرى السوابق  ما بين العذيب وبارق تذكرت

الشهداء على : "قالأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى حممود بن لبيد االنصاري، عن ابن عباس
  ".بارق، ر يف اجلنة، خيرج عليهم رزقهم من اجلنة بكرة وعشيا
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موضع مذكور يف رسم القيذوق، فأنظره : بالطاء املهملة املفتوحة، بعدها الىم وواو وقاف" الباطَلَوق"
  .هناك

شباك، فأنظره موضع معروف، مذكور حمدد يف رسم سويقة، ويف رسم : باجليم على وزن فاعلة" باَِعجة"
  .ورمبا أضيف فقيل باعجة القردان، مجع قراد. هناك

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم برقعيد: بالياء أخت الواو، بعدها نون، مث تاء مثلثة" باغيناثَا"

  .موضع تنسب الثياب الباغزية إليه، بالزاي املعجمة، على بناء فاعل" باغِز"

  : ة الذبياينموضع باحلرية، قال النابغ" الباغُوث"

  .نشوان في جوة الباغوث مخمور  ترى حولها الفا وراكبها ليست

  .موضع باجلزيرة، مذكور يف رسم اجلودى: بالراء والدال املهملتني، مقصور" باقَردى"

  .بلد بالشام ايضاً: على وزن فاعل، من لفظ الذي قبله" باِلس"

  .يف رسم واحفعلى لفظ شجر البان، وهو اسم جبل، مذكور " بان"

أرض : بزيادة الف بني الباءئ والنون، وكسر النون، بعدها قاف وباء معجمة بأثنتني من حتتها" باَنقياَ"
  : بالنجف دون الكوفة، قال االغشى

  و ال بحر بانقيا إذا راح مفعماً  نيل مصر أذ تسامى عبابة فما

  : وقال ايضاً

  الغجم ترحالي وتسيارىوطال في   طفت ما بين با نقيا إلى عدن قد

    : وقال أمحد بن حيي ثعلب يف شرحه لشعر االغشى، عند ذكر هذا البيت

سبب بانقيا الذي مسيت به، أن ابراهيم ولوطا عليهما السالم مرا ا، يريدان بينت املقدس مهاجرين، فرتال 
 تزلزل، فمشى بعضهم إىل ا، وكانت تزلزل يف كل ليلة، وكانت ضخمة جداً، فراسخ، فلما باتا ا مل

ما دفع عنكم اال بشيخ بات عندي، : فقال صاحب مرتل ابراهيم. بعض، تعجبا من عافيتهم يف ليلتهم
كان يصلي ليلة ويبكي، فأجتمعوا إليه، فسألوه املقام عندهم، على أن جيمعوا له من أمواهلم، فيكون 

فخرج حىت أتى النجف، فلما رآه رجع أدراجه، . مل أومر بذلك، وأمنا أمرت باهلجرة: أكثرهم ماال، فقال
: قال. لنا: قالوا. ملن تلك األرض؟ يعين النجف: فتباشروا برجوعه، وظنوا أنه رغب فيما عندهم، فقال

آلأحب اال أن تكون شراء، فدفع إليهم غنيمات : فقال. هي تلك، فو اهللا ما تنبت شيئاً: فتبيعوا؟ قالوا
وذكر ابراهيم عليه السالم أنه حيشر من ولده من ذلك الظهر . قال هلا نقياًكن معه، والغنم بالنبطية ي

  .فاليهود تنقل موتاها إىل بانقيا، ملكان هذا احلديث. سبعون ألف شهيد
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مث نزل ابراهيم القادسية، فغسل ا رأسه، مث دعا هلا أن يقدسها اهللا، فسمت القادسية، مث أخذ فضل املاء، 
وزعم الكليب : قال. ث أنتهى ذلك املاء منتهى العمران، مث ارحتل إىل البيت احلرامفصبه مينه ويسره، فحي

أن القادسية مسيت بالنرميان اهلروى، وكان من أهل قادس هراة، أنزله كسرى ا يف اربعة آالف، مسلحة 
عباد بن ؟ وروى أبو عبيد يف كتاب االموال، عن .ال ترى قادس هراة أبداً: بينه وبني العرب، وقال له

ال تشترين من أرض السواد اال من أهل : العوام، عن حجاج عن احلكم، عن عبد اهللا بن مغفل، أنه قال
يعين أن أرض السواد أفتتحت عنوة، اال أن أهل احلرية كان خالد بن . احلرية وأهل بانقيا وأهل أليس

س فأم دلوا أبا عبيد وجرير بن عبد وأتا أهل بانقيا والي. الوليد صاحلهم يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه
اهللا على خماضة، حىت عربوا إىل فارس، فذلك كان صلحهم وأمام ، وفيه أحاديث، وأبو عبيد هذا هو 

  .أبو املختار، وكان له هنالك مشاهد وآثار

  الباء والتاء

بين حليان، سار على ذكر ابن أسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا غزا . تأنيث أبتر" البتراء"
. هكذا أتفقت الروايات عن أبن هشام عنه. غراب، جبل بناحية املدينة، على طريق الشام، مث على البتراء

. وصوابه، واهللا أعلم، مث على النفراء، وبالنون، وهي تلقاء ديار بين حليان. وهذا اسم جمهول يف املواضع

ومسجد بطرف : "هللا عليه وسلم بني املدينة وتبوكوقال ابن اسحاق عند ذكر مساجد رسول اهللا صلى ا
وهو جبل يف ذلك الشق، . كواكب، وامنا هو كوكب، واهللا أعلم: كذا قال". البتراِء من ذنب كواكب

  .يف بالد بين احلارث بن كعب

رو نسب إىل بتع بن عم: بفتح أوله وثانيه، بعده عني مهملة، يف احلد بني صنعاء وأرض مهدان" سد بتِع"
  .بن مهدان القيل

  .موضع بناحية فرغانة: بضم الباء، وتشديد التاء، على وزن فعل" البتم"

  : هو حصن من حصون السند، قال الكميت ميدح يزيد بن املهلب بن أيب صفرة: وقيل

 ولم يك مخة للمتقى أحد  االشب الذي لم يرجه بالبتم

 قومن صنم هناك محر أمة  كم من ممنعة الحجاب رددتها

بفتح أوله، وكسر ثانيه، على وزن فعيل، وهو بتيل اليمامة، مسى بذلك آلنه جبل منقطع عن " بتِيلٌ"
وقال أبو . وقيل بتيل من ديار بين جشم رهط دريد، فليس هو أذا باليمامة. اجلبال، كأنه قد بتل منها

  : البتيل واد لبين ذبيان، وأنشد لسلمة بن اخلرشب: احلسن االخفش
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  بجزع البتيل بين باد وزحاضر   ذبيان حيث عهدتهمبني وأن

 كل ماء بين فيد وساجر على  حالال ما يفرق بينهم وأضحوا

  .فدل أن منازهلم بني هذين املوضعني

  الباء والثاء

  : هو ماء لغىن، قال زهري: قال أبو عبيدة. وثانية ممدود، على مثال فعالة. بفتح أوله" البثَاءةَ"

 راعني يوم البثاء سالم كما   تراعى بفاجعلعلك ايوماً أن

  : موضع يف ديار بين سليم، وأنشد أليب ذؤيب: البثاء، بغري هاء: وقال لبو على القاىل

 وخيل بالبثاء تغير رجال  رفعت لها طرفي وقد حال دونها

  .والبثاء من األرض مثل الرمث

    

عند الرقم، وبني البثاءة وبني ساحوق : تضروعط بني البثاءة والرقم ثالث منجردات، و:وقال أبو عبيدة
بريدان، وقد كانت يف هذه املواضع كلها حروب بني بين عامر، وبين عبس وذبيان، وينسب إىل كل 

  .واحد من هذه املواضع يوم من تلك االيام

  : أسم ماء بذات عرق، وأنشد االصمعي: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة" بثْر"

  .ظماء عن مسيحة ماء بثر  ي نساق وقد بلغناأ إلى

  .بالنون، ونسبة إىل أيب جندب اهلذيل" إيل أين نساق"وأنشده املفجع يف كتاب املنقذ 

والبثنة . بفتح أوله وثانيه، وبالنون مث الباء أخت الواو مثقلة، وهي بالشام معروفة، من كور دمشق" البثَنِية"
فلما ألقى الشام بوانيه وصار بثينة : "ويف احلديث. يت املرأة بثينةوالبثنة األرض السهلة، وبذاك مس

  .، فسروه أنه بر ينسب إىل هذه املدينة املذكورة"وعسالً

فأما البثنة، بأسكان ثانيه وفتح النون، على وزن فعلة، فأرض تلقاء سويقة باملدينة، أعتملها عبد اهللا بن 
أته هند بنت أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة، وأجرى حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب، مبال أمر

عيوا، وهي البثنات، وكان قبل أن ينكحها مقال، فلما عمرت ثلثة اسطر من النخل، فهو حق ابنها 
  .موسى منه، اتلذي يقال له الشقة، الذي خاصمه فيه أخوته من غريها

  .األرض السهلة: ن أصل البثنةوقد ذكرنا أ. البثة ماء لبين خالد بن نضلة: وقال أبو عبيدة

  الباء والحاء
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  : موضع معروف، أظنه يف ديار مزينة، قال كعب بن زهري: بفتح أوله، وباملد تأنيث أبح" رضابِيةُ البحاِء"

 البحاء ذات االعابل برابيه  وظل سراة القوم يبرم أمره

  .حجارة بيض، الواحد أعبل وعبالء: االعابل

  : موضع مذكور، حمدد يف رسم محى ضرية، قال الشماخ بن ضرار:  حبرعلى لفظ مجع" ذُو حبار"

 .آل ليلى بطن غول فمنعج إلى  صبا صبوة من ذي بحار فجاوزت

حبار غري مضاف، وقال رجل من كلب يعترب النابغة الذبياين، وكانت أمه قد ماتت ذا : ويقال ايضاً
  .موضع بنجد أحسب: حبار: بكريابن اليت هلكت ببطن حبار قال أبو : املوضع هزاالً

من : وغزوة حبران. معدن باحلجاز، مذكور يف رسم الفرع: بفتح أوله، على وزن فعالن" بحران"
  .غعزوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت مل يكن فيها قتنال، وهي أحدى عشرة

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، تثنية حبر، وهو بلد مشهور، بني البصرة وعمان، صاحل أهله رسو" البحران"
وأمر عليهم العالء بن احلضرمي، وبعث ابا عبيدة يأيت جبزيتها، فقدم مبال من البحرين، فسمعت االنصار 
بقدومه، فوافوا صالة الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما أنصرف تعرضوا له، فتبسم رسول 

: أجل يا رسول اهللا، قال:  أن أبا عبيدة قدم بشيء، قالواأظنكم مسعتم: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال

فأبشروا وأملوا ما يسركم، فو الذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تنبسط عليكم 
  .الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم

موضع ببالد مزينة، قال معن بن : فتح الراء املهملة، على وزن فعلةبضم أوله، وسكون ثانيه، و" بحرة"
  : أوس

  بحيث يناصي صدر بحرة مخبر  أوالد التنوط بالضحى تساقط

قرية بني عالف ومر، وهنالك قتل حجذيفة بن أنس اهلذيل نفراً من بين سعد بن : خمرب: قال السكري
  .واد هنالك: وقال غري السكري خمرب: ليث

وروى من طريق حممد بن عمري، عن . البحرة دون الوادي، وأعظم من التلعة: و أسحاق احلريبوقال أب
كان مبكة يهودي يقال له يوسف، فلما ولد النيب صلى اهللا : أبن أيب سربة، عن سليمان بن سحيم، قال

  .ولد نيب هذه االمة يف حبرتكم اليوم: عليه وسلم قال

موضع يف ليلة، من ديار بين نصر، : رغاء االبل، أو شيء على لفظهأخرى منسوبة إىل " بحرة الرغَاة"
وذكره أبو داود يف كتاب . منبت الثمام: ورمبا قيل حبرة الرغاء، بفتح أوله، والبحرة. فأنظرها هناك

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل بالقسامة رجال من بين : الديات، من حديث عمرو بن شعيب
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  .رة الرغاء، على شط ليةنصر بن مالك، ببح

  .قصر باليمن يف أرض البون، بناه ذو مراثد: مذكر: وحبر

    

بال هاء، اال أن هذا االسم لزمته " بحري"والبحر مذكر بال خالف، وتصغريه . معروفة" بحيرة طَبرية"
 تيبس حىت ال وطول هذه البحرية عشرة أميال، وعرضها ستة أميال، ويبسها عالمة خلروج الدجال،. اهلاء

  .يبقى فيها قطرة

  الباء والخاء

خبراسان، ممدودة، كذلك وردت يف شعر الكميت، والبيت مذكور يف رسم قنديد، والنسب " بخاراء"
  .إليها خباري، حبذف الزوائد، واليها ينسب االمام حممد بن أمساعيل البخاري

ط مرتل من منازل البحرين، بني :البخراء: نقذتأنيث االخبر، قال املفجع يف كتابه الذي مساه امل" البخراء"
البخراء أرض بالشام، مسيت بذلك لعفونة : وقال غريه. إذا أتيت البخراء: البصرة واالحساء، يقال تبخرت

  .يف تربتها ونتنها، يقال البخراء لننت رحيها

  الباء والدال

  : شام، قال كثريموضع طريق مصر وال: بفتح أوله، مقصور، على مثال قفا وعصا" بداً"

 وأوطاني بالد سواهما إلى  وأنت التي حببت شغباً إلى بداً

  : منهل بني طريق مصر والشام ايضاً، قال مجيل: وشغب

  بوادي بداً وال بحسمي وال شغب  اال قد أرى اال بثينة ترتجي

  : وقد ورد بداً يف شعر زيادة ممدوداً، فال أدرى أمدة ضرورة، أم فيه لغتنان، قال

  .نساء ابن هند حين تهدى لقيصرا  وهم أطلقوا اسرى بداء وأدركوا

  : موضع بالبادية، قال أبو داود: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، مقصور، على وزن فعلى" بدى"

  ربما ظاعن بها أو مقيم  سبيل قفرة بدى سالكات

  .وأنظره يف رسم رامة

  : موضع بالبادية معروف، قال كثري: دال مثلهمابفتح أوله، وإسكان ثانيه، مث باء و" بدبد"

 أهلي بين شطب وبدبد وأصبح  إذا أصبحت بالجلس في ظل خيمة
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  : وقال تأبط شرا

 مأثول خالء فبدبد فأجرع  عفَا من سليمى ذو عنان فمنشد

ا مفصلة يف ماء على مثانية وعشرين فرسخاً من املدينة، يف طريق مكة، ومنازل هذه املسافة وحماهل" بدر"
وببدر عينان جاريتان، عليهما املوز .رسم العقيق، ومن بدر إىل البحار ستة عشر ميال، ومريا من البحار

كان قريش بن بدر : والعنب والنخل، قال عبد اهللا بن جعفر بن مصعب الزبريي، عن مصعب بن عبد اهللا
رام، فكان يقال قدمت عرب قريش بن احلارث بن خيلد بن النضر بن كنانة، دليل بين كنانة يف جتا

وهو صاحب بدر، الذي لقى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشركي : قال. فسميت قريش به
مسيت بدراً ألنه كان ماء لرجل : وروى زكريا عن الشعيب، قال. قريش، أنبط هنالك بئراً، فنسبت إليه

:  بن جعفر، وحممد بن صاحل، فأنكراه وقاالفذكرت ذلك لعبد اهللا: قال الواقدى. من جهينة أمسه بدر

قال وذكرت ليحي بن النعمان . ألي شيء مسيت الصفراء؟ وألي شيء مسى اجلار؟ أمنا هو اسم ملوضع
هو مأونا ومرتلنا، وما ملكه أحد قط يقال له بدر، وما : مسعت شيوخنا من غفار يقولون: الغفاري، فقال

  .وهو املعروف عندنا: قال الواقدى. غفارهو من بالد جهينة، أمنا هو من بالد 

  .وبدر يذكر وال يؤنث، جعلوه اسم ماء. بدر ماء عن ميني طريق مكة، بينها وبني املدينة: قال الضحاك

نزلت قريش بالعدوة القصوى من الوادي، خلف العنقنقل، وبطن الوادي هو يليل، وبني : قال ابن اسحاق
  .والقليب ببدر هو يف العدوة الدنيا من بطن يليل إىل املدينة.  قريشبدر وبني العقنقل الكثيب الذي خلفته

يا بن أخي، لو كنت ببدر : قال يل أبو اسيد: ومن حديث الزهري عن أيب حامت، عن سهل بن سعد، قال
وقال بن مالك، . ومعي بصري، ألريتك الشعب الذي خرجت علينا منه املالئكة من غري شك وال متار

  : يذكر يوم بدر

 تحت لوائنا ومحمد جبريل  وببئر بدر، إذ نرد وجوههم

! ماذا ببدر فالعقنفل من مرازبة جحاجح : وقال أمية بن أيب الصلت يرثى من اصيب ببدر من قريش

  : موضع باليمن، قال أمرؤ القيس: بفتح أوله وثانيه، على بناء فعالن" بدالَن"

 بدالنبالنعف من  ليالينا  ديار لهند والرباب وفرتنى

    

. أرض من فدك، وهي مال املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي" البدِيع"

وكان املغرية هذا أجود أهل زمانه، وكان ابن هشام ابن عبد امللك بن مروان يسومه ماله ببديع هذا، 
اس جماعة يف غزام، فجاء املغرية إىل ابن لغبطته به، فال يبيعه اياه، إىل أن غزا معه ارض الروم، وأصاب الن
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فأشترى منه نصفه , قد كنت تسومين مايل ببديع، فآىب ان ابيعكه، فأشتر مىن نصفه : هشام، وقال له
قبح اهللا رأيك، أنت : بعشرين ألف دينار، وأطعم ا املغرية الناس، فلما رجع ابن هشام من غزاته قال ابوه

جليش، تصيب الناس معك جماعة فال تطعمهم، ويبيعك رجل سوقة ماله أبن أمري املؤمنني، وأمري ا
موضع باحلجاز، من ديار خشعم، . مثنيان" البدِيعاَن! "أخشيت أن تفتقر أن أطعمت الناس ! ويطعمهم 

  : قال هدبة بن خشرم

  ومفترق النقعين مبدى ومحضراً  وقد كان أعجاز البديعين منهم

على مثل لفظ الذي قبله دون " البدى" "عشية جاوزنا ِجناد البداِئع: "قاتلوذكرمها كثري بلفظ اجلمع، ف
  : واديان لبين عامر، يصبان يف الركاء، قال لبيد: هاء، والبدى والكالب

 اتييهما لمن غلبا سيل  البدى الكالب فأعتلجا القى

  دعدع ساقي االعاجم الغربا  سرة الركاء كما فدعدعا

  : وقال ايضاً

 ونكبن البدى شمائالً يميناً  جراج القرنتين وعالجاجعلن 

  : البدى واد لبين سعد، قال الراعي: وقال أبو حامت عن االصمعي

 فيه والبديان مصنعا اشاقيص  يطفن بجون ذي عثانين لم تدع

  : وقال أمرؤ القيس. وأشاقيص ماء لبىن سعد ايضاً: قال. ضم إىل البدى وادياً آخر فثناه

 البدى فأنتحى لليريض فوادى  فساح له اللوىقطيات  أسل

 وبين تالع يثلث فالعريض  قعدت له وصحبتي بين ضارج

  : وقال االعشى

  وأيامنا بين البدى فثهمد  أياماً لنا بدحيضة أتنسين

. وذلك أنه حديث أبن املسيب يف حرمي البئر البدى. وذكره أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروى مهموزاً

. وليست عادية" قال أبو عبيد، يعين أا حفرت يف اإلسالم"البئر اليت أبتدئت فحفرت : دىفقال، الب

بلد تسكنه اجلن، فأن كان هذا الذي ذكره اهلروى صحيحاً، فهو : والبدى يف غري هذا املوضع: قال
 نطقت موضع آخر، واهللا أعلم، ألن البدى املذكور يف هذه الشواهد آهل يسكنه الناس ويرعونه على ما

  .به أسعارهم اليت أنشدناها

ماء من مياه احلبار، على طريق حلب إىل : بفتح أوله وكسر ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو" البدية"
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وهذا املوضع عىن أبو الطيب بقوله يف . الرقة، وقد ذكرت ذلك مفصالً يف رسم الراموسة، فأنظره هناك
  : البايقاع سيف الدولة ببين عقيل وقشري وبين ك

  وفي االعداء حدك والغرار  السيف قائمة إليهم وكنت

 خلف قائمه الحيار وأمسى  بالبدية شفرتاه فأمست

  .من ديار بين متيم، حمدد موضعه: واحليار. من ديار قيس: والبدية

  : بفتح أوله، وتشديد ثانيه، على وزن فعل، وهو أسم حصن بابك بأذربيجان، قال أبو متام" البذ"

 نكس وال بمعرد بهيابة  يوم بذ الخرمكية لم يكنفتى 

  : وقال ايضاً

 من وشيك ردى ولود عقيم  بأرض البذ في خيشوم حرب

  : وقال. موضع هناك ايضا: خيشوم

  نؤى اقام خالف الحي أو وتد  بابك بالبذين بعدهم كأن

  : أراد البذ فثناه، كما قال الفرزدق

  وت بالسيوف الصوارمعجاجة م  سال المربدان كالهما عشية

اسم بئر، ومل يأت على هذا البناء اال : بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وبالراء املهملة، على وزن فعل" بذر"
اسم : لقب العنرب بن عمرو بن متيم، وبقم: اسم لبيت املقدس، وخضم: اسم موضع ايضا، وشلم: عثر

  .الصبغ املعروف

  .الختالف فيهوأنظره يف رسم بصاق، وا. أيلة والنية

واد باليمن شجري، وكذلك هيالن، كانا لالمم : بفتح أوله، وبالقاف املكسورة، والشني املعجمة" براقش"
  : السالفة، قاله أبو حنيفة، وأنشد للجعدي

 هيالن أو ناضر من العتم  تستن بالضرو من براقش أو

    : النبراقش وهي: وقال يف باب الضرو. وأكثر نبات الضرو باليمن: قال

حدثنا أبو عمرو بن : حدثين أبو حامت عن االصمعي قال: ؟ قال القتيب.مدينتان عاديتان باليمن، خربتا
بنيت سلحني، مدينة باليمن، يف سبعني أو مثانني سنة وبنيت براقش ومعني بغسالة ايديهم، فال : العالء قال

، وهي قصر من قصور "شل"وم، وذلك سنة براقش قائمة إىل الي: قال اهلمداين. يرى لسلحني اثر وال عني
: قال. وهي معني متقابلتان، ومعني خراب: قال. مهدان، بأسفل جوف أرحب، يف أصل جبل هيالن

: قال ومسيت بأسم كلبة، وهي اليت قيل فيها: ويسكن براقش بنو االوبر من حارث بن كعب ومراد
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ة، ال منهل هلم سواها، ومن داخل احلصن وذلك أمن هذا احلصن بئراً خارج" وعلى أهلها براقش جتىن"
إليها نفق، فحصرهم عدو، وطال حصاره هلم، وهو اليدري من حيث يشربون، وهم خيتلسون شرم 

ليالً، حىت نزلت هذه الكلبة لتشرب، فرآها بعض من يستقى، فدخلوا احلصن من ذلك النفق وأهله 
  .غارون فأفتتحوه

موضع يف ديار بين عامر، وقد حددته بأكثر من هذا يف رسم البقيع، : بفتح أوله، على وزن فعال" برام"
  : قال عمرو بن معدى كرب

 أداحى النمام تربعها  لقد أحميت ذات الروض حتى

 القارتين إلى برام فلوذ  بين خطم اللوذ عمرو يسير

: خلليفجبل، وا: ماء هاهنا، وحبوبن: فنخل إىل رنني إىل بشام اللوذ=فصفح حبونن فخليف صبح

  : وقال عبيد. مواضع هناك متقاربة: الطريق خلف رمل أو غلظ وصبح ورنني وبشام

  وعفت منازلها برام  كبيشة رؤام حلت

  : وقال محيد بن ثور

 ال تكلفكط اليمينا دماء  وباالجراع من كنفي بارم

  :  بكر، وأنشدموضع ذكره أبو: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء أخرى، وحاء مهملة" بربح"

  وقبراً سقى صوب الغمام ببربح  بأعلى مسحالن مكانه وقبراً

  : موضع ذكره أبو بكر، وأنشد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء أخرى، وحاء مهملة" بربري"

  وقبراً سقى صوب الغمام ببربح  بأعلى مسحالن مكانه وقبراً

جزيرة يف بالد : ه باء أخرى مفتوحة، وراء مهملة، وياء مقصورةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعد" بربري"
  .احلبشة

موضع : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء أخرى، وراء مهملة أيضاً، وواو وسني مهمكلة" بربروس"
  .مذكور يف رسم قشاوة، وأنظره هناك

، مث عني مهملة، وياء وصاد بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة مفتوحة" بربعيص"
  : موضع من ديار محص، قال أمرؤ القيس: مهملة

  مرابطها من بربعيص وميسرا  جبنت خيلي ولكن تذكرت وما
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  .موضع هنالك، وانظر بعيص يف رسم االلة: وميسر ايضاً

ر يف رسم بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالدال املهملة، على وزن فعل موضعه من حرة ليلى مذكو" برِد"
  : تيماء، ويف رسم حبش أعيار، وقال جرير

 لم يبق منها غير ابالد للحي  حي المنازل بالبردين قد بليت

ويف " عشية سال املربدان كالمها: "بردا، فثناه وخففه، كما قال الفرزدق وقد تقدم أنشاده: اراد بالربدين
فها كلها، على وزن فعلى، وهو ر بفتح حرو" بردى"؟ .رسم تيماء بردا جبل مشرف على طريقها

  : دمشق، قال حسان ابن ثابت

  بردى يصفق بالرحيق السلسل  يسقون من ورد البريص عليهم

  .فعلى من الربد، مسى بذلك لربد مائه: وبردى. وأنظره يف رسم حومل

ته يف موضع من بالد بين يربوع باحلزن، وقد ذكر: وكذلك الربدان، على وزن فعالن، بتحريك الراء
  : رسم جابة، قال عمري بن جعل

  خلت حجج بعدي لهن ثمان  يا ديار الحي بالبردان اال

موضع آخر بالعراق، عند مدينة السالم، تنسب إليه اخلمر اجليدة، قال أبو عبادة يف وصف : والربدان ايضاَ
  : فرس اعىن البحتري

  بصفاء نقبته مداوس صيقل  االديم كأنما عنيت له صافي

  صهباء للبردان أو قطر بل  نفضت عليه صبغها نماوكأ

معروفة، واىل هذا املوضع ينسب أبو الفضل العباس ابن احلسن، أحد شيوخ : وقنطرة الربدان هناك
  .البخاري

بفتح أوله وإسكان ثانيه، وكسر الدال املهملة، بعدها بتاء مشددة، غدير لبين كالب، قال طفيل " البرِدي"
  : الغنوى

  أجل جير أن كانت رواء أسافله  ال البردى أول مشربوقلن ا

  : أهتدمه كعب بن زهري فقال

 جير أن كانت سقته أجل  وقلن بالبردى أول مشرب

     : أهتدمه كعب بن زهري فقال

 بوارقه جير أن سقته أجل  وقد قلن بالبردى أول مشرب
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وقال . هي أمجة معروفة باجلامع،عذبة املاء: يببضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالسني املهملة، قال احلر" برس"
  .جبل شامخ، كثري النمور واالروى، وهو تلقاء شواحط، وأنظره هنالك: الكوين

أحتل اجلارية للرجل؟ : وروى شريك عن جابر عن عامر، يف أمرأة أرضعت ابنة رجل وجارية أخرى
  .هي أحل من ماء برس: فقال

  .س ايضاً، لغتانوالقطن، وهو الرب: والربس على لفظه

موضع ذكره ابن دريد ومل : بعدها ثاء مثلثة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح العني مهملة" برعث"
  .حيدده

  : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالعني املهملة، موضع يف ديار بين اسد، قال أوس بن حجر" البرعوم"

 عوروالبرعوم مذ والقطقطانة  ذو وشوم بين مأفقة كأنها

  فأنصاع مستوليا والخطو مقصور  ذكر قنيص من بني أسد أحس

" البرق" "أَخلَى ِتياس عليها فالرباعيم: "قال يصف ظبية" البراعيم: "وقد ورد يف شعر أبن مقبل جمموعا

منها برقة نعمى، وبرقة . الربق اليت بلغنا ذكرها يف ديار العرب، هي حنو مخس وعشرين برقة أذكرها هنا
صادر، وبرقة الروحان، وبرقة العريات، وبرقة أفعى، وبرقة أحجار، وبرقة أرمام، وبرقة االمثاد، وبرقة 

جليت، وبرقة منشد، وبرقة ثهمد، وبرقة اجلوال، وبرقة املتلثم، وبرقة الصفاح، وبرقة مكر وثاء، وبرقة 
  .حاج

أمنا هم خاخ، خباءين معجمتني، باحلاء واجليم، وهكذا رويناه عنه، و: هكذا ذكرها صاعد بن احلسني
  .على ما يأيت يف حرف اخلاء

وبرقة احلسنني باليمن، ومها رملتان، يف أقصاها برقة تنسب اليهما، وأبرق خترب، وبرقة ضاحك، وبرقة 
  .عيهم كلها مذكورة يف رسومها

  .وبرقة كبوان، وأبرق احلنان، وابرق دا أثى، وأبرق ذى جدد

واضعها اليت أضيفت إليها، وتعرفت ا، وأنشدت الشواهد عليها، فأنظرها يف وهذه الربق قد ذكرا يف م
ومنها برق . رسومها ، جيدها مضبوطة مقيدة حبروفها، وقد تقدم منها ذكر مخس برق يف حرف االلف

شقيقة، بالدهناء، طوهلا مسرية : غري منسوبة وال مضافة إىل شيء لكنها معروفة حمددة املواضع، أحداها
  : وذه الربقة قتل بسطام بن قيس، واياها اراد جرير بقوله. يومني

  ظعائن قادهن هوى يمان  يوم برقة لم تكلف كأنك

  : شقيق زرود وأياه عىن الفقعمس بقوله: وبرقة أخرى بالشقيق
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  عادت ليالي برقة القصار  لو بالتمني يرجع المقدار

الربقاء واحد، وهو ما كان من األرض رمال وحجارة والربقة واالبرق و. وبرقاء ذي ضال قد تقدم ذكرها
  .وقال بعض اللغوتني هو من األرض اكام فيها حجارة وطني. خمتلطة

هي هضبة ذات رمل يف ديار عذرة، قال مجيل : تأنيث أبرق، قال ابن االعرايب: برقاء" برقاء ذي ضال"
  : العذري

  شهيدفبرقاء ذي ضال على  فمن كان في حبي بثينة يمتري

  .وقد ذكر غريه هلذا البيت خرباً طويال. كان أذا رآها بكى، فهو معىن قوله: قال

  : موضع بالشام ايضا، قال أبو متام: بالقاف والعني املهملة املكسورة، بعده ياء ودال مهملة" برقَعِيد"

 برقعيد وأرض باعيناثاً عن  لوال أعتمادك كنت ذا مندوحة

 اللذات من قبراثاً فمقابر  نزالوالكامخية لم تكن لي م

  ".فاملالكية مل تكن مرتال: "ويروى. وهذه كلها مواضعه هناك

هو برك . وهو يف أقاصى هجر، اال أنه منضاف إليها: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعل" برك"
ويف . وطال مهملةالغماد، بالغني املعجمة، تضم وتكسر، لغتان ميم وألف . الغماد الذي ورد يف احلديث

حديث هجرة النيب عليه السالم أنه ملا أبتلى املسلمون، خرج أبو بكر مهاجراً إىل أرض احلبشة، حىت إذا 
اين تريد يا ابا بكر؟ قال أخر جىن قومي، : بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة، وهو سيد، القارة، فقال

أن ِمثْلك ال خيرج، أنت تكسب املعدوم، : "ةفقال ابن الدغن. فأريد أن اسيج يف األرض، وأعبد ريب
وتصل الرحم، وحتمل الكل، وتقرى الضيف، وتعني على نوائب احلق، وأنا لك جار، أرجع إىل بلدك، 

  .فأعبد ربك يف بلدك

  .وذكر باقي احلديث. فرجع أبو بكر

  .برك الغماد يف أقصى اليمن: وقال أبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب اهلمداين

  .موضعان يف أطراف اليمن: برك ونعام:  أبو حممدوقال

    : وقال أوس بن حجر

 فأعلى تولب فالمخالف فبرك  بعدى من أميمة صائف تنكر

 إلى مطار فواحف فمعلقة  السلى فالسخال تعذرت فبطن

  مطافيل عوذ الوحش فيها عواطف  فرهبى فالسليل فعاذب فقو
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وقد قيل ان الربك من أوطام، والربيك مصغرا لبين هالل : ين عامرهذه املواضع يف ديار بين متيم وديار ب
  : وقال ارطاة بن سهية. اسم وادي شواحط، وأنظرمها يف رسم احلرار، من حرف احلاء: وبرك. بن عامر

  والحمس من شعبي وأهل الشربب  أهل البرك من أوطانهم أجليت

 خزمية، والغوث، وثقيف وخزاعة، وعدوان، وبنو كنانة وما ولدت، واهلون بن: هم قريش كلها: احلُمس
  : ربيعة بن عامر بن صعصعة، من قبل الوالدة، ألن أمهم جمد بنت تيم بن غالب، وقال الشاعر يف برك

  وأورد تنيه فأنظرن أي مورد  الذي كلفتني البرك شاتياً وأنت

  : وقال كثري يف إضافته إىل الغماد

 ه إلى برك الغماديب إلى  بوجه أخي بني أسد قنوني

  : وقال أبو ذؤيب، فأتى بالغماد مفرداً

 ال ابين له انفراجاً فآليا  تكلل في الغماد فأرض ليلى

  .موضع سيأيت ذكره والشاهد عليه يف رسم املويزج: بفتح أوله وثانيه" برك"

"موضع، قال محيد بن ثور اهلاليل: بفتح أوله وثانيه" الَربك :  

  إلى المويزح أو يدعوهم البرك  ض لتقذفهمأستطالت بهم ار أم

موضع : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم ونون، وألف، وياء معجمة بأثنتني من حتتها، وألف" برمناَيا"
" ِبرمة"كنت ضيفاً بربمنايا لعبد اهللا والضيف حقه معلوم : بالسواد، قال حيي بن نوفل يف عبد اهللا بن عتبة

موضع مذكور حمدد يف رسم بال كث، وهي قرية من قرى : سكان ثانيه، على وزن فعلةبكسر أوله،وإ
  : السواد، قال االحوص

 نخل برمة زانها التذليل أو  سفن الفرات مرفع أقالعها

قرية بالبحرين، إليها ينسب التمر الربين ذكر ذلك حممد بن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالنون" برن"
  .مان يف كتابهعلي النحوي مرب

يف أقصى : برهوت: واد باليمن، قال اهلمداين: بفتح أوله وثانيه، وباهلاء والتاء املعجمة بأثنتني" برهوت"
  .تيه حضر موت

  .بفتح أوله، أسم ماء لبين بدر، من بين ضمرة" البرود"

  .بفتح أوله، وتثقيل ثانيه، وبالقاف، كأنه تثنية بروقة" البروقتان"

  .ماء معروف باحلرية، وقد ذكرته يف رسم زروة، فأنظره هناك: وقتانوالرب

موضع قد حددته يف رسم احلشى، : بضم أوله، وعلى لفظ التصغري، براءين مهملتني، ممدود" البربيراء"
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  .وذكرت ما ورد فيه، فأنظره هناك

"ريصذكره حسان يف شعره، موضع بأرض دمشق، قد: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالصاد املهملة" الب 
  .وقد تقدم أنشاده يف رسم بردى

  : هو اسم جبل، قال ابن مقبل: وقال االصمعي. واد: بضم أوله، على لفظ التصغري" بريم"

  بريما حجاب الشمس ان يترجال  وأمست بأكناف المراح وأعجلت

  .ارتفعت عن مطلعها قليال: ترجلت الشمس

  الباء والبزاي

ماء لبين : وقال أبو عمرو الشيباين. هي ماء لطيء: ه، وباخلاء املعجمة، قال االصمعيبضم أول" بزاخة"
بزوخة، بالواو مكان : هي رملة من وراء النباح، قبل طريق الكوفة، وروى عنه: وقال أبو عبيدة. اسد

  : االلف، وكذلك ينشد قول ابن مقبل

  كثيباً عوير وعزا الخالل  بزاخة إذ ضمه فخل

  : يث ااشعي ميدح الوليد بن عبد امللكوقال البع

  وكر حفاظاً واالسية ترذم  رد القوم بزاخة وخالك

يوم خالد بن : ومي بزاخة املعلوم. وال أدري أي يوم هذا: قال. يعين خباله قيس بن زهري: قال يعقوب
  : النابغةوقال االصمعي يف قول . وكان معه عينية وخارجة ابنا حصن. الوليد على طليحة االسدى

 سبير للعدو مكاثر بجمع  هم منعوا وادى القرى من عدوهم

 قالص طار عنها تواحر عفاء  الطالبات الماء بالقاع كأنه من

هو لبين : ويقال. موضع بالبحرين: ويقال نسبها إىل بزاخة: قال. تبزخ حبملها، أي تقاعس: بزاخية: قال
قراح : وقيل. وأصل الفسيل منه. راح، وهو سيف هجرورواه ابن االعرايب قراحية نسبها إىل ق. اسد

  .مدينة وادى القرى

  الباء والزاي

    

ماء لبين : وقال أبو عمرو الشيباين. هي ماء لطيء: بضم أوله، وباخلاء املعجمة، قال االصمعي" بزاخةٌ"
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بالواو مكان بزوخة، : هي رملة من وراء النباح، قبل طريق الكوفة، وروى عنه: وقال أبو عبيدة. اسد
  : االلف، وكذلك ينشد قول ابن مقبل

  كثيباً عوير وعزا الخالال  بزاخة إذ ضمه فخل

  : وقال البعيث ااشعي ميدح الوليد بن عبد امللك

 حفاظاً واالسنة ترذم وكر  وخالك رد القوم يوم بزاخة

يوم خالد بن : زاخة املعلومويوم ب. وال أدري أي يوم هذا: قال. ميىن خباله قيس بن زهري: قال يعقوب
  : وقال االصمعي يف قول النابغة. الوليد على طليحة االسدى، وكان معه عيينه وخارجة ابنا حصن

 مبير للعدو مكاثر بجمع  هم منعوا وادي القرى من عدوهم

 قبل استقاء الحناجر بأذنابها  الطالبات الماء بالقاع تستقى من

 الص طار عنها تواحرق عفاء  الوت بليف كأنه بزاخية

هو ماء : ويقال. موضع بالبحرين: ويقال نسبها الىة بزاخة: قال. تبزخ حبملها، أي تقاعس: بزاخية: قال
قراح : وقيل. وأصل الفسيل منه. ورواه ابن االعرايب قراحية نسبها إىل قراح، وهو سيف هجر. لبين اسد

  .مدينة وادي القرى

ويف هذا املوضع . موضع يف ديار بين كنانة: نيه، بعده راء، على بناء فعلةبضم أوله، وإسكان ثا" بزرة"
أوقعت بنو فراس بن مالك من بين كنانة، ورئيسهم عبد اهللا بن جذل، ببين سليم، ورئيسهم مالك بن 
  : خالد بن صخر بن الشريد، فقتل عبد اهللا مالكا وأخاه كرزاً بين خالد، وهزم مجعهم، وقال من قصيدة

 إذ يخبطهم بالسنابك ببرزة  هم أمي ونفسي فدى لهمفدى ل

  .تدفع يف الرويثة، على بئر الرويثة العذبة: بزرة: وقال ابن حبيب

أرض بيضاء، مرتفعة من الساحل، بني اجلار : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ممدود، على وزن فعالء" البزواء"
  : قال كثري. وودان، يسكنها بنو ضمرة

 مزاد المطايا يصطفين فصالها  والجيش واقفبالزواء  يقيلن

  .مباضع من وجه الضحا فثعالها  قابلت منها ثرى مستجيزة وقد

. وثرى اسفل وادي اجلن، بني الرويثة والصفراء، على ليلتني من املدينة. شرب وسط املدينة: التقييل

  .ن مباضعجبل قريب م: وثعال. شعب ثالىث تدفع يف ثرى: ومباضع. ماضية: ومستجيزة

  الباء والسين
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  : قال عباس ابن مرداس يذكر يسوم حنني. مذكور يف الرسم الذي قبله، بضم أوله، وتشديد ثانيه" بس"

 بركها ببني رئاب وحكت  هزمنا الجمع جمع بني قسى

 االورال تنحط بالنهاب إلى  ركضنا الخيل فيهم بين بس

 تعرض للضراب كتيبته  لجب رسول اهللا فيهم بذى

موضع يف : بضم أوله ، وإسكان ثانيه، بعده باء أخرى معجمة بواحدة مضمومة، وطاء مهملة" بسبط"
  : ديار بين سالمان، قال الشنفرى فيما كان يطالب به بين سالمان

  تنفض رجلي بسبطا فمصنصرا  بأطراف الحجماط وتارة أمشى

  .ا يف رسم عصوصروأنظر بسبط. فمعصوصرا: ورواه غريه. هكذا رواه أبو عبيدة

مدينة معلومة بسجستان، إليها ينسب أبو : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالتاء املعجمة باثنتني" بست"
  .الفتح البسيت الشاعر، واسحاق بن ابراهيم البسيت الذي يروي عن اسحاق بن راهويه

ن حممد بن نافع الزاهد فأما بشت، بالشني املعجمة، فقرية من قرى نيسابور، إليها ينسب عبيد اهللا اب
  .البشيت

وهي قرية اسفل من واسط، واخرى بني ارجان والزط، كلتامها : بالتاء املعجمة باثنتني من فوقها" بستان"
  .وهو بلد معروف: على لفظ البسر من التمر، قال املفجع" بسر: "تسمى بستان

  : وانشد للهذيل

  أكناف بسر مجلجل برد  بين عكوتين إلى كأنهم

أىن بدمهاء : والبيت الذي أنشده هو لصخر الغى، يف رواية ابن االعرايب واجلمحى من قصيدته اليت أوهلا
  : عز ما أجد وروى املذكوران هذا البيت

 ... بس أكناف  كأنهم بين عكوتين إلى

 بتثقيل السني، على مثال عس، وكذلك يف كتاب السكري، ومل يرو هذا البيت اصحاب االصمعي عنه

  .وأنظر بايف رسم عمق. يف قصيدة صخر

  .قرية بالعراق، إليها ينسب أبو يزيد طيفور الناسك البسطامي: على لفظ اسم الرجل" بسطاَم"

    

جبل يف ديار بين سعد، قال ذو : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالياء اخت الواو، على بناء فعالن" بسيان"
  : الرمة

 ايديها مع الفجر تلمع ببسيان  حتسرت من مبنى جنح الظالم فأصب
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  : وكانت فيه وقعة لبين قشري على بين اسد، قال دريد

  وطعن يترك االبطال زورا  الحي من اسد بضرب رددنا

 ببسيان وأبرأنا الصدورا  منهم سبعين صرعى تركنا

  : أرض بني جبلى طيء والشام، قال طفيل: بضم أوله على لفظ التصغري" بسيطَة"

 رفعوا في السير حتى تمنعوا وقد  أحداجاً بأعلى بسيطةتذكرت 

  فكان لها روض االشاقيص مرتع  تصيفت االكناف اكناف بيشة

  : وقال البعيث

  متوع ترجل من الشمس النهار  بفيف من بسيطة بعدما خبطن

  .وأنظر هذا املوضع يف رسم الدحل. أي ارتفع: ترجل

ن املدينة، وهي تلقاء البويرة، على مقربة من املدينة، على ما موضع يف طريق الكوفة م: وبسيطة أخرى
  .ذكرته يف رسم البويرة

  : وبسيطة هذه هي اليت عىن أبو الطيب بقوله

 النعهام وبين المها وبين  وجابت بسيطة جوب الردا

  الباء والشين

دخل : ويف احلديث. دريةقرية معروفة بني أهناس واالسكن: بفتح أوله، وبالقاف، على بناء فعال" بشاق"
ابليس العراتق فقضى حادته، مث دخل الشام فطردوه، حىت دخل بشاق، مث دخل مصر، فباض فيها وفرخ، 

  .كان ذلك يف فتنة عثمان رضى اهللا عنه: قال ابن وهب، قال الليث. وبسط عفريته

ره يف رسم برام، موضع مسى لكثرة هذا الشجر فيه، وقد تقدم ذك: على لفظ شجر املساويك" بشام"
  .فأنظره هناك

البشر هو مع عاجنة : قال عمارة بن عقيل. بكسر أوله على لفظ البشر ى، الذي هو االستبشار" الِبشر"
يقطعه من . الرحوب، متصل ا، ومسى البشر برجل من النمر بن قاسط، كان خيفر السابلة، يسمى بشرا

بور، معترضا بينهما، تفرغ سيوله يف عاجنة الرحوب، يريد الشان من ارض العراق، بني مهب الصبا والد
وبينهما فرسخ، والبشر يف قبله عاجنة الرحوب، وبني عاجنة الرحوب وبني رصافة دمشق ثالثة فراسخ، 
ودمشق يف قبله البشر، ويف البشر قتل اجلحاف بن حكيم بين تغلب، فهو يوم البشر، ويوم الرحوب، ومي 

منقع ماء املطر، مث : شر، ويوم مرج السلوطج، ألنه بالرحوب، والرحوبخماشن، وهو جبل إىل جنب الب
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  .حتمله اتالودية، فتصبه يف الفرات

  : قال االخطل يف االول. فهذا بشر آخر: البشر دون الرقة، على مسرية يوم منها: وقاتل أبو غسان

  لنمنع ما بين العراق إلى البشر  بعر نين اشم وعارض سمونا

  : ايقاع اجلحاف موقال ايضا يف 

  إلى اهللا فيها المشتكى والمعول  أوقع الجحاف بالبشر وقعة لقد

بفتح أوله، وإسكان ثانيه؟، وبالراء والدال املهملتني، " البشرود: "وأنظره يف رسم خماشن، وما ورد فيه
  : وهي كورة من كور مصر، قال أبو متام. ويضم أوله ايضاً، فيقال البشرود

  اساسكم في كورة البشرود   فعالكم نسيانكمسوء ونسيت

  : ويف هذا جمهول يقول ايضاً

 !الصير من يفِْنيه والحالُوم  شاِرباً لَبن الِّلقاِح تَعرباً يا

 !لي لمن أهناس والفَيوم قُْل  والمدعي صوران منزل جده

  .، يفل كل يوم ألفي مثقالمعروف هناك: والفيوم. قرية من قرى مصر ايضا: أهناس

  الباء والصاد

: وبصاق االبل. موضع قريب من مكة: بضم أوله، وبالقاف، معروفة، ال تدخله االلف والالم" بصاق"

  .خيارها، الواحد واجلمع سواء، هذا قول ابن دريد

  : بصاق جبل بني ايلة والتيه، وانشد لكثري: وقال حممد بن حبيب

  وهن كليالت الهعيون ركائك  ليلةبصاقاً بعد عشرين  ورداً

  : ويشهد لك بصحة قول ابن حبيب قول الرعي

  كزيت بزاق قد فرط االجونا  تصبح الفضالت منه وماء

بالزاي، وهو " بزاق: "هكذا ضبطه أبو حامت عن شيوخه من العلماء. والزيتون امنا هو بالشام ال بتهامة
  .اي معروفانبالصاد أعرف، وبصاق االنسان بالصاد والز

  .بالراء مهملة" كزيت براق: "وقد رويت عن خالد بن كلثوم

  : مدينة حوران، قال املتلمس: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الراء املهملة" بصرى"

  .وال دمشق إذا ديس الكداديس  تدر بما اليت من قسم لم
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  .مجع كداس: إذا ديس زرع الكداديس: اراد

إذا ديس زرع : فيقول. مل تدرها، وال مبا حلفت: يقول" إذا ديس الفراديس": ورواها االصمعي
  : وقال كثري. ودرب يقال له درب الفراديس: قال. الفراديس، وهو موضع بدمشق

  فروضة بصرى أعرضت فبليسها  دونه المنقى فالمشارب فبيد

  : وقال حميصة بن مسعود اخلزرجي

  . ما بين بصرى ومأربوأن لنا  سرني أني قتلتك طائعاً وما

هي احلجارة الرخوة تضرب إىل البياض، قال ذو الرمة وذكر : والبصرة. بالعراق معروفة معروفة" البصرة"
فأذا حذفوا اهلاء، قالوا بصر، فكسر والباء، ولذلك قيل يف النسب إىل ". جوانبه من بصرة وسالم: "حوضا
  .بصرى وبصرى: البصرة

رة، آلن ارضها اليت بني العقيق واعلى املربد حجارة رخوة، وهو املوضع الذي مسيت البص: وقال أبو بكر
  .يسمى احلزيز

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو، على وزن فعلة، ماء بذى قار، كان حلي من إياد، يقال هلم " بصوة"
  : بنو برد، قال أوس بن حجر، وقد حلثوه، عنه، من قصيدة

 الربيع وفي شعبان مسجور من  بالتميم وذو قار له حدب

  عن ماء بصورة يوما وهو مجهور  حالت باقتي برد وراكبها قد

  .وهو ايضاً يف شعبان مسجور، أي مملوء. يريد من مطر الربيع: من الربيع

  .قد كسح او أخرجت محاته فهو أغزر ملائة وأعذب: وجمهور

  . البثيننةجبل على أرض: بضم أوله، على لفظ التصغري" البصيع" 

  .بالضاد بأمت من هذا فأنظره هناك" البضيع"و قد ذكرته يف رسم 

  الباء والضاد

دار لبين ساعدة معروفة، قال أبو اسيد بن ربيعة : بضم أوله، وبالعني املهملة، على وزن فعالة" بضاعة"
  : الساعدي

  ونحن بنينا معرضاً فهو مشرف  حمينا عن بضاعة كلها نحن

 آطام بها وتقصف وتخرب   طويالً قذالهمعموراً فأصبح
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هي اليت ورد فيها احلديث، رواه عبد اهللا بن عبد اهللا بن رافع، مسع ابا سعيد اخلدري حيدث، : وبئر بضاعة
انتوضأ من بئر بضاعة، وهي يطرح فيها احمليض، وحلم الكالب، : أنه قيل لسرول اله صلى اهللا عيله وسلم

  .أطم بين ساعدة: ومعرض". املاء طهور ال ينجسه شيء ":والننت؟ فقال عليه السالم

  : وقال أبو عبيدة، وأنشد آليب خراش. أرض بعينها: بفتح أوله، وكسر الضاد، على بناء فعيل" البضيع"

  .فريق البضيع في الشعاع خميل  تراعى الشمس حتى كأنها وظلت

.  من قولك بضعت، أي شققت البحر شقاجزائر يف البحر غري معينة، وهي مشتقة: البضيع: وقال غريه

  : قال ساعدة بن جوية

  يلوى بعيقات البحار ويجنب  تجرم في البضيع تمانيا ساد

"ضيعموضع مبصر: بضم أوله، على لفظ التصغري، وبالعني املهملة" الب.  

  : من عمل غوطة دمشق، وأنشد لكثري: البضيع: وقال ابن حبيب

  رحاب وأنهار البضيع وجاسم  أمير المؤمنين ودونه سيأتي

  .من عمل اجلوالن: وجاسم. من عمل حوران: ورحاب: قال

امنا هو البصيع، بالصاد املهملة، وقد رأيته، وهو جبل قصري، على تل بأرض البثينة، فيما بني : وقال االثرم
  .نشيل وذات الصمني بالشام، من كور دمشق

  .وأنظر البضيع يف رسم حومل، ويف رسم بليل

  باء والطاءال

بطاح بكسر أوله ايضاً، وهي ارض يف بالد بين متيم، وهناك : بضم أوله، وباحلاء املهملة، ويقال" بطَاح"
وهناك قتل مالك بن . قاتل خالد بن الوليد أهل الردة من بين متيم وبين اسد، ومعهم طليحة بن خويلد

  : نويرة الريبوعي، وأنشد أبو ألمية بن كعب احملاريب

  ويوم بغالن البطاح عصيب  يوم بحائل: تا يوميننعم له

فابتدرت ". من اسلم على ماء ونصب عليه جملساً فهو له: "ونادى خالد يف أهل الردة بالبطاح بعد اهلزمية
  : بنو اسد جرمث، وهو افضل مياههم، وسبقت إليه فقعس، ففي ذلك يقول شاعرهم أبو حممد

 ضابا كلهم يتجرمغ علينا  أفي حفر السوبان اصبح قومنا

  .وأنظر غالن البطاح يف رسم حائل. فدلك أن جرمث من السوبان

  .موضع قد حددته يف رسم ضرية: بكسر أوله، على مثال فعال" الِبطَان"
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وسطه، ويزعمون أن : ورحاه. ورحى بطان هذا، تزعم العرب أنه معمور ال خيلو من السعاىل والغول
، وأتى قومه حيمل رأسها متأبطا له، حىت أرسله بني أيديهم، فبذلك الغول تعرضت فيه لتأبط شرا فقتلها

    : مسى تأبط شراً، ويف ذلك يقول

 ال قيت يوم بطان بما  من مبلغ فتيان فهم اال

  بقفر كالصحيفة صحصحان  قد لقيت الغول تهوى بأنى

وبنو عبد العزى، .  بنو عبد منافهي ما حاز السيل، من الردم إىل احلناطني مييناً مع البيت،" بطْحاء مكة"
وبنو عبد عبد الدار، وبنو زهرة، وبنو زهرة، وبنو تيم، وبنو عدى بن كعب، وليس فيها من غري ولد 

  .كعب اال بعض بىن عامر بن لؤي

ملا غلب قصي على مكة، ونفى عنها خزاعة، قسمها على قريش، فأخذ لنفسه : وظواهر مكة لسائر قريش
 وبين دار الندوة، فكانت مسكنة، وقد دخل أكثرها يف املسجد، وأعطى بين خمزوم وجه الكعبة فصاعدا،

أجيادين وهي أجياد ايضاً، ولبين مجح املسفلة، ولبين سهم الثنية، ولبين عدى اسفل الثنية، فيما بني مجح 
  : وقال حذافة العدوى ميدح بين هاشم. وبين سهم

  أى السفاهة والهجروهم تركوا ر  ملئوا البطحاء مجدا وسوددا هم

وكان أهل الظاهر من قريش يف اجلاهلية يفخرون على أهل احلرم، بظهورهم للعدو، : قال الزبري
  .وأصحارهم للناس، فدل على أن الظواهر ليست يف احلرم

وروى أبو داود وغريه من حديث محاد، عن محيد، عن بكر بن عبد اهللا وأيوب مجيعاً، عن نافع أن ابن 
جع هجعة بالبطحاء، مث يدخل مكة، ويزعم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل عمر كان يه

  .ذلك

وقال ابن مقبل يرثى . بفتح أوله، وكسر ثانيه، وباحلاء املهملة، على وزن فعالن، الجيوز غريه" بِطحان"
  : عثمان بن عفان رضى اهللا عنه

  المحصبفملقى الرحال من منى ف  عفا بطحان من قريش فيثرب

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى احلريب من طريق هشام بن عروة، عن ابيه عن عائشة، قالت
جنل أي واسع، فيه ماء ظاهر، يقال استنجل الوادى، : املدينة، وواديها بطحان جنل عليه االبل وقال

نا واصحايب الذين قدموا كنت ا: ويف حديث اىب موسى، قال. إذا خرج منها املاء: واستنجلت األرض
معي يف السفينة نزوال يف بقيع بطحان، والنيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة فكان يتناوبه كل ليلة عند 
الصالة نفر منا، فوافقناه لية وله بعض الشغل يف بعض أمره، فأغتنم بالصالة حىت اار الليل، مث خرج 
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عمة اهللا عليكم، انه ليس أحد من الناس يصلى هذه ابشروا، فأن من ن: فصلى، فلما قضى صالته قال
كنت أغدو مع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : ومن حديث بكر بن مبشر االنصاري، قال. الصالة غريكم

عليه وسلم إىل املصلى يوم الفطر ومي االضحى، فنسلك بطن بطحان، حىت نأتى املصلى، فنصلي مع 
  . من بطن بطحان إىل بيوتنارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث نرجع

وكان عبد امللك يشيوبه يف حربه مصعباً، ومصعب . موضع من أرض الشام: على لفظ مجع بطن" بطْنان"
  : قال كثري. يشتو مبسكن

 إذ أهل القباب عماهم وبطنان  وما لست من نصحى اخالى بمنكر

  : وقال الراعى

  .عنه بغافلوبطنان ليس الشوق   أمراً بالشام اكثر اهله وأن

وهو ماء مستنفع ال يرى طرفاه من سعته، ما بني . بفتح أوله، وكسر ثانيه، وباحلاء املهملة" البِطيحة"
يقال تبطح السيل . واسط والبصرة، وهو مغيض دجلة والفرات، وكذلك مغايض ما بني البصرة واالهواز

  .إذا سال سيال عريضا

  .ساحل البطيحة: والطف

موضع يأيت ذكره يف رسم النظيم، من : ثال الذي قبله ولفظه، اال ان امليم بدل من احلاءعلى م" البطيمة"
  .حرف النون

  الباء والعين

موضع على ليلتني من املدينة، وفيه كانت الوقيعة واليوم املنسوب إليه : بضم أوله، وبالثاء املثلثة" بعاث"
ن امساعيل، ثنا أبو اسامة، عن هشام بن عروة، عن ثنا عبيد ب: قال حممد بن امساعيل. بني االوس واخلزرج

كان يوم بعاث يوماً قدمه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم، عن : عروة، عن ابيه، عن عائشة، قالت
كان يوم بعاث يوماً قدمه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم، فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : عائشة، قالت

وقتلت سروام،وجرحوا، فقدمه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف دخوهلم وسلم وقد افترق ملؤهم، 
  .بغاث، بالغني املعجمة، ومل يسمع من غريه: وذكر عن اخلليل: قال أبو بكر. االسالم

. موضع قد ذكرته يف رسم حرض، ويف رسم اخلائعني، فأنظره هناك: بفتح أوله، على مثال فعال" بعال"

  : بفتح الباء، قال" بعال: "كثري، وصحت روايتهوهكذا ورد يف شعر 

 ففراقد فبعال بكتانة  أيام أهلونا جميعاً جيرة
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وال اعلم هل هو . وانظره يف رسم ازل. بضم الباء، اسم جبل" بعال: "وقد ورد يف غري هذا املوضع
  .موضع واحد، اختلفت الرواية فيه، أم مها موضعان خمتلفان

م معروف، االغلب عليها التأنيث، وجيوز يف اعراا الوجوه الثالثة، اليت جتوز يف حضر بالشا" بعلبك"
  : موت، أنشد املفضل يف تأنيثها

  وألبن جريح كان في حمص انكرا  أنكرتني بعلبك وأهلها لقد

ة عشر ميال، بينها وبني فيد ست: على لفظ اليت ضرب اهللا تعاىل ا املثل، وهي ماءة يف محى فيد" البعوضة"
  .على ما يأيت ذكره يف رسم فيد، نقال من كتاب السكوين

وهذان القوالن متقاربان ألن فيد شرقى . رملة يف ارض طيء: وقال أبو حامت عن االصمعي، البعوضة
  : سلمى، وسلمى أحد جبلى طيء، قال زهري

  ماء بشرقي سلمى فيد او ركك  استمروا وقالوا ان موعدكم ثم

  : بل، وذكر رمل البعوضةوقال ابن مق

  سنيح ومن رمل البعوضة منكرب  احدى بني عبس ذكرت ودونها أ

  : وقال متعم بن نويرة يرثي اخاه مالكا

 الويل حر الوجه او يبك من بكى لك  على مثال اصحاب البعوضة فاخشمي

  : ال ايضا يف رثائهوق. ومالك امنا قتل يوم بطاح، على ما تقدم ذكره، فدل قوله ان البعوضة قبل بطاح

 فهر في الغبار االقتر فرسان  نعم الفوارس يوم حلية غادرت

  .فأنبأك قوله ان حلية وبطاح والبعوضة متدانية، فيذكر منها ما يستقيم له به الشعر

  الباء والغين

مغدان، بغداد، بدالتني مهملتني، وبغداد، معجمة االخرية، وبغدان، بالنون، و: فيها اربع لغات" بغداد"
  .بامليم بدال من الباء، تذكر وتؤنث

لوال ان تراب بغداذ كحل لعمى : مسعت بعض االعراب يقول: انبأنا أبو العباس، قال: قال ابن االنباري
  : وأنشد. اهلها

  وأن سكنت فتراب برح  أنت يا بغداذ اال سلح ما

  : وأنشد أبو بكر املخزمي يف بغدان
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  وحاضر باللوى ان كان أو بادى  أقرأ سالماً على نجد وساكنه

 أن أنجد الناس لم يهمهم بأنجاد  مغترب بغدان منزله سالم

  : وأنشد صاحب العني شاهد على بغداد

  لما رأيت القوم في اغذاذ

  وأنه السير إلى بغداذ

  جئت فسلمت على معاذ

قل مدينة : بغدين؟ فقالبغداد، أو بغداذ، أو بغدان، أو : سألت االصمعي كيف يقال: قال أبو حامت
وأمنا كره االصمعي هذه : السالم، وأبغضه إىل بغداذ، وبالذال املنقوطة، هكذا نقل عنه حامت قال أبو حامت

عطية، وكانت قرية من قرى الفرس، ": داذ"ضم، و ": بغ"عطية الصم، ألن : االمساء ألن بغداد فالفارسية
هو البستان الكثري الشجر، وداذ : باغ بالفارسية. ل اجلرحاينقا. فأخذها أبو جعفر غصباً، فبىن فيها مدينة

  .معطى فمعناه معطى البساتني

موضع خبراسان، منه قتيبة بن سعيد البغالين احملدث، : على بناء فعالن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" بغالنُ"
  .وعبد اهللا بن محدوية البغالين الكاتب

ماء لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : صغري، بباءين وغيينني معجمتنيبضم أوله، على لفظ الت" البغيبغةَ"
إذا كانت قريبة املرتع : واشتقاقها من قوهلم بئر بغبغ. بينبع، قد ذكرا وذكرت خربها يف رسم رضوى

  .أي قريب الرشاء: ماء بغيبغ: ، يقال"بغيبغ يرتع بالعقال: "بالعقال، قال الراجز

  الباء والفاء

  هذا الباب امسا ملوضع مل أجد يف 

  الباء والقاف

"قموضع بالبادية، تلقاء منعج، احملدد يف موضعه، قال أمرؤ القيس. بفتح أوله، وتشديد ثانيه" ب :  

  إلى عاقل فالجب ذي االمرات  فحليت فبق فمنعج فغول

"قاررمل معروف قبل اجلبل املسمى سناما، احملدد يف موضعه، قال هدبة" الب :  

  وركنا من البقار دونك اعفرا  ا جعلنا من سنام مناكباًم إذا

  : وقال النابغة
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 تحت السفور جنة البقار  سهكين من صدأ الحديد كأنهم

  .رمل بعاجل، يف أدىن بالد طيء إىل بين فزارة: البقار. وقال االعرايب

  : قاع لبنان، قال الطائيبقاع بعلبك، وب: والبقاع بالشام، وهي بقاعان. على لفظ مجع بقعة" الِبقَاع"

  وجاد قرى الجوالن بالمسبل الوبل  يبق ارض البقاعين بقعة فلم

  : وتنسب إليها اخلمر اجليدة، قال الطائي أيضاً

  فتبدى الذي نخفى وتخفى الذي نبدى  بقاعية تجري علينا كئوسها

    

  : اع يقري املاء، قال سحيم العبدهو ق: وقال أبو حامت، عن األصمعي. قرية يف ديار بين أسد" ذو بقَر"

  كأن على عضديه كتافا  بذى بقر بركة وحك

  : وقال حسان. يعين سحابا

  فلوى العزاف فالضارب  هضب ذي بقر أكعهدي

 ممسى سامر العب كل  الحزرة إذ أهلها فربا

  .لربذةوأنظره يف رسم قمري، ويف رسم ابنط،ويف رسم ا. واد فوق الربذة: ذو بقر: وقال يعقوب

  .موضع تلقاء شس، وأنظره يف رمسه: بضم أوله، وإسكان ثانيه، على لفظ اجلمع" البقع"

  : امسماء، قال ابن مقبل وذكر حربا: بفتح أوله، ممدود تأنيث أبقع، بالعني املهملة" بقعاء"

  من الموت جون ذو غوارب اكلف  رأتنا ببقاء المتالف دوننا

: ونقعاء بالنون. هكذا روى هذا احلرف يف شعر متيم بن اىب ابن مقبل. ب فيهلشدة احلر: نسبه إىل املتالف

قرية من قرى اليمامة، : نقعاء: وقال املربد. اسم بئر معروفة، على ما سنذكره يف حرف النون ان شاء اهللا
  : وأنشد

  يقال عليه في نقعاء شر  قد أتانى ان يحي ولكن

موضع تلقاء عني الكريت بطريق الرقة، قال عدى : ، على بناء فعالنبضم أوله، وبالعني املهملة" بقْعان"
  : بن زيد

  ماء الشريعة او فيضاً من االجم  ينتاب بالعرق من بقعان معهدة

قرية بني االنبار : بقة: وقال املفجع. مدينة على شاطيء الفرات، هي حد العراق: بزيادة اهلاء" بقة"
حابه، يشاورهم يف امر الزباء، فأشار عليه قصري بن سعد اللخمى وهيت، وهناك مجع جذمية االبرش أص
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تركت : ما الرأى عندك يا قصري؟ قال: اال يأتيها، فمعصاه ومضى، فلما رأى من أمرها ما أنكره، قال
  .ببقة ابرم األمر: والعرب تقول أيضاً. الرأي ببقة، فذهبت مثال

  : وقال شل بن حرى

 لم يطع بالبقتين قصير ماك  ومولى عصاني واستبد برأيه

قطعت : قال االصمعي. هو بقيع الغرقد، مقربة املدينة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وعني مهملة" البقيع"
البقيع : وقال اخلليل. غرقدات يف هذا املوضع، حني دفن فيه عثمان بن مظعون، فسمى بقيع الغرقد هلذا

وقال . شجر كان ينبت هناك: غرقد، والغرقدموضع فيه اروم شجر، وبه مسى بقيع ال: من األرض
  .قاع ينبت الذرق: البقيع: السكوين عن العرب

باملدينة أيضاً، : وبقيع اخلبحبة، خباء معجمة وجيم، وباءين، كل واحدة منهما معجمة بنقطة واحدة
  .شجرة كانت تنبت هنالك: بناحية بئر أيب ايوب، واخلبحبة

عن أمها . ديث الزمعي، عن عمته قريبة بنت عبد اهللا بن وهبوذكر أبو داود يف باب الركاز من ح
ذهب املقداد حلاجته ببقيع : كرمية بنت املقداد، عن ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب، أا أخربا قالت

اخلبحجة، فإذا جرذ خيرج من جحر دينارا، مث مل خيرج دينارا، حىت أخرج سبعة عشر دينارا، مث أخرج 
هل أهويت للجحر : قى دينار، فكانت مثانية عشر، فذهب ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمخرقة محراء ب

  ! بارك اهللا فيها : ال، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بيدك؟ قال

  الباء والكاف

  قارات سود برحرحان، قال أمرؤ القيس " البكَرات"

 قَِة العيراِتفبر فعاذمٍة  غشيت ديار الحي بالبكَراِت

  إلى عاقل فالجب ذي االمرات  فحليت فنفٍء فمنِعٍج فغوٍل

وقد اراين اعرايب هذه املواضع، : قال. بني عاقل وبني هذه املواضع املذكورة مسرية أيام: قال االصمعي
  .فأذا هي قارات، رؤسها شاخصة

فغول فحليت فبق :" ويروى. لكتابوهذه املواضع كلها قد حددناها وحليناها يف مواضعها من هذا ا: ع
  .، كذلك رواه املفجع، وقد ذكرناه يف موضعه"فمنعج 

  .ماء مذكورة يف رسم ضرية: على االفراد" البكرة

". إن أول بيت وِضع للناس للذب ببكَّةَ مباركاً: "بالباء، وهي مكة، تبذل امليم من الباء، قال تعاىل" بكة"
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: قال أبو عبيدة: وقال القتىب: ما وراء ذلك: موضع البيت، وكمة: بكة: ةوقال عطي. ببطن مكة: وقال

البلد حوهلا، والذي عليه أهل اللغة ان مكة : اسم لبطن مكة، كما فرق بني االيكة وليكة: بكه بالباء
بل مها امسان ملعنيني واقعان : وقيل. سبد رأسه ومسده، وضربة الزم والزب: وبكة شيء واحد، كما يقال

هذا قول .  شيء واحد فأشتاق مكة لقلة مائها، من قوهلم امتك الفصيل ضرع أمه إذا استخرج ما فيهعلى
  .ثعلب وابن دريد

    

مك الفصيل : مسيت مكة ألا الذنوب، أي تستخرجها، وتذهب ا كلها، من قوهلم: وقال املفضل
أسم : بكة: وقال حممد بن مسهل. ومسيت بكة ألن الناس يتبأ كون فيها، أي يزدمحون: قالوا. ضرع أمه

  .مرتل بأسفل ذى طوى، فيه أبيات: القرية، مكة

واتياين صالحا ىل : اتيان صالح، وأنشد: والصلح: ومن امساء مكة صالح، قال حممد بن عبد الواحد
  : صالح وقال حرب بن أمية أليب مطر احلضرمي، يدعوه إىل حفلة ونزول مكة

 لندامى من قريشا فتكنفك  مطر هلم إلى صالح أبا

  وتأمن ان يزورك رب جيش  وتسكن بلدة عزت قديما

  : وقال آخر

 فهر إذا ما عضها الزمن ابناء  هشام وقد كانت تؤمله أودى

  شمس النهار وتبكى شجوه المدن  عليه صالح كلما طلعت تبكى

  .يعين هشام بن املغرية

  : نشدوأ. أسم ملكة على لفظ رأس االنسان: الرأس: وقال كراع

  وفي مدين العليا وفي موضع الحجر  الرأس ايات لمن كان ذا حجاً وفي

  .اسم ملكة على لفظ عرش امللك: العرش: وقال ايضاً

قال غريه مسيت بذلك من التقديس، وهو التطهري، ألا تطهر من . اسم للبيت احلرام: القادس: وقال
وقال . ا نزهلا قوم من أهل قادس، من ارض خراسانوقالوا امنا مسيت القادسية، أل: قال كراع. الذنوب

. احلطم: من امساء مكة املقدسة، والنساسة بالنون، ألا تبس من احلد فيها، والبس: املطرز عن املفضل

إذا : السوق، نس ابله: والنس. وقد يقال هلا ايضاً الناسة بالنون، ألا تنس من احلد فيها، أي تطرده
  .وتسمى ايضاً كوثى، ببقعة ا تسمى كوثى، وهي حملة بىن عبد الدار: قال. نساةومنه مسيت امل. ساقها
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باليمن ينسب إىل بكيل بن غريب بن زهري : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو" وادى بكيل"
  .بن امين بن اهلميسع بن محري

  الباء واالم

ى مثال حذام وقطام، وقد قالوا بالد، فأجروه جمرى بفتح أوله، وكسر آخره، وهي ذال مهملة، عل" بالَد"
  : وهي أرض دون اليمامة، تقضب منها السهام اجلياد، قال االعشى. ما ال ينصرف

 يثرب أو سهام بالد بسهام  منعت قسى الماسخية رأسه

  .وأنظره يف رسم سباك

ر يف رسم مخان، فأنظره موضع بالشام، مذكو: بفتح أوله، وبالسني املهملة، على وزن فعال" بالس" 
  .هناك

  : قال إمساعيل بن يسار. ما بني املسجد والسوق: باملدينة" البالَط"

  واجهتنا كالشمس تعشى العيونا  تراءت على البالط فلما إذ

  : وقال آخر

 كان البالط لنا اهال وال وطنا  لوال رجاؤك ما زرنا البالط وال

كنا نسمع قراءة عمر بن اخلطاب عند دار أيب : ن ابيه، قالروى مالك عن عمه اىب سهيل بن مالك، ع
  .حبهم بالبالط

: فبالكث الواحدة: ومها موضعان: بفتح أوله، وكسر الكاف، بعدها ثاء مثلثة، على بناء فعالل" بالَِكث"

: وشبكة الدوم هذه. بني املتر وشبكة الدوم، قريب من برمة املتقدمة الذكر، فوق خيرب، من طريق مصر

: خمالفا، وأهل العراق: أهل املدينة يسمونه عرضا، بكسر العني وأهل اليمن. عرض من اعراض املدينة

  .طسوجا

  : بني غزة ومدين، وكالمها على طريق مصر، قال كثري: وبالكث األخرى

  ولم تمرر على سهل العناِب  تقرض بالكث عن يمين ولم

  : لدليل على أنه أراد العنابة قوله يف أخرىوا. أراد عنابة، وهي على مراحل من إىل املدينة

 والعنابة عن شمال يميناً  فقلن وقد جعلن براق برٍد

  : بني عزة ومدين، وكالمها على طريق مصر، قال كثري: وقال دريد يف بالكث االخرى

 تمرر على سله العثناب ولم  ولم تقرض بالكثض عن يمين



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  152  

  : والدليل على أنه أراد العنابة قوله يف أخرى.  املدينةأراد عنابة، وهي على مراحل من فيد إىل

 والعنابة عن شمال يميناً  فقلن وقد جعلن براق بدٍر

وقال دريد يف بالكث االوىل، وكان بلقني وكلب أعرات على قومه بين جشم فأدركوهم بشبكة الدوم، 
  : فارجتعوا ما بأيديهم، وقتلوا فيه

 لو ينجى الذليَل التحوب ضاعةق  شباط الدوم دانت لديننا ويوم

  إلى ذبن الجزالء يوم عصبصب  لهم بالقاِع قاع بالكٍث أقيم

  .وشعر كثري هذا يدلك أن بالكث هذه بني ديار قضاعة وديار بين قشري. واٍد هناك أيضاً: اجلزالء

    

  : املخبلموضع من شق البحرين، قال : بضم أوله، وبباءين والمني، على وزن فعلول" بلْبلُ"

  ببلْلبوَل فاألجراِع أجراع توءم  لليلي دمنة لم تكلم غشيت

  .حمدد يف موضعه: وتوءم

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء مثل األوىل، مفتوحة أيضا، وياء ساكنة، معجمة باثنتني من " بلبيس"
  : حتتها، وسني مهملة، وهو موضع قرب مصر معروف، قال أبو الطيب

 تقرر بذلك عيونُها بمسعاتها   أمست ببلْبيس ربهاجزى عربا

  .موضع ذكره ابن دريد: بفتح ألوه،ب واخلاء املعجمة، والعني املهملة" بلْخع"

قاله املفجع، وقد . موضع بني املوصل ونصيبني: بلَد ط على لفظ واحد البالد، معرفة ال ينصرف" 
  .ف احلاء، فانظره هناك، ويف ديار ربيعةذكرت ما قال غريه فيه عند ذكر حصنني يف حر

موضع ف يديار بين فزارة، وهو واٍد عند اجلراحية، يف طريق : بفتح أوله، وبالدال واحلاء املهملتني" بلْدح"
  .التنعيم إىل مكة

ومن حديث موسى بن عقبة، عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقي زيد بن 
نفيل بأسفل بلدح، قبل أن يرتل على النيب صلى اهللا عليه وسلم الوحي، فقدم إليه النيب صلى اهللا عمرو بن 

إين لست آكلُ مما تذحبون على أنصابكم ز وال آكل إال ما ذكر : عليه وسلم سفرة، فأيب أن يأكل، وقال
  .أسم اهللا عليه

بن صهيب الفزاري، ملا قتل إحوته وأسر قاله يس ا". لكن على بلدح قوم عجفى: "ويف بلدح ورد املثل
  .يعين اهل بيته" لكن على بلدح قوم عجفى: "هو، وذكر آسروه كثرة ما غنموا، فقال بيهس

  .هو بيهس بن خلف: وقال ابن دريد
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حججت فوجدت أبا : ويف بعض احلديث أن رجال قال. هي مين: على لفظ الواحدة من البلدان" البلْدة"
  .البلدة، يريدون مكة أيضاً: ورمبا قالوا: قال. قاسم بن ثابتذكر . ذر بالبلدة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف خطبته يوم : وذكر حديث عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه
قال أليس . فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه: قال. اهللا ورسوله أعلم: أي بلد هذا؟ قلنا: النحر

  .بلى: قلنا: بالبلدة؟ قال

  ".رب هذه البلدة الذي حرمها: "وأصل تسميته ذا قوله تعاىل: قلت

  : وكانوا يسمون مىن أيضا املنازل، قال الشاعر: قال

  وما كل من وافى منى انا عارف  تعرفها المنازل من منى وقالوا

  : نازل، قال عامر بن الطفيل: ويقال للرجل إذا أتاها

  أبيني لنا يا أسم ما أنِت فاعله  ه؟أنازلة أسماء أم غير نازل

  : وقال ابن امحر

  إن المنازل مما تبعث العجبا  لما أتاني أنها نزلتْ وافيتُ

  .يعىن مىن

ومها عينان لبين عبد اهللا بن عنبسة بن سعيد بن : وقد تقدم يف رسم األشعر أن بأسفل منلى، البلدة والبليد
ابن حبيب كما قال السكوين فيما نقلنه عنه عند ذكر األشعر، وكذلك قال حممد . العاصي، فانظره هناك

  : البليد ماء آلل سعيد بن عنبسة بن العاصي، بواٍد يدفع يف ينبع وأنشد لكثري: قال

سعدى السوالك شجا قلبه أظعان  ليِد الواتكوأجمالها يوم الب 

 وذي وجمى أودونهن الدوانك  وقد جاوزن أعالم ذي دٍم أقول

  .موضعها هناك: وذو دم وذو ومجى. واديان لبين سليم، فجمعهما، مبا يليهما: الدونكان: ابن حبيبقال 

"بضموضع مذكور يف رسم الربذة، فانظره هناك: البلس بضم أوله وثانيه، وبالسني املهملة" ه.  

  : لقيسموضع جببلي طيء، قال امرؤ ا: بضم أوله، على وزن فعله، من لفظ الذي قبلها" بلْطَة"

  فيا خير ما جاٍر ويا حسين ما محْل  بلطة على عمرو بن درماء نزلت

  .وقيل بلطة فجاءة: وقال ابن حبيب

ويشهد لك أا أرض، أنه قد أتى به يف موضع آخر مضافاً إىل زمير، بزاي مفتوحة معجمة، بعدها يا 
  : أخت الواو، وميم مفتوحة، وراء مهملة، قال

 لها شعبا ببلطِة زيمرا فغن  اً ظالمةوكنت إذا ما خفُت يوم



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  154  

  .جعلهما امساً واحداً 

  : أرض بالشام، قال كثري: على لفظ تأنيث أبلق" البلْقاء"

  إلى قسطل البلفاء ذات المحارب  اهللا قوماً بالموقر دارهم سقى

ى يف الشاهد كذلك قال الزبري، وأت. وهي أرض بالشام: على وزن فعللة، من لفظ اليت قبلها" بلْكَثَة"
خرج أبو بكر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة إىل الشام، فلما وصل إىل : وذلك أنه قال. ببالكث

    : هاذ املكان قال

  ع سراعا والعيس تهوى هويا  هن بالكث بالقا بينما

ا خطرت خطرة علىالقلب من ذكراِك وهنا فما استعت مضيا مث كر راجعا وبلكثة هذه اليت قا لفيه
  .واهللا اعلم. األبيات هي بالكث اليت بني غزة وميدن املتدقمة الذكر

مدينة ببالد الروم، شهد فتحها : بفتح أوله وثانيه، وإسكان ثالثه، بعده جيم مفتوحة، وراء مهملة" بلَنجر"
غزوت بلنجر، وشهدت فتحها، فسمعت سلما الفارسي : قال زهري بن القني البجلي. عدد من الصحابة

أفرحتم بفتح اهللا لكم، فإذا أدركتم شاب آل حممد، فكونوا أشد فرحاً بقتالكم : ي اهللا عنه يقولرض
فلما مسع زهري خبروج احلسني بن على تلقاه، فكان يف مجلته، وقتل معه بكربالء، وكان احلسني . معهم

  : يتمثل يف ذلك اليوم

 سلماما نوى حاق وجاهد م إذا  لعمرك ما بالموت عار على الفتى

 كفى بك موتا أن تذلك وتظلما  فإن عاش لم يندم وإن مات لم يلم

إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جعل سلمان بن ربيعة الباهلي، على : قال أبو عبيدة يف كتاب التاج
  .مقاسم مغنم املسلمني يومئذ، حني افتتحوا بالد العجم، وعلى قضائهم، فهو أول قاض لعمر

ني أذربيحان إىل البا واألبواب من اخلزر، وجاز البا حىت بلغ مدينتهم بلنجر، ومات وافتتح سلمان ما ب
ولسلمان بن . هناك، فاخلزر والترك تعرف فضله، وتستقي بقربه من القحوط، وتستشقي به من األسقام

  .ربيعة صحبة

رة اجلوهرية، من هي جزيرة سرنديب، اليت توجد فيها احلجا: بلنجران، بزيادة ألف ونون: قال اهلمداين
تكون هذه اجلزيرة ستني فرسخاً يف مثلها، وفيها جبل واشم، الذي أهبط عليه آدم . ألوان الياقوت وغريه

  .عليه السالم

  .موضع ذكره ابن دريد: بفتح أوله، وبالقاف" بلْهق"
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قال . فاكلموضع قبل روض القطا، مذكور يف رسم األ: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعل" ِبلْو"
  .املخبل

 عفت ناحاته ومسايله فبلو  فروض القطا بعد السواكن حقبةً

  .نواٍح نواٍح بلغة طيء: ناحات

: بالقاف، على وزن فعولة، بفتح أوله، مكان بناحية البحرين، فوق كاظمة، قال عمارة بن طارق" بلُّوقَة"

وقال أبو . مسيل ماء هناك: والفالق, اد و: حيث حتجى مطرق بالفالق مطرق= فوردت من أمين الباللق3
  .هكذا ذكره دون هاء. موضع ال ينبت شيئاً، تزعم العرب أنه من بالد اجلن: بلوق: بكر

موضع قد تقدم حتديده يف : بضم أوله وفتح ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو، على بناء التصغري" البلَى"
  : رسم األشعر، وقال القطامى

شاواً تخ وطلبنهبذى بلى دخاناً  ال غباره نوغباره  

  : وقال عمر بن أيب ربيعة

  هجت شوقاً لي الغداة طويال  الربع بالبلى وقوال سائال

  : وقال مجيل

  هاج منسى شوقنا وشجانا  علياء وابٍش فبلى بين

  .هضبة هناك: وابش

  : البليان، كما قال الفرزدق: وقد ورد البلى يف شهر ربيعة مثىن

  " عشية سال المربدان "

موضع وراء اليمن، : بكسر أوله وثانيه، وتشديده، بعده الياء أخت الواو، مث األلف والنون" ذُو ِبلِّيالن"
إمنا ذلك إذا كان : أن خالد بن الوليد ذكر الفتنة، فقال: وذكر من طريق عورة بن قيس. قاله احلريب

  : وأنشد ابن عائشة: قال. الناس بذي بليان

  يقال أتوا على ذي بليان  نام ويدلج األقوام حتىت

ذو بليان : وقال غريه.أقصى األرض، كما يقال مدر الفلفل، وحوض الثعلب: ذو بليان: وقال أبو نصر
  .وانظره يف رسم سعفات. من أعمال هجر

ومن أرض .  البليخبفتح أوله، وكسر ثانيه، وباخلاء املعجمة، وهو ر الرقة، والفرات يف قبلة" البِليخ"
البيلخ باجروان، وهو املوضع الذي كان يرتله اجلحاف، وقد تقدم ذكره، وبينه وبني شط الفرات ليلة، 

  : قال األخطل
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فالمحلبيات  أقفرِت البلخ من عالين فالرحب فالشعب فالخابور 

  : وهذه كلها مواضع باجلزيرة وما يليها، مذكورة يف مواضعها، وقال ابن امحر

  أرامل يستطعمن بالكف والفِم  شى بأكناف البليخ نساؤناتم

منك : ملا خرج الوليد بن عقبة من الكوفة مرتادا، أعجبته الرقة، فرتل فيها على البليخ، وقال: وقال الزبري
  .احملشر، فمات هناك

  .تصغري بلد، مذكرو يف الرسم قبل هذا، ويف رسم األشعر أيضا" البلَيد"

  الباء والميم

"بأرض من كرمان، قال الطرماح: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" م :    

 وما األصباح فيك بأروِح بم  أيها الليل الذي طال أصبِح إال

 بين تلى بابل فالمضيِح حال  لئن مر في كرمان ليلي فربما

  .من املرارة: ويقال مر الشيء، وأمر. جبل بناحية الكوفة: املضيح

  الباء و النون

إكام معروفة يف ديار كلب، كانت ا وقعة لبين : بفتح القاف، وبالياء أخت الواو، والنون" ت قَننبنل"
  : قال أرطاة بن سهية. فزارة على كلب

 مناكبها زبورا ململمة  صبحناهم غداة بنات قيٍن

 وكان محيد بن حبدل الكليب قد اغتر فزارة، فقتل منهم حنو خسني رجال، فأعطاهم عبد اللمك

احلماالت، وسكن نائرم، قدس بر بن مروان إىل بن فزارة ماال، كانوا أخواله ليشتروا به السالح 
والكراع، ويغزوا كلبا، ففعلوا ذلك ولقوهم ببنات قني، فتعدوا عليهم يف القتل، فغضب عبد امللك 

 ويأخذ من أصاب إلخفارهم ذمته، وكتب إىل احلجاج إذا فرغ من أمر ابن الزبري أن يوقع ببين فزارة،
فلما فرغ احلجاج من أمر ابن الزبري، نزل ببين فزارة، فأتاه حلحلة بن قيس بن أشيم بن يسار، . منهم

أحد بين العشراء، وسعيد بن أبان بن عيينة بن حصن، ريسا فزارة، فأوثقهما، وبعث ما إىل عبد امللك، 
  .فقتال صربا، وأقاد منهما كلبا

قد أثر =أصرب من عود بدفيه اجللب: ة ملا قدم ليضرب عنقه صربا حلحل، فقالوقال بشر بن مروان حللحل
  : صربا يا سيعد، فقال: البطانُ فيه واحلقب مث ملا قدم سعيد قال
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 بواني زوره للمبرِك ألقى  اصبر من ذي ضاغط عركرِك

  : وقال حلحلة ملا قد ليقتل

  نفسي القتُلفمن قبل قتلى ما شفى   كنتا مقتوالً أقاد برمتي لئن

 في دارها الجوع والذلُّ مخالفها  وقد تركبت حربي رفيدة كلها

: مجع بنت، مضاف إىل مشيع، بامليم املضمومة، والياء املفتوحة، اخت الواو، والعني املهملة" بنات مشيع"

  : قرى معلومة بالشام، تنسب إليها اخلمر اجليدة، قال األعشى

 خمر بابل أو بنات مشيعاً أو  جهامن خمر عانة أعرقت بمزا

بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده نون اخرى، على بناء فعالة، موضع فيما يلي أقر، قال النابغة " البنانة"
  : الذبياين

 سدير فأقوت منهم أقر فذا  أرى النباة أقوت بعد ساكنها

هو موضع من : نون وجيم وياء، مث نونبفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده مهملة مفتوحة، و" البندنِجني"
  .سواد العراق، وإليه احناز حوثرة الشاري، وهو أول خارج منهم، بعد قتل على رضي اهللا عنه

  .واىل هذا املوضع مبكة، مذكور يف رسم غزة، فانظره هناك

هذا احلرف، موضع مذكور يف رسم بيان، من : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو" بنيان"
  .فانظره هناك

  الباء والهاء

: ذو دى: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالدال املهملة، على وزن فعلى، قال عمارة بن عقيل" ذو بهدي"

  : من ديار بين ضبة، قال بشر بن أيب خازم

رين ليس بهن عين تطرفُ  ذي بهدى فحنو ظالمٍة فجمادع  

  . نبهان، فسموها ظالمة، ألم أخذوها ظلماقرية أخذا أسد من بين: طالمة

وبذي دى أغار اهلذيل بن هبرية التغليب على بين ضبة، فاستصرخت بنو ضبة بين سعد بن زيد مناة 
  .عليهم، فازمت بنو تغلب، وأسر اهلذيلُ وبنو، يف حديث طويل

  :  أمحرموضع بالبادية، قال أبن: بفتح أوله، وبنونني، على وزن فعالن" بهنان"

 الشائق من بهنان والضفر عنها  كضوء البرق وانفرجتْ ثم استمرت

  .مجع ضفرة، وهو ما تعقد من الرمل: والضِفر
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  الباء والواو

  : بفتح أوله، ممدود، على وزن فعال، قال الشاعر. موضع معروف، وهو مأسدة" بواَء"

 أو منازلها بواء بعثر  كأنا أسده بيشة أو ليوث

  .موضع: بفتح أوله، وبالزاي املعجمة، بعدها ياء وجيم" ِزيجالبوا"

كنت مع جرير بالبوازيج، فجاء : روى أبو داود من طريق أيب حيان التميمي، عن املنذر بن جرير، فقال
: حلقت بالقرب، ال يدرى ملن هي؟ فقال: ما هذه؟ قال: الراعي بالبقر، وفيها بقرة ليست منها، فقال جرير

  .ال يأوى الضالة إال ضال: ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولأخرجوها، مسع

    

بالباء ز وال أعلم هذا االسم ورد إال يف هذا احلديث، " البوازيج. "هكذا اتفقت الروايات فيه عن أيب داود
  : بامليم، فو احملفوظ، قال الربيق اهلذيل، وقد هاجر أهله إىل مصر" املوازج"وصوابه عندي 

  وقد أقفرتْ منها الموازج والحضر   عن ليلى وقد نفد العمرتسُل ألم

من ديار هذيل، وهي متصلة بنواحتي املدينة، وهناك كان تبدى : واملوازج. حصن معروف بتيماء: احلضر
وهكذا . موضع آخر باليمن، على ما بينته يف موضعه:وحضر. جرير، واهللا أعلم، إذ راحت عليه بقرة

بامليم يف بيت اهلذيل، وإمنا اختلفوا يف فتحها " املوازج: "ئمة اللغويني الضابطني للكالمصحت الرواية عن أ
، وال "ب ز ج"أو ضمها، على ما بينته يف موضعه، ويؤيد ذلك أن االسم عريب، وليس يف الكالم 

، وقيل أي فطري: حبز جبيز: أي بأمجعه، وقوهلم: يتصرف أيضا من مقلوبه إال قليل، قوهلم أخذته بزاجبة
م ز "فأما . دخل ليس بعريب: إن قوهلم خبز جبيز: وقد قال بعض اللغويني. ومنه قوهلم للبخيل جبز. يابس

عريب معروف، ال يكاد يفارقه املاء، : بامليم" مزج"ويف املواضع . فموجود يف العربية، متصرف كثري" ج
  .من غدران وادي العقيق، سنذكره يف مضوعه إن شاء اهللا تعاىل

"اطببضم ألوه، وبالطاء املهملة، على بناء فعال، من ناحية رضوى، قد تقدم ذكره يف رسم األشعر" و.  

واىل بواط أنتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزواته الثانية، ورجع ومل يلق كيدا، وذلك يف ربيع 
  .وغزوته الثالثة هي العشرية: االول سنة اثنتني

موضع بني الشام وبني ديار بين عامر، قد ذكرته بأمت من هذا : النون، على بناء فعالةبضم أوله، وب" بوانة"
  .يف رسم املضيح، فانظره هناك

  .وقال الشماخ

  وأفيح من روض الرباب عميقُ  نظرتُ وسهب من بوانة بيننا
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أن رجال نذر حدثين حيىي بن الضحاك، : ومن حديث األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري،عن أيب قالبة، قال
إين : فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال. على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينحر إبال ببوانة

هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد؟ : نذكرت أن أحنر إبال ببوانة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أوف بنذرك، : النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال.  ال:هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: قال. ال: قالوا

  .فإنه وفاء لنذِر يف معصية، وال فيما ال ميلك ابن آدم

ثنية يف طريق جند، على قرن، ينحدر : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبباء ثانية، على وزن فعالة" البوباة"
. ثود، على طريق من أجند من حجاج اليمنالبوباة عقبة رمل ك: وقال أبو حنيفة. منها راكبها إىل العراق

أرض منتحية من قرن إىل رأس وادي : البوباة: وقال اهلمداين. واٍد بني البوباة وبني الطائف: ومطار: قال
  : خنلة، وقال املتلمس

  ما عاش عمرو وما عمرت قابوس  تسلكي سبَل البوباة منجدة لن

  : وقال عمر بن أيب ربيعة

  والربع من أسماء والمنزال  حوالنحى الطلل الم عوجا

 العهد بأن يؤهال تقادم  البوباة لم يعهده بجانب

  .وقال ابن أمحر

  وقد علون بنا بوباتها الصببا  وبنو النجار رفقتها كأنها

  .البوباة الصبب، وهو منحدر الطائف، اول ما يبدو من قبل مكة: قالوا

معاوية من هذيل، واستقا حيا من بين حليان، فأدركتهم وكان مالك بن عوف النصري قد أغار على بين 
هذيل بالبوباة، وستنقذوا ما كان يف أيديهم، فهو يوم البوباة، وكان الصريخ قد أدرك اهلذلييني بامليلح، 

  .فهو يوم املليح

  : لعجاجبفتح أوله، وبالزاي املعجمة املفتوحة، وبالعني املهملة ز رملة من رمال بين سعد، قال ا" بوزع"

  "رمل ترني او برمل بوزعا"

عند باب هراة من خراسان، يأيت ذكرها : بضم أوله، والسني املهملة واجليم، بينهما نون ساكنة" بوسنج"
  .يف أخبار خراسان

قاع بوالن : قال أبو حملم. موضع أسفل من البعوضة املتقدمة الذكر: بفتح أوله، على بناء فعالن" بوالن"
  .وانظره يف رسم فيد. رت، ال يوجد فيه أثر أبداهذا صفصف م

  .موضع ذكره ابن دريد ومل حيله: بضم أوله، وبالنون" البون"
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  .من بالد اليمن، وضبطه يف كتابه بفتح الباء حيهما وقع: اليون: وقال اهلمداين

فذلك املوضع به وانظره يف حرف الباء والواو، . تصغري باب، وهو مدخل أهل احلجاز إىل مصر" البويب"
  .أملك

    

ويف من تيماء، فانظر هناك حتديدها، ويف . بضم أوله، وبالراء املهملة، على لفظ التصغري فعيلة" بويرة"
  .رسم شواحط

أحرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خنل بين النضري، وقطع زهو : قال أبو عبيدة يف كتبا األموال
". ن لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا، وليخزى الفاسقنيما قطعتم م: "البويرة، فرتل فيهم

  : قال حسان

 بالبويرة مستطير حريقٌ  لهان على سراة بن يلؤي

أن رسول اهللا صلى : ثنا موسى بن إمساعيل، عن جويرية، عن نافع، عن أبن عمر: ورواه البخاري، قال
قال ذلك حسان، ألن قريشا هم .ديث، وأنشد البيتوذكر احل. اهللا عليه وسلم حرق خنل نب النضري

الذيل محلوا كعب ابن أسد القرظي، ضاحب عقد بين قريظة، على نقض العقد بينه وبني رسول اهللا صلى 
وروى : اهللا عليه وسلم، حىت خرج معهم إىل اخلندق، وعند ذلك اشتد البالء واخلوف على املسلمني

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لة، عن إبراهيم بن اجلهمقاسم بن ثابت، من طريق حممد بن فضا
إن خرياً من رجال ونساء يف هذه الدار، وأشار : وقف على الثربة، اليت على الطريق حذو البويرة، فقال

  .إىل دار بين سال، ودار بني احلارث بن اخلزرج، ودار باحلبلى

قول القائل النتهيت إىل ثربة كذا، أ ياىل حرة كذا، والثربة أرض حجارا كحجارة احلرة، ي: قال القاسم
  .وا مسيت ثربة، وهو موضع بعينه

  : موضع يف ديار عضل والقارة، قال املعطل: كأنه تصغري الذي قبله" البثوين"

 البوين من بعيد فأسمعا غداة  لعمري لقد نادى المنادي فراعني

  : وقال بشر بن عمرو، من بني قيس بن ثعلبة

 خفاجة يقترون الثعلباَ وبنو  بن جعدة بالبوين معزباإلى أ

  .الذي قد عزب بإبله، أي تباعد عن حيه: واملعزب. أي يقتفون أثره ويصيدونه

  الباء والياء
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  : قال ابن أمحر. موضع بابادية، من وقع فيه هلك: على لفظ الذي هو ضد السواد" البياض"

  الملوك القماِقمعارم يوم بني  ومنا الذي يحمى بمهجة نفسه

  على الشرف األقصى الضراء اللوازم  وسط البياض كأنهم فورطهم

وجاء قوم من أهل اليمن يطلبون بين عامر، فقال : قال. أي عال م" فشج م وسط البيا : "ويروى
. تعالوا أدلكم عليهم، فركب م هذه الفالة، حىت مات وماتوا: رجل من بين صحب، وهم ن باهلة

  .قحمهم كما تلب الكالب الصيد: يقول. اليت تلزم الصيد: لوازموال

  : موضع جماور للغمر، احملدد يف مكانه، قال أبن ميادة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، على وزن فعالن" بيان"

  فأسقى الغوادي بطن بيان فالغمرا  قد جازت وجاز مطيها بالغمر

  : وقال األعشى

  تضمنها من حمر بيان أحقب  حرف كأن قتودها مضبرةٌ

  .بنون بني الباء والياء" من محر بنيان: "ويروى يف هذا البيت

  : فأما قول مجيل

 كانت واالسنة ترعفْ ببنيان  ويوم ركايا ذي الجذاة ووقعٍة

ثلثة بالثاء، امل" بثنيان"وقد روى . فإنه مل يرو إال بالنون بعد الباء، على إحدى الروايتني يف بيت األعشى
موضع كانت فيه وقعة، قال : فال أدري ماصحة هذه الرواية؟ وذو اجلذاة. املكسورة، بعدها نون وياء

  : الشاعر

 بأسفل ذي الجذاة يد الكريِم  يديتُ على ابن حسحاِس بن وهب

هد، اسم بئر معروفة، وقد ذكره أبو عمر الزا: بفتح أوله، وبالباء مكان النون من اليت قبلها" بييونة"
  : وأنشده

  جئِت بأرواح المصفرين  ريح بيبونة ال تذميني يا

  .أي ال تقتليين. التذميين

  بيوت الشام واليمن

حمفد : بفتح احلاء املهملة، وإسكان النون، بعدها باء معجمة بواحدة، وضاد معجمة" بيت حنبض"
  .باليمن، ينسب إىل حنبض نب يعفر اليهري، من ولد ذي يهر، القيل

  : وهو حضن باالردن، مسى بذلك ألنه يف رأس جبل، قال حسان" بيت راس"
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  يكون مزاجها عسل وماء  سبيئة من بيت راس كأنه

  : وقال أيضا

  من بيت راس عتقت في الختام  بصهباء ال سورةٌ شج

  : وقال النابغة الذبياين

 البختُ مشدود الختام نمته  كأن مشعشعا من خمر بصري

 لقمان في سوق مقام إلى  له من بين راسقال حملن

  .اسم مخار: لقمان: وقال األصمعي. مكان: لقمان: قال أبو عمر وبان الكليب

    

  .لو كان لقمان رجال لعرفناه: قال ابن الكليب

  .كبري من أكابر العجم: بيت راس: وقيل

يد ابن سيف بن عمرو بن السبيع بضم الزاي املعجمة، بعدها واو ودال مهملة، منسوب إىل ز" بيت زود"
وحري تقول يف زيد . وهو قصر يف ظاهر مهدان. بن السبع بن مالك بن جشم بن ححاشد من مهدان

زود.  

موضع بالشام، يف ديار جذام، قال : بفتح الزاي، وتشديد امليم، وفتح الراء املهملة، واملد" بيت زماراء"
  : حسان بن ثابت

  نبي مسكناً بين المعين إلى عرِد  غدر والخناتر أن العار وال ألم

 إلى بيت زماراء تلداً على تلِد  فالمروت فالخبِت فالمنى فغزة

  .وهذهكلها منازل جذام

  .باحلاء املهملة، ويه قرية بالشام، تلقاء بيت املقدس، وهي اليت ولد فيها عيسى عليه السالم" بيت لَحم"

قال يا رسول اهللا، : ملا أسم متيم الداري:  عن ابن جريج، عن عكرمة، قالحدثين حجاج،: قال أبو عبيدة
فلما . وكتب له ا. هي كل: قال. إن اهللا مظهرك على األرض كلها، فهب يل قرييت من بيت حلم

أن : استخلف عمر، وظهر على الشام، جاء متيم بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له عمر
  .فهي بأيدي اهل بيته إىل اليوم. ياهافأعطاه إ. شاهدك

قصر من موطن الظواهر، إىل جنب مخر، يف ديار مهدان، . بفتح الالم، وإسكان العني املهملة" بيت لَعوة"
  .نسب إىل لعوة بن مالك بن معاوية بن ردمان ابن بكيل من مهدان

  .ام معروفموضع بالش: بكسر الالم غري جمرى، على وزن فعلى" بيت ِلهيا"
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  .بفتح الواو، بالراء والدال املهملتني، ببالد مهدن أيضا، منسوب إىل الورد، من آل ذي أقيان" بيت الورد"

هي دار مراد، فجريب، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهمله، قال اهلمداين" بيجان* * * "
  .دار امللكومن كان باليمن منهم فهو ب: قال. فمساقط ردمان، فقرن

روى عبد الرمحن . قد تقدم ذكرها وحتديدها يف رسم النقيع، وهي أدىن إىل مكة من ذي احلليفة" البيداء"
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، : بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أا قالت

. ام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي ألتماسهحىت إذا كنا بالبيداء أو بذات اجليش، أنقطع عقد يل، فأق

  .وذكر احلديث بطوله يف نزول آية التيمم

بيداؤ كم هذه اليت : ومن احلديث مالك عن موسى بن عقبة، عن سامل بن عبد اهللا، أنه مسع أباه يقول
إال من عند تكذبون فيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .املسجد، يعين مسجد ذي احلليفة

إمنا أحرم النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أستوت به راحلته على : وإمنا قال ذلك ألن أنسا وأبن عباس قاال
  .هو الشرف الذي قدام احلليفة، يف طريق مكة: والبيداء. رواه البخاري وغريه عنهما. البيداء

  .ماءة مذكورة يف رسم ضرية، فأنظرها هنالك: ملهملة، على وزن فعالنبفتح أوله، وبالدال ا" بيدان"

موضع من منازل بين شهاب، من بين سعيدة بن :بفتح أوله، وبالذال املفتوحة، وباخلاء املعجمة" بيذَخ"
  : عوف بن مالك بن حنظلة، قال األسود ابن يعفر يهجو بن قرط أخابين شهاب

 ماء ايمن أو جبارال فإن  أباك يورد ما عليه فناد

 حيث تعرفك الديار ببيذخ  وصعد إن أصلك من معال

  : وروى عبد الرمحن. ماءان: وأمين وجبار

" فإن الماء يمن أو جبار "  

وروى اليزيدي، . هكذا أتفقت الروايات يف هذا الشعر عن أيب حامت وعن الرمحن كليهما، عم األصمعي
  : عن حممد بن حبيب، يف شعر كثري

  ظعائنها على االنهاب زور  شربت ببيدح فاستمرت اإذ

 بالشعيبة ما يسير سفين  حمولها بمألتريم كأن

  .بالدال واحلاء املهملتني" ببيدح: "فأنشده

  .قرية على شاطئ البحر بطريق اليمن: والشعيبة

  : الطيبة، قال األخطلموضعان، أحدمها بالشام، تنسب إليه اخلمر : بفتح أوله، وبالسني املهملة" بيسان"
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  يعل بها الساقي ألذ وأسهُل  ببيسانية هي بعدما وجاءوا

  : والثاين باحلجاز، قال أبو داود

 جميعا ونبتهن تؤام ن  نخالت من نخل بيسان أينع

  : وقال نصيب

 وصوب الديمة المتهلُل بيع  سقي أهل مثوانا ببيسان وابل الر

    

أذكر يل رجلني من صاحلي أهل بيسان، فبلغين أن اهللا : لعروة بن ردميروى عن رجاء بن حيوة، أنه قال 
ال تذكره يل متاوتا وال . أختصهم برجلني من االبدال، ال ينقص منهم رجل إال أبدل اهللا مكانه رجال

  .طعانا على األءمة، فأنه ال يكون منهم األبدال

ال له بيسان، يف غزوة ذي قرد، فسأل عنه، وذكر الزبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر مباءة يق
فغري رسول اهللا صلى اهللا . بل هو نعمان، وهو طيب: فقال. أمسه يا رسول اهللا بيسان، وهو ملح: فقيل

فأشتراه طلحة بن عبيد اهللا، مث تصدق به، فاخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه . عليه وسلم أمسه، وغري اهللا املاء
  . يا طلحة إال فياض، فسمى بذلك الفياضما أنت: وسلم بذلك، فقال

بفتح أوله، وبالسني املهملة، والعني املهملة، وهي مذكورة يف رسم الرقمتني، مع خرباء " خبراُء البيسوعة"
  .ماوية

  : الينسوعة، بالياء والنون، وينشد بيت اجلعدي: وأبراهيم بن جممد بن عرفة يقول

 ين بكوكب ضخْموعت  وهو الذي رد القبائل بالينس

  .معظم الكتيبة: الكوكب

  : موضع قد ذكرته يف رسم الستار، فأنظره هناك، قال األحوص: بفتح أوله، وبالشني املعجمة أيضا" بيش"

 ألم وبيش دون سلمى وجبجب  أ من آل سلمى الطارق المتأوب

  : اءواد من أودية امة، قالت اخلنس: بكسر الباء، وبالشني املعجمة" ِبيشة"

  إلى هضب اشراك أقام فالجما  إذا ما أورد الخيل بيشة وكان

 قلقا تحت الرحالة أهضما اتى  ففاءت عشاء بالنهاب وكلها

 خيال طاردتها بعيهما وبالرأس  إذا ما لم تطارد بعاقل وكانت
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  .ويروى إىل هضب ترباك

أباها وكانت خثعم قتلته، فأدرك وهذا الشعر يرويه أبو عبيدة لريطة بنت عباس األصم الرعلى، ترثى 
  : بثأرها عباس بن مرداس، وقال

  والحرب تكشر عن ناب وأضراِس  قحافة عنا في ديارهم ابلغ

 سبعين مقتبال صرعى بعباِس  قتلنا بترج من سراتهم أنا

  .يف ديار خثعم: وترج. حي من خثعم: قحافة

  : الوقد حذف األحوص اهلاء ببيشة، وأتى به على التذكري، فق

  ورحلى ببيش أو تهامة أونجِد  بخاخ أو بنعف سويقة تحل

أودية تنصب من : ببيشة وتربة ورنية والعقيق: وقال يعقوب. ببيش بفتح الباء، وهو موضع آخر: وبرة
  .قال وبعض بيشة لبين هالل، وبعضها لسلول. جبال امة، مشرقة يف جند

وبيشة أخرى، وهي بيشة . رقية، بالقاف:  يقولرنيه بالنون، وغرية: هكذا نقلته من خط يعقوب
  : السماوة، وهي ماسدة، قال مزرد

  ببيشة ضرغام غليظ السواعِد  بها شم كأن أباهم ألوفي

: ومن كالم خالد بن صفوان، وكان قدم على هشام بن عبد امللك، فسأله كيف كان يف مسريه؟ فقال

اهللا علينا رحيا حرجفا، أجنحرت هلا الطري يف أوكارها، يف بعض كالمه، حىت إذا كنا ببيشة السماوة، بعث 
  .والسباع يف أسراا، فلم أهتد لعلم المع، وال لنجم طالع

يعين . أين مرتلك؟ قال بأكناف بيشة: وملا قدم جرير بن عبد اهللا على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له
  .بيشة السماوة

أن رسول : الزهري عن عبيد اهللا، عن عبد اهللا بن عباسوروى القتييب من طريق عمران بن موسى، عن 
شتاؤها ربيع، وماؤها يريع، ال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل جرير بن عبد اهللا عن مرتله ببيشة، فقال

خري املاء : يقام ماحتها، وال خيسر صاحبها، وال يعزب سارحها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
الغنم، وخري املرعى األراك والسلم، إذا أخلف كان جلينا، وإذا سقط كان درينا وإذا الشبم، وخري املال 

  .أكل كان لبينا

وأنظر . ، وأنا أظنه السنم، أي املاء اجلاري على وجه األرض"خري املاء الشبم"هكذا روى : قال أبو حممد
  .بيشة يف رسم شابه

  : ال الشاعرتأنيث أبيض، موضع تلقاء محى الربذة، ق" البيضاء"
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 فتى كان زينا للمواكب والشرب  لقد مات بالبيضاء من جانب الحمى

  .وهناك براقش ومعني. حصنان جبوف أرحب من مهدان: والبيضاء أيضا والسوداء

وهي ماءة من مياة خزاعة عند برس اجلبل املتقدم : بفتح أوله، وبالضاد امة، فعالن من البياض" بيضان"
  :  يف رسم شواحط، قال معن بن أوسوأنظره. الذكر

  ببيضان والمعروف يحمد فاعله  الشريد إذ أصابوا لقاحنا آلل

    : وقال أسامة اهلذيل

 ببيضان الزروِب غداتئذ  فلست بمتقسم لوددت أني

  .فأضافه إىل الزروب

  .موضع مذكور يف رسم الراموسة، فانظره هناك: على لفظ الواحدة من البيض" البيضة"

  : موضع بالشام، قال األخطل: على لفظ تثنيه الذي قبله" البيضتان"

  بالبيضتين وال بالغيض مدخر  بها سئ ظنا وليس له فهو

وهذه الياء وإن كانت هنا . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالعني والراء املهملتني، على وزن فعيلة" البعريِة"
روف املعجم، فذلك الفرق الذي بينها االلف الواقعة زائدة ثانيه، زائدة فإا تلتبس بعده حروف من ح

  .اليت جعلناها لغوا، ألن األلف ال تشكل بغريها

  .موضع ذكره أبن دريد ومل حيدده: والبعرية

بفتح أوله، وبالقاف " بيقَر: "موضع ذكره أبن دريد ومل حيدده: بالقاف، على وزن فعيل أيضا" بيقَر"
وكان يقال فيما : قال. موضع، مأخوذ من البقر، وهو الشق ذكره أبو بكر: لراء املهملةأخت الفاء، وبا

  .مضى بيقر الرجل إذا خرج من الشام إىل العراق

  .موضع آخر:بزيادة واو، علىوزن فيعول" بيقُور"

  .أسم ر معروف: بكسر أوله، وبالالم" ِبيل"

مدينة دون بردعة، على طريق : الم وقاف، على مثال فعيالنبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده " البيلَقَان"
  .العراق

  : موضع قريب من احلرية، قال الشاعر: بكسر أوله، وبالنون" ِبين"

  دار إلى بين بها راكب  حثتهم لعنة كأنما

  .هكذا ذكره أبو بكر أبن دريد

ور، منها كورة سرق، وكورة وهي سيع ك. ر بني كورة من كور األهواز: وقال جممد بن سهل األحول
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  .األهواز، وكورة السوس، وكورة جنديسابور

وبني أيضا قرية من قرى املدينة، تقرب من السيالة، وكأن عبد الرمحن أبن املغرية بن محيد بن عبد الرمحن 
  .بن عوف يرتهلا، وهو الذي يقال له غزير، ولعلهما موضعان

  .قد تقدم ذكره: والبون بالواو

  .موضع ذكره أبو عمر الزاهد، وهو باليمن: فتح أوله وثانيه، على وزن فعلب" البين"

  : موضع منن اجلىب، واجلىب من وادي الرويثة، قال كثري: بفتح أوله، وبالنون أيضا، على وزن فعله" بينة"

  بحيث التقت من بينتين الغياطُل  للشوق لما هيجتك المنازل أ

  .وهو مذكور يف رسم خلص

موضع باليمن، مذكور يف رسم يلمقة، وهي يف شرق بالد :  بفتح أوله، وبنونني، على وزن فعول"بينون"
عنس، مقابلة لكراع حرة كومان، وهي من أعاجيب اليمن، مسيت ببنون بن ميناف بن شرحبيل بن 

من منازل عنس ومذحج، وكذلك هكر : ببنون: وقال اهلمداين يف موضع آخر. ينكلف بن عبد مشس
  .أفيق وفيدوموكل و

  : موضع يف شق سعد، بني عمان ويربين، قال املرار الفقعسي: على لفظه، بزيادة هاء التأنيث" وبينونة"

 السفلى وهن نوازع ببينونة  وما خفت بين الحي حتى رأيتهم

  : بينونة القصوى، وبينونة الدنيا، قال الراعي: إمنا قال بينونة السفلى، ألما بينونتان

  فبينونة تلفى لها الدهر مربعا  ةٌ حلت برمل كهيلٍةعميري

  : قال اجلعدي. وميلة معروفة هناك: وكهيلة. حي من األبناء: عميرة

  ِنعاج مطاِفيل في ربرِب  من وحش بينونٍة علَيهن

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالقاف يف آخره" بيهق"

قرية بشط الفرات، سيأيت : ح ألوه، وضم ثانيه، بعده زاي معجمة مقصور، على وزن فعويلبفت" بيرزي"
  .ذكرها يف رسم الصافية، وا قُِتلَ أبو الطيب رمحه اهللا

  .ماءة مذكور يف رسم اجلَبا: على لفظ تصغري بيضة" البييضة"
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 كتاب حرف التاء

  التاء واأللف

  : ع قبل طَرطَر، قال أمرؤ القَيسموض: بالفاء أخت القاف" تاذَِف"

  "بتَاذَفَ ذاِت التَّلِّ من فوق طَرطَرا"

موضع باحلجاز بني املدينة وتبوك، ذكر ابن إسحاق أن لرسول اهللا : بالراء املهملة، على وزن فَعلَى" تارا"
  .صلى اهللا عليه وسلم فيه مسجدا

  : ه املُفَجع؛ وأنشد أليب وجزة السعديهو موضع يف بالد هواِزن؛ قال" التأِويل"

  إلى بحرات الحبل منه الغَياطِل  التأويل في كّل نُهزٍة فَراِبية

  .منابت الثُّمام: والبحرات

بقرب الطائف، على طريق اليمن من مكة وهى لبينَ مازن، : بفتح أوله وبالالم، على وزن فعالة" تباَلة"
    : كَربقال عمرو بن معدى 

 تبالة أم أرقد؟ ببطن  أأغزو رجال بنى مازن

وزعم أبو اليقظان أن أول عمل وليه ": أهون من تبالة على احلجاج:"وهى اليت يضرب ا املثل، فيقال
تسترها عنك هذه : أين هي؟ قال: احلجاج عمل تبالة، وهي بلدة صغرية من اليمن، فلما قرب منها للدليل

  .علي بعمل بلدة، تسترها عني أكمة؛ وكر راجعاأهون : فقال. األكمة

وزعم ابن الكليب إا مسيت . وتبالة من أعمال مكة، مسيت بتبالة بن جناب بن مكنف، من بين عمليق
  .بتبالة بنت مدين بن إبراهيم عليه السالم

، وهي خمصبة، من بالد اليمن: تبالة": ما نزلت تبالة لتحرم األضياف: "وقال أبو عبيد يف قول العرب
  .فجعلها مثال لنواله

  : موضع يف ديار بين فقعس؛ قال املرار: بكر أوله، بالراء املهملة والكاف" ِتبراك"

  بين تبراك فشسى عبقِر؟  الدار أم أنكرتها أعرفت

راك هذا؛ وكل ما جاء على تفعال فهو مفتوح التاء، اال أحرفاً جاءت عددا حتلُّ حملَّ االمساء؛ من ذلك ِتب
وِتعشار، وِتلقاء، وِتبيان؛ ومها صفتان، ومتثال، وواء من الليل، وتقصار، وهي القالدة، ورجل متساح، 

  : وهو الكذّاب؛ وقال ابن مقِبل
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  وطلخام إذ علم البالد هداني  أراها بين تبراك موهناً فقال

موضع فيه عيون وأموال : زاي معجمةبكسر أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الراء املهملة، بعدها " ِتبِرز"
  .لقريش وغريها، قد تقدم ذكره يف رسم األجرد، فانظره هناك

موضع بني حفر الرباب، وبني ماء يقال له الثمد، وهو لبىن حويرة من التيم، ومها حمددان يف " تبرع"
  .موضعهما

  .بلد يف ديار فهم، مذكور يف رسم السفري: بفتح أوله، وبالشني املعجمة املفتوحة، والعني املهملة" تبشع"

  : واد قبل حصيد، احملدد يف رسم األمراء؛ ويدلُّ على ذلك قول الكُميت: بضم أوله، وفتح ثانيه" تبل"

  فذو حسم فالقطقطانة فالرجل  من ليلى حصيد إلى تبل تأبد

  : وقال لبيد. على التصغري" تأبد من ليلى حصيد: "ويروى

 كآرام تبل ومرنات  ا جاملهمكل يوم منعو

  : من تبل، قال الراجز: والعبالء

 من العبالء عبالء تبل جاءت  افرغ لجوف وردت يوم النهل

  : موضع بالبثنية، من أرض دمشق؛ قال كثري: بضم أوله، وبالنون املفتوحة، بعدها ياء" تبنى"

 تبنى مرجها فتاللها فأكناف  أكاريس حلّت منهم مرج راهط

  .نظره يف رسم حومل، ويف رسم دورانوا

وذكر . بفتح التاء، وهي أقصى أثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي من أدىن ارض الشام" تبوك"
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء يف غزوة : القتىب من رواية موسى بن شيبة، عن حممد بن كُليب

  .تم تبوكوا بعد؟ فسمت تبوكما زل: تبوك وهم يبوكون حسيها بقدح، فقال

  .تدخلون فيه السهم وحتركونه، ليخرج ماؤه: ومعىن تبوكون

  : وقال جبري بن جبرة الطائي

 اهللا يهدي كل هاد رأيت  سائق البقرات إنّي تبارك

 قد امرنا بالجهاد فإنّا  فمن يك حائدا عن ذي تبوك

 عليه وسلم بعث خالد بن الوليد من تبوك إىل أن رسول اهللا صلى اهللا: ومعىن قوله تبارك سائق البقرات
أكيدر دومة، رجل من كندة نصراين كان عليها، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلالد إنك 

فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه مبنظر، يف ليلة مقمرة، وهو على سطح له، . ستجده يصيد البقر
ال واهللا، : هل رأيت مثل هذا قطّ؟ قال:  فقالت له امرأتهفباتت بقر الوحش حتك قروا بباب القصر،
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فرتل، فامر بفرسه، فأسرج له، فركب، وركب معه نفر من أهل بيته، فيهم أخ له يقال له حسان، 
وخرجوا معهم مبطاردهم، فتلقتهم خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذته، وقتلوا أخاه وعليه قباء 

 الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة ديباج خموص بالذهب؛ وهو
  .فحقن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دم أكيدر بن عبد امللك، وصاحله على اجلزية. أحسن منه

  التاء والثاء

عقيل؛ قال موضع ببالد بين : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الالم، بعدها ياء، وثاء مثلثة" تثْليث"
  : مزاحم يذكر رجلني من قومه

 سيرا يمتطي فقر البزل وتثليث  ملحى صعائد: فسارا من الملحين

 أسد في دارهم وبني عجل بني  قصرا في السير حتى تناوال فما

    

  : وقال عمرو بن معدي كرب خياطب عباس بن مرداس. جبل هناك: وصعائد

  ا ناصيت بعدي األحامسابتثليث م  لو كانت شيارا جيادنا أعباس

 ما يمشين اال تكاوسا فأصبحن  قيدت بصعدة مرة ولكنها

  : وقال سالمة بن جندل التميمي. باليمن، معرفة، ال جترى: صعدة

 وإن حلّت بيوتك لعلعا إليك  سأهدي وإن كنّا بتثليث مدحة

 عبد اهللا بن غطفان، فدلّ أن وقال كعب بن زهري خياطب قومه بين. فدلّ قوله أن تثليث من ديار بين متيم
  : هلم بتثليث أيضا منازل

  بتثليث، انتم جندها وقطينها  وال ألفينكم تعكفون تقية

وقال احلارث بن عوف املرى، فدل قوله أن تثليث من . ال ألفينكم خمالفني لبين متيم تقية: إالّ إن كان أراد
  : ديار مذحج

  ت العضاة القدومس كما جد  مذحج جدت النّا وبتثليث

  : ويدلك أا أرض شجرية قول ابن مقبل

ضال بتثليث أو ضاّل بدارينا  الظباء األدم أسكنها كأنهن  



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  171  

واد بنجد، وهو على يومني من جرش، يف شرقيها إىل اجلنوب، وعلى ثالث مراحل : تثليث: قال اهلمداين
د، وهم فيها إىل اليوم، وا كان مسكن وتثليث لبين زبي: قال. ونصف من جنران، إىل ناحية الشمال

  .عمرو بن معد يكرب الزبيدي

  التاء والحاء

  : بلد باليمن، قال لبيد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وكسر التاء الثانية" حتِْتم" 

  دوارس بين تحتم فالخالل  وهل يشتاق مثلك من ديار

  .وانظره يف رسم قضيب

  التاء والخاء

وهو جبل باليمن؛ نسب : قال. قاله اهلمداين. م أوله، وإسكان ثانيه، على مثال توىلبض" جبلُ تخلَى" 
فإذا نسب إليه فتحت التاء، : قال. إىل ختلى بن عمرو بن شرحبيل بن ينكف ابن مشر ذي اجلناح االكرب

  . حضوروقد سكناه، فلم نر به هامة من اهلوام، وذلك متعارف فيه، ويف جبل: قال. التخلي: فقيل

  التاء والدال

  .موضع معروف: بفتح أوله، وبالراء املهملة املفتوحة، والباء املعجمة بواحدة" تدرب"

موضع؛ هكذا نقله ابن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مضمومة، مث واو مفتوحة" تدروة"
  .دريد

وقال . لى الراء املهملة املفتوحة، على مثال تفعلةتدورة بتقدمي الواو املكسورة، ع: وذكر سيبويه يف األمثلة
  .دارة بني جبال؛ وهي من دار يدور: التدورة: غريه

  : مدينة بالربية، على طريق الشام، بنتها اجلن لسليمان؛ قال النابغة" تدمر"

 تدمر بالصفاح والعمد يبنون  وخَيِس الجن أنّى قد أذنت لهم

ومسيت بتدمر بنت حسان بن : قال. اء امللكة تصيف بتدمر، وتتربع بالنخاركانت الزب: قال اهلمداين
  .أذينة، وهي بنتها ومستها بامسها، وفيها قربها، وإمنا سكنها سليمان بعدها

كنت مع مروان بن : ، عن الشرق، عن حممد بن خالد بن عبد اهللا القسرى، قال"ابن الكلىب"وذكر 
ا جرن من رخام طويل، فاجتمع قوم، فقلبوا عنه الطبق، وظن مروان ان حممد، فهدم ناحية من تدمر، فإذ

فيه كرتا، فإذا فيه امراة على قفاها، قد البست سبعني حلة، جرباا واحد، وهلا غدائر سابغة، قد ردت 
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انا تدمر بنت حسان بن اذينة امللك، خرب اهللا : على صدرها، وىف بعضها صفيحة ذهب، مكتوب فيها
  .بيىتبيت من خرب 

  .فما لبثنا اال قليال حىت جاء عبد اهللا بن على، فقتل مروان: قال

  التاء والراء

  .موضع ذكره أبو بكر ومل حيدده: بضم أوله، وباخلاء املعجمة" تراخ"

موضع ىف ديار بىن متيم من اليمامة، ياتى : بكسر التاء، وبالباء املعجمة بواحدة، وعني مهملة" ترباع"
 ىف رسم الزخم، من حرف الزاى، وكل ما جاء من االمساء على تفعال، فامنا هو ذكره والشاهد عليه

بكسر التاء، حنو ترباك وتعشار من املواضع، وتقصار اسم للقالدة؛ وتفعال يف املصادر مفتوح التاء، إال 
  .تلقاء فالن، وتبيان الشيء

هو واٍد به : قال أبو زياد. زن فُعالنبضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، على و" تربان"
  : مياه كثرية، وأنشد

 هل اهللا لي قبل الممات يعيدها  نظرت بمفضى سيل تربان نظرة

  : على مثانية عشر ميال من املدينة، على طريق مكة، قال حسان: تربان: وقال االصمعي

  يحطّ من الخمان ركناً ململما  بعلياء العقيق خواته يكاد

    

ما  ا عال تربان وانهّل ودقهفلمتداعى وألقى بركه وتهد  

  .وانظره يف رسم دمخ

  .موضع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الباء املعجمة بواحدة" تربل" 

  : جبل حوله جبال صغار، وهو من االرحاء، وأنشد البن مقبل: تربل: وقال أبو حامت عن رجاله

  اء تربل كّل الطّرف أو بعدواأرح  إذا حالت األرحاء دونهم حتّى

  .بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، على وزن فعلة" تربة" 

وهو موضع يف بالد بين . هكذا حكاه أبو حامت، وكذلك عرنة مبكة، وهكذا ضبطه ابن السكّيت خبطّه
من : تربة: حممد بن سهل األحولوقاله . وهو معرفة؛ ال تدخله األلف والالم. عامر؛ قاله ابن االعرايب

خماليف مكة النجدية، وهي الطائف، وقرن املنازل، وجنران، وعكاظ، وتربة، وبيشة، وتبالة، واهلجرية، 
وربما ضم عك إىل : قال. ضنكان، وعم، وعك وبني: وخماليفها التهامية: قال. وكتنة وجرش، والشراء
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  .اليمن

واول من قاله عامر بن مالك . يضرب للرجل يصري إىل االمر اجللي". ةعرف بطين بطن ترب: "ومن امثاهلم
  .أبو براء

  .وانظره يف رسم الشراء، ورسم اللّعباء

هو موضع ببيشة، مأسدة، وهو : قال أبو حامت عن األصمعي. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وباجليم" ترج" 
  : من بالد خثعم،وأنشد ألوس بن حجر

  يرمي الضرير بخشب الطلح والضال  وت ذو حدبخليج من المر وما

 وال مغب بترج بين أشبال  بأجود منه حين تسأله يوما

  : وقد بين اجلعدي ان ترجا من ديار مذحج، فقال

  فزالوا وكانوا أهل ترج وعثّرا  أزلنا مذحجا عن ديارها ونحن

  : ويشهد لك أن ترجا قبل تبالة باليمن قول طفيل

  فترج فنهي فالشروج القوابل  رين جفر تبالةحّل بالجف وقد

  : ويف شعر ابن مقبل ان ترجا جبل بالشام، عند تفسري قوله

  أسود بترج أو أسود بعتودا  بها الشّم الطوال كأنها قياما

اسم مفازة ترعب : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح العني املهملة، مث الباء املعجمة بواحدة" ترعب" 
  .ا، فسميت بذلكسالكه

  : موضع مذكور يف رسم املضيح؛ قال كثير: بضم أوله، على وزن تفعل من الرعي" ترعى" 

 ترعى دوننا وثبيرها وأجبال  فإني وتأميلي على النّاي وصلها

  .وانظره يف رسم اجلوالن. موضع بالشام: بضم أوله، وتسكني ثانيه، وبالكاف" ترك" 

موضع مبصر، قال النصيب يرثى ابين عبد : ه، وإسكان ثانيه، بعده نون وطاء مهملةبفتح أول" ترنوط" 
  : العزيز بن مروان

  أهيم بهن ما راجعت عقال  أمست بترنوط قبور لقد

  .ترىن بفتح التاء: بضم أوله وإسكان ثانيه، بعده نون مفتوحة؛ وقيل" ترنى"

برمل ترنى أو : " هي رملة يف ديار بين سعد، قال العجاجبل هو يرىن، بالياء أخت الواو؛ و: وقال اخرون
  .وانظر ترىن يف رسم الدبل. قد تقدم ذكرها. رملة هناك: وبوزع أيضا" برمل بوزعا

مدينة حبضرموت؛ مسيت بتريس بن خوار بن الصدف : بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالسني املهملة" تِريس"
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  .كندة، وكان اسم أخيه مديسبن مرتع بن معاوية بن 

موضع مذكور حمدد يف رسم املضيح، قال أبو : بكسر أوله وإسكان ثانيه، وبالياء أخت الواو" ِتريم"
  : كبري

 تريم هامهم لم تفبر بتالع  هل أسوة لك في رجال صرعوا

  : وقال كثري

  بصحن الشّبا كالدوم من بطن تريما  فإنّك عمرى هل أريك ظمائنا

وال جيوز أن جتعله فعلال كدرهم من قبل أن الياء . فعيل، كحذمي وحثيل: وزن ترمي: ال أبو الفتحوق
والواو ال تكون واحدة منهما اصال يف ذوات االربعة، إالّ ان يقع هناك تضعيف، حنو قوقيت وحاحيت 

عيال أكثر أحدمها أن ف: يضعف هذا من وجهني: قيل. فاجعله تفعل كتمسح: فإن قلت. وصيصية ويليل
  .واالخر أن زيادة الياء أكثر من زيادة التاء. من تفعل

وقد ورد يف شعر االعشى وشعر كثري ترمي، بفتح أوله، وكسر ثانيه، فال أعلم إن كان ذلك تغيريا 
  : قال االعشى. لضرورة الوزن، أو املراد به موضه آخر

  وقد نأت بكر بن وائل  الثّواء على تريم طال

  : وقال كثري

سفين بالشعيبة ما تسير  حمولها بمال تريم كأن  

    

متفق اللفظ مع الذي قبله، خمتلف الضبط، على لفظ املضارع، من رمت ترمي، وهو من حصون " تِرمي"
حضر موت، وهو موضع امللوك من بين عمرو بن معاوية، منهم أبو اخلري الوافد على كسرى، يستمده 

هكذا . دينة حبضرموت، مسيتا بترمي وتنعيم ابىن حضرموت ابن سبأ األصغرم" تنِعيم"على قومه، وكذلك 
  .قال اهلمداين

  .إن مرتل هؤالء امللوك الكنديني امنا كان باملشقّر: وقال يف موضع آخر

وهي اليت تنسب إليها الثياب . بضم اوهلا، وإسكان ثانيها، وفتح التاء بعدها. بالعراق معلومة" تستر" 
  .وانظرها يف رسم السوس. التسترية

هو واٍد بنجد؛ فما كان منه مما يلي : قال أبو حامت عن االصمعي. بفتح أوله، وبراءين مهملتني" التسِرير"
: وقال أبو حنيفة. كبد جند: والشرف. املشرق، فهو الشريف، وما كان مما يلي املغرب، فهو الشرف

واجلنيبة ثين من . وثين منه لبين ضبة، وأسفله يف بالد متيمأعلى التسرير لعاضرة، وثين منه لبين منري، 
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  .أقصى جند قوال مطلقا: التسرير: وقال قوم. التسرير

  : فأو من األرض، أي البطن الواسع؛ قال طفيل: التسرير: وروي أبو حامت عن ابن جبلة قال

  إذا ما نووا أحداث أمر معطّب  كعقبان الشّريف رجاله تبيت

  : وقال جرير. على الغارةحرصا : يريد

 يبقى لجدته جديد وال  عفا التسرير بعدك والوحيد

  التاء والضاد

. هو جبل يف ديار هذيل: قال االصمعي. بضم أوله، وبالراء املهملة املكسورة، والعني املهملة" تضاِرع"

إذا سال تصارع فهو : لموقد مضى يف رسم النقيع أنه واٍد هناك؛ ويشهد هلذا قولر النيب صلى اهللا عليه وس
  : وقال أبو ذؤيب. عام خصب

 ركب من جذام لبيج وشابة  كأن ثقال المزن بين تضارع

  .وانظره يف رسم شابة

وقال . وقد تقدم ذكره يف رسم البثاءة؛ فانظره هناك. بفتح أوله، وبالراء والعني املهملتني" تضروع"
  : الشاعر

 يمري لليدين ويعسف وعبتضر  ونعم أخو الصعلوك أمس تركته

وقد خفّفوه . أن ترتفع حنجرته عند املوت: والعسف. يصف رجال طعن، فهو يضرب بيديه على األرض
  : دون واو، قال كثري" تضرع"فقالوا 

  وآخر منهم سالك حزم تضرع  فريقان منهم سالك بطن نخلة

لى يزيد بن عمرو ابن الصعق، يف حتضيضه وقال عبد اهللا بن جذل الطّعان من بين فراس بن غنم، يرد ع
  .وحتريضه أبا أنس عباسا األصم الرعلي عليهم بيوم بزرة، وما أصابوه هنالك من املسلمني

  بالء طعان صادق يوم تضرعا  عباسا علينا وعنده تحرض

  التاء والعين

  : قال أبو داودجبل قد تقدم ذكره يف رسم أبلى؛ : بكسر أوله، وبالراء املهملة" ِتعار"

 فشابة فالستار فأروم  أو حشت من سروب قومي تعار

  : وقال بشر
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 وقد تلع النهار بغانية  فأليا ما قصرت الطرف عنهم

 وشابة عن شمائلها تعار  بليل ما أتين على اروم

  : وقال كثري

 بنجد عوفها وتعارها مقيما  وما هبت األرواح تجرى وماثوى

  : موضع ببالد غطفان؛ قال زهري:  أوله، وبالنون املكسورة، والقافبفتح" التعاِنيق" 

 من سلمى التعانيق فالثّجل وأقفر  صحا القلب عن سلمى وقد كاد ال يسلو

  : تعنق، على االفراد؛ قال مجيل: وقالوا

  وذو النّخل من وادي قطاة وتعنق  وقد حال أشباه المقطّم دونها

وهو موضع يف بالد : وقد قيل تعشار، بفتح أوله.  املعجمة، والراء املهملةبكسر أوله، وبالشني" ِتعشار"
  .هو جبل يف بالد بين ضبة: وقيل. بين متيم

  : ماء لبين ضبة بنجد، قال عبدة بن الطبيب: وقال اخلليل

  بتعشار لم اسمع له بعد قاليا  قيسا صحبة فومقته صاحبت

  : وقال عمرو بن معدي كرب

  وعلفمة بن سعد يوم نجد   يوم لحجقتلوا عزيزا هم

  : مث قال. موضعان: وحلج وجند. قيالن من محري: علقمة وعزيز

 تعشار سيرا غير قصد إلى  وهم ساروا مع المأمور شهراً

  : مث قال. هو معاوية بن زيد، من بين احلارث بن كعب: املأمور

  وهم عركوا الذنائب عرك جلد  هم قسموا النساء بذي أراطى

  : مث قال. أرض لقيس: ماء لطيء والذنائب: راطىأ

 للحصين والبن هند يقسم  وهم أخذوا بذي المروت الفا

    

  .من بين احلارث بن كعب: وحصني وشهاب بن هند. واد باليمن: املروت

  : مث قال

  وأشعث سلسلوا في غير عقد  قتلوا بذات الجار قيسا وهم
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  .وبتعشار نقا احلسن، حيث قتل بسطام. أي بال ذمة وال عهد. ويف غري عقد. موضع هناك: اجلار

  : تعشار أرض لكلب؛ وأنشد للنابغة: وقال الطوسي

  غلبوا على خبت إلى تعشار  جذيمة حي صدق سادة وبنو

جارية : "ويدلك ان تعشار متصلة بالدهناء قول الراجز. قيل ان بين جذمية من بىن اسد، وقيل من كلب
متشى اهلويىن مائال " "قد اعصرت أو قد دنا اعصارها" "مل تدر ما الدهنا والتعشارها ""بسفوان دارها 

وتعهن وذو . بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وكسر اهلاء" ِتعِهن" "يسقط من غلمتها ازرارها " "مخارها 
 وقد ذكرت بني القاحة والسقيا، ىف طريق مكة من املدينة: مياه لبىن ليث بن بكر؛ وتعهن: الريان وامج

  .تعهن ىف رسم السقيا، وهلا خرب، وىف رسم القاحة

  التاء والغين

  .موضع ذكره أبو بكر ومل حيدده: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالياء املعجمة بواحدة" التغبوق" 

  : موضع مذكور حمدد ىف رسم املراض؛ قال كًثري: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الالم" تغلَم"

 باجور المراض فتعلم ظمن  كره تربى خصيلة بعدماوما ذ

موضع من بالد بىن فزارة، قبل رمي،فال اعلم ان كان : على لفظ التثنية، معرف بااللف والالم" التغلَمان" 
  : املربدان، قال كَثري: هو والذى قبله موضعني خمتلفني، أو موضعا واحدا، كما قيل ىف املربد

 بين تغلمين وريم بالمال  اورسوم الديار تعرف منه

  : وقال ايضا

 الحصى من تغلمين فاضلما فلوذ  سقى الكدر فاللعباء فالبرق والحمى

 فابلى صادق الوبل اسجما فدر  فاروى جنوب الدونكين فضاجع

عاءان مذكوران ىف رسم الظلم، ومها لبىن سليم، وما ذكر بعدمها من املواضع حمددة ىف : الكدر واللعباء
  .هارسوم

  التاء والفاء

  .مدينة معروفة: بفتح أوله، وكسر االم، بعدها ياء وسني مهملة" تفِْليس"

مطرس، : وتعرب، فيقال طفليس، وينسب إليها طفليسى، كما يقال يف مترس: قال أبو عمر الزاهد
  .فيعرب
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رى حضر موت، قرية من ق: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء اخت الواو، والشني املعجمة" تِفيش"
  .وهى ومنوب يرتهلما بنو موصل، بفتح امليم، ابن مجان بن غسان بن جذام بن مرتع بن معاوية بن كندة

  التاء والقاف

وهو موضع قد . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وضم التاء املعجمة باثنتني من فوقها، ودال مهملة" تقْتد"
من تقتد " "ال هن امالح وال مثاد" "هز ارجاؤها اجالدهزا: "ذكرته وحددته ىف رسم ظلم، وانشد املطراز

  .قدمية من ابار عاد: من نعت االبار، اى كثرية املاء، وعادى: قوله هزاهز" العادى والبعاد

  : موضع بنجد؛ قال كثري وذكر ظعنا" التقْوى"

 سفائن بحر طاب فيها مسيرها  على التقوى بهن كانها ومرت

 الريح قصرا شمال ودبورها له  تروحتأو الدوم من وادي غران 

  التاء والكاف

موضع قد ذكرت ما ورد فيه عند : بعدها ياء وتاء: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املكسورة" تكِْريت"
  .ذكر الثعلبية

  التاء والالم

  : باجلزيرة، قال عدى بن زيد" تلُّ جحوش"

  تث انفاراالمر رشد وال يح  بتل جحوش ما يدعو مؤذنهم

  : موضع بالزاب، قال البحتري: بضم الكاف، وبالشني املعجمة، والفاء" تلُّ كُشاف"

 لنا جعديها الزندقيا تزجى  إذا خانت امية فاعتدت والزاب

 عارض مال السماء بروقا عن  كشفوا بتل كشاف اروقة الدجى

  .ه وذكرته يف رسم الراموسةبالسني واحلاء املهملتني، وهو موضع قد حددت" تلُّ ماِسح"

  .معلوم: ببلد الرهاء" تلُّ زفَر"

  : موضع من ديار هذيل، وقيل من ديار كتانة، قال تأبط شرا: بكسر أوله، وبالعني املهملة" التالَعة"

  من الذل يعرا بالتالعة أعفرا  أنهنه رحلى عنهم وإخالهم
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والناس يصحفون فيه، : قال اهلمذاين. بعده فاء مضمومة وقد تفتحبفتح أوله، وإسكان ثانيه، " تلْفُم""
وهناك . وهو قصر مقابل لقصر ناعط، ومها بريدة، وريدة سرة بالد مهذان: تلثم الثاء، قال: فيقولون

  .ويتلفم الفّنا كتابنا هذا. قال اهلمداين. املكعب ويعوق وغريمها: قصور كثرية

  : اعط وتلفموقال الشاعر، فذكر قرب ما بني ن

  أال رحم الرحمن سلم بن صعصعا  دعا من رأس تلفم ناعيا غداة

 له الطودان صوتا ورجعا فرن  دعا من رأس ناعط هاتف غداة

كان امسه تلف، مث زيدت إليه ما، فقيل تلف ماء مث خفّف، فقيل تلفم، : مث قال اهلمداين يف آخر كتابه
  .لثاءفرأته العرب كاألعجمي، فقالوا تلثم با

قال وبئر ". وبئر معطّلة، وقصر مشيد: "وجاء يف التفسري أن قصر تلثم هو الذي عىن اهللا تعاىل بقوله: قال
تلثم ليس باليمن أغزر منها حبرا، وال أعذب ماء، وال أحلى حالوة، وال أصح صحة؛ وربما أسنت البون 

وقال يف . بئر، فال تزداد على املتح اال مجامامجيعا مع بلد الصيد، وعدموا املياه، فرجعوا مجيعا إىل هذه ال
ان محري تزيد هذه امليم يف اواخر االمساء كثريا، عوضا من التنوين، فتقول يف مازن مازمن، ويف : موضع اخر

  .زهرم: زهر اسم امرأة

  .موضع مذكور يف رسم ضاح: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، بعده ياء مقصورة، على وزن فعلى" تلّى"

   والميمالتاء

موضع مذكور يف حتديد العراق، وبكنيسة عني التمر وجد خالد بن الوليد : على لفظ مترة" عين التمِر"
 الكليب الغلمة من العرب، الذين كانوا رهنا يف يد كسرى، وهم متفرقون بالشام والعراق، ومنهم جد

ومن . مد بن إسحاق صاحب املغازيالعامل النسابة، وجد ابن أيب إسحاق احلضرمي النحوي، وجد حم
  .سيب عني التمر احلسن بن أيب احلسن البصري، وحممد بن سريين، موليا مجيلة بنت أيب قطبة األنصارية

 "مموهو موضع بني مكة واملدينة؛ قال كثري. بفتح أوله وثانيه، وتشديد النون" ت :  

ا تخللت كأنمخارم بيضاً عن تمن جمالها  دموع العين لم  

  التاء والنون
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  .موضع مذكور يف رسم العقيق: بضم أوله، وكسر الضاد املعجمة" تناِضب"

  : تناضب شعبة من اثناء الدوداء، والدوداء يدفع يف العقيق؛ وأنشد لكثري: وقال حممد بن حبيب

 فصوقاواته فتناضب أراك  أال ليت شعري هل تغير بعدنا

هي : والصوقات. يف الصوق، والصوق يدفع يف ملف غيقةفرع من دون ثافل، يدفع : وأراك: قال
  .موضع هناك أيضا: وقادم" فصرما قادم فتناضب: "ويروى. الصوق

ومسيت . موضع آخر، قد ذكرته يف رسم رماح، فانظره هناك: بفتح التاء، مجع تنضبة" التناِضب"
  : كة؛ قال عمر بن أيب ربيعةالتناضب ألا تنبت التنضب، وكذلك ذات التناضب، وهو موضع آخر مب

 بذات التناضب أو  بلوى الخيف من مني

  .على لفظ مجع تنور، وهي أرض بني الكوفة وبالد غطفان" ذَات التناِنري"

  : قاله يعقوب، وأنشد ملزرد

  بذات التنانير الصدى والعوازف  نمت حتى صاح بيني وبينهم فما

  : وقال الشماخ

  بها القور من حاد حدا ثم بربرا  انير ترتميوكادت على ذات التن

بفتح أوله، وإسكان " تنبغ"مضى بني أيديها السوام املسرح =حتملن من ذات التنانري بعدما: وقال الراعي
  .موضع معروف: ثانيه،وضم الباء املعجمة بواحدة، بعدها غني معجمة

  : لت ليلى األخيليةموضع بالبصرة، قا: بفتح التاء، وضم الضاد" تنضب"

  لنازلة بين الشّباك وتنضب  قليالً شافياً وتعجلت فنالت

مدينة حبضرموت، قد تقدم ذكرها يف رسم : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة مكسورة" تنِعم"
  .ترمي

يزار بن جرول، قرية حبضرموت، منها الع: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وفتح العني املهملة بعده" ِتنعة"
  .هكذا ضبط. الذي يروي عن سويد بن غفلة، والنسبة إليها تنعي، بفتح االول والثاين

ومن التنعيم . وهو بني مر وسرف، بينه وبني مكة فرسخان. على لفظ املصدر من نعمته تنعيما" التنِعيم"
د الرمحن بن أيب بكر أن يعمر منه حيرم من أراد العمرة، وهو الذي امر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عب

  .عائشة

: وانما مسي التنعيم، ألن اجلبل الذي عن ميينه يقال له نعيم، والذي عن يساره يقال له ناعم، والوادي

  .نعمان
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أن رسول اهللا : وروى يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، عن أبيها
 يا عبد الرمحن، أردف أختك عائشة، فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت ا :صلى اهللا عليه وسلم قال له

  .من األكمة فلتحرم، فإا عمرة متقبلة

واد مبخالف مهدان، مسي بالتناعم، وهم : التناعم، على لفظ املصدر من تناعم، من النعيم: قال اهلمداين
  .موضع هلم أيضا: وتنعيم: قال. حصن لبين خيار من خوالن: وتنعمة: قال. حي من خوالن

هكذا ذكره أبو حامت، . موضع: بفتح أوله وثانيه، بعده ميم مشددة مضمومة، وصاد مهملة" تنمص"
  : وأنشد لألعشى

 لي قاعدا بها مثال تضرب  هل تعرف الدار في تنمص إذ

ذا فائش احلمريي، ، وتنمص يف ديار محري، ألنه مدح ا "هل تذكر العهد يف تنمص: "وروى أبو عبيدة
  .مالك ال متدحين؟ وضرب له مثال: وزعم أنه قال له

موضعان مذكوران : بفتح أوله، وضم ثانيه، وبالفاء، على وزن فعول، وتنوىف، على وزن فعوىل" تنوف"
  .يف رسم القواعل

  التاء والهاء

  .بكسر أوله؛ وقد تقدم حتديدها يف صدر الكتاب" ِتهامة"

ومسيت امة لتغير . مدارج ذات عرق: مدارج العرج؛ وأوهلا من قبل جند: ل احلجازوطرف امة من قب
  .إذا تغيرت رائحته: م الدهن ومته: هوائها، من قوهلم

  : قاله ابن األعرايب، وأنشد. بلد: بفتح أوله وثانيه" التهم"

  يا لك برقا من يشقه لم ينم  الليلة برق بالتّهم أرقني

  لواوالتاء وا

  .جبل باليمن: بضم أوله، وكسر الزاي املعجمة، وبالنون بعدها" تواِزن"

  : قال الطِّرماح

  على الهضب من حيران أو من توازن  أصل أرطأة بشيم سحابة إلى
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  .جبل هناك ايضا: وحريان

ذلك حكاه ك. اختلف يف اللفظ ذا املوضع، فقيل تؤام، بضم أوله، ومهز ثانيه، على وزن فعال" تؤام"
واختلف ايضا يف . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده مهزة مفتوحة. هو توءم: وقيل. األخفش عن االصمعي

  .هو موضع بالبحرين، وهو مغاص اللؤلؤ: فقال األخفش عن االصمعي: املسمى به

  .قصبة عمان: تؤام: وقال ابن قتيبة

قالوا وبتؤام مغاص . منها الرب يسمى صحاراان ما يلي عمان من البحر يسمى تؤاما، وما يلي : وقيل
  : اللؤلؤ؛ وقال سويد بن أيب كاهل

  قرت العين وطاب المضطجع  إن باشرتها كالتؤامية

  .غير البناء للوزن، ملا كان معىن تؤام وتوءم واحدا: قال من يأىب إال فتح التاء يف اسم املوضع

: قال. فاما التومة فهي مثل الدرة من الفضة. الدرة بعينها: يةواىل تؤام تنسب الدرة التؤام: قال ابن قتيبة

ترابه املسك ورضراضه : وقد تكون الدرة بعينها أيضاً، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر الكوثر
  .التوم

جبل بنخب، وفيه قتلت األحالف من ثقيف، إخوا من بين مالك، على ما يأيت يف : والتوءم، بفتح التاء
  .سم خنبر

جبل يف ارض بين عامر، ذكره أبو علي عن : بفتح أوله، وباء معجمة بواحدة، ودال مهملة" التوباد" 
  : امحد بن حيىي، وانشد للمجنون

 للرحمن حين رآني وكبر  وأجهشت للتّوباد حين رأيته

ان كان :  أبو الفتحقال. موضع قد تقدم ذكره يف رسم أجأ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، بعده جيم" توج"
وال حيسن محله على فعل، ألنه مثال خيص الفعل؛ فأما عثر . عربيا فهو فعول أو فوعل، من لفظ التاج

فال يدلّ ترك صرفه " جبوف بصرى أو جبوف توجا: "فاما قول العجاج. وبذر فمنقوالن، ومها علمان
  .عربيا فقد يكون مع تعريفه مؤنثاعلى انه فعل، ألنه ان كان اعجميا فبعجمته وتعريفه، وان كان 

بني مكة : وتوز. موضع قد ذكرته يف رسم ثور، فانظر هناك: بضم أوله، وبالزاي املعجمة" توز"
  .متد وتقصر: ومسرياء" بني سمرياء وبني توِز: " والكوفة؛ قال الراجز

وقال .  رمل السبخة واودموضع مابني: بضم أوله، وبالضاد املعجمة املكسورة، واحلاء املهملة" توِضح" 
  : توِضمن احلمى، وانشد للنابغة: احلرىب

  سعدان توضح فى اوبارها اللبد  المائة االبكار زينها الواهب
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حدثىن حممد بن عبد الرمحان االنصارى، عن عمرو بن : وقال أبو زيد عمر بن شبة، عن هشام، قال
    :  من بىن متيم قد ادركوا اجلاهلية، قالواالصامت، بن شداد بن يزيد بن مرداس السلمى، عن اشياخ

هل : وجدنا باجلزيرة زمن عمر بن اخلطاب شيخا قدميا، قد كف بصره، فسالناه عن مياه بالبادية، فقال
  : وجدمت توضيح، الىت يقول فيها امرؤ القيس

 نسجتها من جنوب وشمال لما  فتوضيح فالمقراة لم يعف رسمها

  : الىت يقول فيها مالك بن الريبوهى بني رمل السبخة واود،

 الطبسين فالتفت ورائيا بذى  دعانى الهوى من اهل اود وصحبتى

فقالوا له ان فيها : قال. اما واهللا لو جئت ىف ليلة مظلمة، لوقفت علم فم طويها: ال واهللا، قال: قلنا
بني النباح : أين؟ قلنا: قال. نعم: فهل وجدمت السمينة؟ قلنا: قال. لشجراء، ومل توجد توضح إىل اليوم

ليست تلك السمينة، ولكن تلك ز غر، والسمينة بينها : قال. والينسوعة، كالفضة البيضاء، على الطريق
فوجدنا السمينة : قال. امحر هى ام اصفر: وبني مغيب الشمس، حيث التبني اعناق الركاب حتت الرجال

  .بعد ذلك حيث نعت

ليس ذلك : قال. بالصحراء، بني اجلواء وناظرة: اين؟ قلنا: قال. نعم: فهل وجدمت شرجا؟ قلنا: قال
  .بشرج، وامنا شرج بينه وبني مطلع الشمس، ىف كفة الشجر، عند النواط ذات الطلح

  .فوجدت شرجا بعد ذلك حيث نعت: قال

نعم، : قال. بني الصمان والدو، عند القامة الشرقية: اين؟ قلنا: قال. نعم: فهل وجدمت طويلعا؟ قلنا: قال
  .اما واهللا انه ما علمت لطويل الرشاء، بعيد العشاء، مشرف على االعداء. ذاك طويل

  : وطويلع هو الذى يقولَ ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن شل

 جوفه اال خميسا عرمرما وال  لو كنت حربا ما وردت طويلعا

  .قة حيث تقطعتعلى الشقي: اين؟ قلنا: قال. نعم: فهل وجدمت اجلاب؟ قلنا: قال

مث . اخطوا قليال، ليس ذاك باجلاب، ولكن ذاك املُريرة، وامنا اجلاب بني املغرة احلمراء وعقدة اجلبل: قال
  : قاتل اهللا االسود، يعىن عنترة، حيث يقول: قال

  بشبا االسنة مغرة الجاب  مهرى ظل منغنسا فكان

  .فوجد اجلاب بعد ذلك ىف ديار بىن متيم كما ذكر: قال

  .املغرة: واجلاب واملكر

ليس تلك : قال. عند قفا الظرب، الذى سد الوادى: اين؟ قلنا: قال. نعم: قال فهل وجدمت عنيزة؟ قلنا
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  .عنيزة، ولكن تلك الشجا، ولكن عنيزة بينها وبني مطلع الشمس،عند االكمة السوداء

 ان امرؤ القيس كان عاملا :فاستخرجها حممد بن سليمان امري البصرة، حيث وصف الشيخ، وقال: قال
  : حيث يقول

  وبين الشجا مما احال على الوادى  لنا بين النقا وعنيزة ترائت

وبعث احلجاج رجال من بىن سليم، يقال له عضيدة، حلفر املياه بني البصرة ومكة، فقال احفروا بني 
  .ماء؛ فحفروا فاستخرجوهاعنيزةوالشجا، حيث تراءت للملك الضليل، فاا واهللا مل تراَء له اال على 

  : وقال سامل بن قحفان العنربى. ظرب قد شجى به الوادى، فلذلك مسى الشجا: والشجا

  راس الشجا مثل الفلو االبلق  وقد بدا لى فى اللوى المنطق

يف قعر شرج حجر " " ياشرج ال فاء عليك الظل" " الت من شرج فمن يعل: " وقال عبد باجر االيادى
  :  وكانت لصاف الياد، وفيها يقول عبد باجر:قال" يصل

  موت المنذر إذا حقق الركبان  لصافا ال لصاف فاصبرى ان

  .وكانت هذه املياه كلها وما يليها الياد، مث نزلتها بنو متيم بعد، فانباك ان مجيع املياه املذكورة لبين متيم

 جبل يف ديار بين عامر، وقد تقدم ذكره :بفتح أوله، وفتح الالم، بعدها باء معجمة بواحدة" تولَب" 
  .والشاهد عليه يف رسم أجأ

  .موضع يف ديار أزد شنوءة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالعني املهملة" تولَع"

  : قال عبد اهللا بن سليمة، أنشده األصمعي

  فبياض ريطة غير ذات أنيس  الديار بتولع فيبوس لمن

  .هذه املواضغ يف ارض شنوءة: قال

  .بئر باملدينة معروفة" ذَات التومتين" 

وجد رجل من اخلزرج رجال من محري، من اصحاب تبع، النازل م، جيد له خنلة، فقتله، ورماه يف هذه 
  : البئر، وقال

  انما التمر لمن أبره  يجد نخلتنا جاءنا

  التاء والياء

 موضع يف بالد بين متيم، وهو الذي مات فيه العالء :بكسر أوله، وبالسني املهملة، على وزن فعال" ِتياس"
    " أخلى تياس عليها فالرباعيم: " وقال بن مقبل وذكر ظبية. بن احلضرمي
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وكانت فيه حرب بني بين سعد بن زيد مناة، وبني بين عمرو بن متيم، فقطع غيالن بن مالك رجل 
غيالن اليعقلها حىت حتشى عيناه ترابا، احلارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة، فطلبوا القصاص، فأقسم 

  : وقال يف ذلك

 تروا داهية تنسيها حتى  ال نعقل الرجل وال نديها

  .حتلل غيل، حىت مات: مث التقوا، فاقتتلوا، فجعل غيالن يدخل التراب يف عينيه، ويقول

  : ر باالهواز، قال جرير: بكسر أوله، وفتح الراء املهملة" ِتريى" 

 تيرى فلم تعرفكم العرب ونهر  لعم فاالهواز منزلكمسيروا بني ا

  .وتيماء من أمهات القرى. بفتح أوله، وباملد، على وزن فعالء" تيماء" 

ويقال ان يزيد ابن أيب سفيان اسلم يوم فتح . ويقال اا صلح صاحل اهلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .تيماء

تريد تيماء، فترتل الصهباء ألشجع، مث ترتل ألشجع، مث ترتل العني ترحتل من املدينة وانت : قال السكوين
  .مث سالح لبين عذرة مث تسري ثالث ليال يف اجلناب، مث ترتل تيماء وهي لطىيء

وكان محل بن مالك بن النابغة يسكن اجلناب، وبينه وبني تيماء حصن األبلق الفرد، الذي كان يرتله 
  : السموءل، ويقول فيه األعشى

  حصن حصين وجار غير غدار  الفرد من تيماء منزله بلقباأل

وكان حبيب بن عمرة السالماين، ورويفع بن ثابت البلوي، وأبو خزامة العذري يسكنون اجلناب، وهي 
ارض عذرة وبلي.  

  .وكل هؤالء من اصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قد روى عنه

  .ا، وجبل آخر مشرف على تيماء يسمى جدداويف الطريق املذكور جبل يهتدى به يسمى برد

خترج من املدينة، فتأخذ على البيضاء، مث تأخذ يف بطن إضم، وهي لبين دمهان من : ولتيماء طرق اخر
مث . مث ترتل مطرائني، وهي لليلى بنت عمرو بن احلاف بن قضاعة: اشجع، مث ترتل غشى، وهي لعذرة

  .تيماء يف فالة ثالثاترتل وادي القرى، مث احلجر، مث تسري إىل 

من املدينة إىل فيد، ومن فيد إىل اهلتمة، وهي عني، مث إىل مليحة، مث الشطنية أو : وطريق ثالثة إىل تيماء
النفيانة، أيهما شئت؛ ومها بئران، بينهما ميل، مث الدعثور، مث ميثب، مث البويرة، مث عراعر، مث العبسية، مث 

  .جدد، مث تيماء

 الشطنية املذكورة يشرة، حىت ترد العتيقة، مث الغمر، مث سقف، فيه خنل، مث الضلضلة، مث من: وطريق رابعة
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جفر اجلفاف، مث جنفى، مث مليحة، مث النقيب برأس حرة ليلى، مث بطن قو، مث متن، مث رواوة، مث برد، مث 
  : وقال الشاعر. تيماء

 مراسياإذا ما الصيف ألقى ال لليلى  أن تيماء منزل وحدثتماني

 للنّوى ترمي بليلى المراميا فما  فهذي شهور الصيف أمست قد انقضت

مدينة هلا سور، وعلى شاطيء حبر طوله فرسخ، وا حبرية يقال هلا العقرية، ور يقال له ر : وتيماء
. مفيحاء؛ وهي كثرية النخل والتني والعنب، ويها ناس كثري من بين جوين، من طيء، وبين عمرو، وغريه

  .مث خترج من تيماء إىل الشام، على حوران والبثنية وحسمى

  .فانظره هناك. موضع قد ذكرته يف رسم جند: بتاء التأنيث، مكان النون من الذي قبله" تيمات"

  قال لبيد . اسم جبل: بكسر أوله، وزيادة ألف بني امليم والراء" ِتيمار"

 فوق خبه تيمار والذي  وكالف وضلفع وبضيع

قال عامر ابن . موضع يف ديار بين عبس: بزيادة الف بني امليم والنون" تيمان"الطريق يف الرمل : باخل
  : الطفيل

  وأصبح في تيمان يخطر ناعما  ال في سوام فدائه فأصبحتم

  : موضع بالعالية، قال امرؤ القيس: بفتح أوله، وبالراء املهملة" تيمر"

  على جانب األفالج من جنب تيمرا  ظعن الحي لما تحملوا بعيني

  : موضع تلقاء جرش؛ قال عروة بن الورد: بفتح أوله" تيمن"

  وقد جاورت حيا بتيمن منكرا  ترجيها وقد حيل دونها وكيف

  : وقال احلارث بن وعلة اجلرمي. فقد صحف" حيا بتيماء"ومن قرأ : قالوا

 تيمن كاسرعقاب عند  كأني  نجوت نجاء لم ير الناس مثله

  .وانظر يف رسم كراه

مها تينان، جبالن طويالن، يف مهب : قال أبو حنيفة، قال أبو داود االعرايب. على لفظ املأكول" التني"
وليس قول من قال هو جبل بالشام : قال. الشمال من دار غطفان، يف اصوهلما مويهة يقال هلا التينة

    : لنابغةبشيء؛ وأين الشام من بالد غطفان؟ قال ا

  تزجي مع الصبح من صرادها صرما  الريح من تلقاء ذي أرل وهبت

 غيما قليال ماؤه شبما يزجين  الظّالل أتين التّين عن عرض صهب
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. جبل مستطيل، واذا كانت الريح مشاال أتته من عرضه: والتني. ويروى صهب ظماء، أي ال ماء فيهن

  . أيضايف مهب الشمال من ديار غطفان: وذو أرل

  : وقال الباهلي

  وهضبة زيد الخيل فيها المصانع  لجعلت التّين بيني وبينكم إذا

  : وقال أبو حممد الفقعسي

  بجنب غول فبراق التّين  إلى جد لها مكين ترعى

  .يف شق العراق، ألن غوال هناك: فالتني على هذا. هكذا رواه ابن دريد

  : والرواية عن االصمعي يف رجز الفقعسي

 جو فبراق التّين أكناف  ترعى إلى جد لها مكين

فالتني، على هذه الرواية، باليمامة. هي اليمامة: وجو.  

  وانظر ماقاله املفسرون يف التني والزيتون يف رسم الطّور 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلّم 

 كتاب حرف الثاء

  الثاء واأللف

  .بلد بناحية اليمن، يسكنه بنو رمان بن غامن ابن زيد بن ذي الكالع: اء مثلثة بعد االلفبث" ثَاث" 

  : قال متيم. هو ماء لبين الفزع من خثعم، من مياه بيشة: قال أبو عبيدة. باجليم، على مثال تاج" ثَاج" 

  سيرا شديدا فلما تعلما خبري  جارتي على ثاج سبيلكما يا

  : وقال ذو الرمة

  عيني متالع: توخّى بها العينين  لثاٍج نحوة ثم إنّه اهانح

  : بناحية اليمامة، وأنشد لراشد بن شهاب اليشكري: ثاج: وقال االصمعي

  ألجعله حصنا على رغم من رغم  بثاج مجدال من حجارة بنيت

  .قرية بالبحرين: ثاج: وقال كراع

  .بطن من عدوان: وتاج، بالتاء املعجمة بنقطتني

  : ماء لبين فقعس، قبل القنان؛ قالت ليلى األخيلية: بالقاف، على بناء فاعل" اِدقثَ"

 بجنبي ثادق وجفيف حلي  حألها حتى إذا لم يسغ لها

  : تريد اليابس من الكأل؛ وقال الشماخ

بها عن ماء ذات العشائر  بها عن ثادق وحسابه فصد وصد  

  .وقال زهري

  وادي القنان هضبه فمداخلهف  فرقد فالطوي فثادق فهضب

هو جبل مزينة وقد ذكرته يف رسم أرثد املتقدم ذكره؛ قال أمية بن أيب : بكسر الفاء وفتحها معا" ثَاِفلَ"
  : عائذ

  أرى خالدا غير صخر أصم  فال تجز عن الموت ال

 رواسي أو شكلها من خيم  المتمهالّت من ثافل من
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  : كنانة؛ قال ساعدة بن جؤيةويف قفا ثافل ماء يقال له معيط، ل

 بمعيط ال وخش وال قزم كانوا  هل اقتنى حدثان الدهر من أنس

  .هي ماء ألشجع بني الصراد ورحرحان فالداهنة: قال يعقوب" الثْاِمِلية"

والصراد لبين ثلبة من بين . جبل ألشجع: وملروراة. هي ماء بني املروراة وبني الصراد: وقال الفزاري
  : أنشد ملزردو. ذبيان

  من البئر بئر الثاملي بن أصقعا  إذا حن بالدهنا فصيل هوى له

  الثاء والباء

  .موضع ذكره أبو بكر ومل حيلّه: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وباجليم" ثَبجل"

ناة بن موضع تلقاء لصاف، من ديار بين مالك بن زيد م: بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة" ثَبرة"
وكانت بني هاتني القبيلتني فيه حرب، هزمت فيه . هو بني ديار بين تغلب وديار بين يربوع: وقيل. متيم

عتيبة يف ذلك، وكان : بنو يربوع، وفر عتيبة بن احلارث بن شهاب عن ابنه حرزة يومئذ، فقتل، فقال
وهل يفر " " م احلر الكرمي بكرةلن يسل" " نعم الفىت غادرته بثربة" " جنّيت نفسي وتركت حزرة: "بكره

فربدت منه هلاب " " جبا ترى مجامه خمضرة" " فصبحت منه بني املال وثربة: "وقال آخر" الشيخ االّ مرة
تراب شبيه : الثّربة: وقال ابن دريد. النقرة يف احلجارة املتراصفة، مثل الصهريج: وأصل الثّربة" احلرة

. بلغت النخلة ثربة األرض: ألرض، واذا بلغ عرق النخلة إليه وقف، يقالبالنورة، يكون بني ظهراين ا

انتهيت إىل ثربة كذا، أي حرة : أرض حجارا كحجارة احلرة، اال أنها بيض، يقال: الثّربة: وقال قاسم
  .وانظر ثربة يف رسم العقيق، ورسم بويرة، ورسم اإلل. كذا

  .ياء وراء مهملة، جبل مبكةبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده " ثَِبري" 

  .وهي اربعة أثربة باحلجاز

    

  : وللذي مبكة كانوا يقولون يف اجلاهلية

  أشرق ثبير؛ كيما نغير

وهو الذي صعد فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرجف به، فقال اسكن ثبري، فامنا عليك نيب وصديق 
  .وقد روي هذا يف حراء؛ وهذا هو ثبري األثربة. وشهيد

  .ثبري غينا، بالغني املعجمة: والثاين
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  .ثبري األعرج: والثالث

  .ثبري األحدب: والرابع

ثبري : هكذا ضبطناه عن أيب العباس األحول، على اإلضافة، وحكامها أبو بكر ابن االنباري على النعت
  .االعرج، وثبري األحدب

وقال . ثالثة، اال يف اعراب االثننيواتفقوا يف ال. ثبري حراء: وقال أبو حامت، عن االصمعي يف االول
  : العجاج

  بين ثبيرين بجمع معلم  بمشعر التكبير والمهينم

  .يعين ثبري االعرج وثبري االحدب

  الثاء والجيم

  .ماءتان مذكورتان يف رسم الستار" الثِّجار والثُّجير"

  : وقال اجلليح بن شديد التغليب: اسم ماء لباهلة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه وبالراء املهملة" ثَجر"

 من ثجر عينا باردا سجالها  فصبحت والشمس يجري آلها

  : وقال ابن أمحر" بثجر أو تيماء أو وادي القرى: "وقال أيضا

  ببراق عاذ البيض أو ثجر  كوديعة الهجهاج بوأها

  : وقال عبد اهللا بن سليمة. أضاف عاذ إىل البيض، لكثرته ا

  غداة براق ثجر وال أحوب   بيت أبي وفاءولم أر مثل

 إذا مدرعة خضيب علي  أر مثلها بأنيف فرع ولم

  .وهي أودية حمددة هنالك. موضع قد ذكرته يف رسم التعانيق: بضم أوله، وإسكان ثانيه" الثُّجل" 

  الثاء والدال

  . ذكره ابن دريد ومل حيددهموضع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ممدود، على مثال فعالء" الثَّدواء" 

 "يموضع بتهامة؛ قال قيس بن ذريح: على لفظ تصغري ثدي" الثُّد :  

 بأجزاع الثُدي يريع إلي  وماكاد قلبي بعد أيام جاوزت

  .اسم جبيل أسود،يكتنفه جبالن أصغر منه يسميان الثّديني: العبد: وقال يعقوب يف كتاب االبيات

  الثاء والراء
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  .موضع قد ذكرته يف رسم حلج، فانظره هناك: بضم أوله وإسكان ثانيه وضم التاء املعجمة باثنتني" ثُرتم"

واىل جانب الثرثار . ماء معروف قبل تكريت: بفتح أوله، وبثاء مثلثة ثانية بعد الراء، مث راء ثانية" الثَّرثَار"
باجلزيرة؛ : الثرثار: وقال أبو حنيفة.  دجلةر يصب من اهلرماس إىل: الثرثار: وقال اهلمداينّ. ر: احلشاك

  : والشاهد لذلك قول الشاعر

 منها فجانب الثّرثار باع  أقفر الحضر من نضيرة فالمر

  : وقال القطامي

  في طالعين من الثّرثار نداد  ولو تبينت قومي ما رأيتهم

  " حتى إذا كان على مطار"وقال الراجز 

  "يسراه واليمنى على الثرثار"

  "قالت له ريح الصبا قرقار"

وبالثرثار قتلت تغلب عمري بن احلباب وقومه، فأتى متيم بن احلباب أبا اهلذيل زفر بن احلارث، يستنجده 
على الطلب بثأر أخيه، فغزوا تغلب، فأدركوهم بالكحيل، وهو ر اسفل من املوصل، على عشرة فراسخ 

  :  أذرع قتل، ومن غرق منهم اكثر ممن قتل، وقال زفر يف ذلكفيما بينها وبني اجلنوب، فقتلوا بين تغلب

 فيخبر عن بالء أبي الهذيل  نبش المقابر عن عمير فلو

  جرى منهم دما مرج الكحيل  يقارع االبطال حتى غداة

مث اتبعوا بقيتهم ليال، فأدركوهم قد عسكروا برأس اإليل، فقاتلوهم بقية ليلتهم، وادرعت بنو تغلب 
  :  ففرت، وصربت النمر، فقال زياد ابن شيبان النمري، يفخر بالنمرالليل،

  "وليلة اإليل من بالئها"

  "إذ فرت الجعراء عن لوائها"

  "وحامت النّمر على اكسائها"

  .أي على ظهورها

س ماء آخر لقي: واحلشاك ايضا. هو ماء إىل جانب الثرثار باجلزيرة كما قلنا: واحلشاك الذي ذكرنا
  .بالشام

  : ماءة لكندة، قال حرير: تأنيث أثْرم" الثرماء"

  قس النصارى حراحيجا بنا تجف  ثرماء والناقوس يقرعه صبحن
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موضع قد تقدم يف رسم النقيع، وهو : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وضم امليم، وبالدال املهملة" ثُرمد"
  : لثاء وامليم، وكذلك يف شعر الطِّرماح، وهو قولهوقد قيل ثرمد، بفتح ا. مذكور ايضا يف رسم سقف

 وحزيز راسة دونهن فثرمد  فاطرح بطرفك هل ترى أظعانهم

    

قرية بالوشم، وهي خربة، واليها تنتهي أوديته : بفتح أوله، وفتح امليم والدال املهملة، ممدود" ثَرمداء"
  : ة بن متيم بنجد، قال علقمةوهي من منازل بين ربيعة بن مالك ابن زيد منا. مجعاء

 لها من ثرمداء قليب يخطّ  وما أنت أم ماذكرها ربعية

  : بل أراد أنها الزمة لذلك املوضع، حتى خيطّ به قربها، كما قال اهلذيلّ: وقيل. يريد انّ مشرا هناك

  قليبا سفاها كاألماء القواعد  أرسلوا فراطهم فتأثّلوا وقد

  : جاجيعين قربا؛ وقال الع

  "لقد نحاهم جدنا والناحي"

  "لقدر كان وحاه الواحي"

  "بثرمداء جهرة الفضاح"

"فراء، على ليلتني من : بكسر أوله، على وزن فعل" ثِرىويثة والصبني الر ،موضع أسفل من وادي جلي
  : املدينة، قال كثري

  مباضع من وجه الضحى فثُعالها  قابلت منها ثرى مستجيزة وقد

  .غري جمراة، على وزن فعل، مستجيزة بالنصب" ثرى"ورواه حممد بن حبيب 

  : اسم ماء مذكور حمدد يف رسم ضرية؛ قال األخطل: على لفظ النجم" الثُّريا"

  فمجرى السهب فالرجل البراق  عفا من آل فاطمة الثريا

  .لطربي انه كان يف طوله ثالثة فراسخاسم القصر الذي بناه املعتضد ومات فيه، وزعم ا: والثريا أيضا

  الثاء والعين

شعب ثالث، تدفع يف ثرى؛ وقد : جبل قريب من مباضع، ومباضع. بضم أوله، على بناء فعال" ثُعال"
  .تقدم الشاهد على ذلك والقول فيه عند ذكر ثرى

  : بلد؛ قال األخطل: بالراء املهملة واملد" الثَّعراء"
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  وصدقوا من نهار األمس ما ذكروا  ء أو بكرواراح القطين من الثعرا

  .موضع بنجد: بضم أوله، وإسكان ثانيه" ثُعل"

منسوبة إىل ثعلبة بن مالك بن دودان بن أسد، هو أول من احتفرها، وهي من أعمال املدينة، " الثّعلَبية"
  : وقد ذكرناه يف رسم فيد؛ قالت ليلى األخيلية. وهي ماء لبين أسد

  وهن شواح بالشّكيم الشواجر  قرو الثّلبية ضمرات عوابس

وقال عمرو بن شاس األسدي :  

 بالثعلبية أن يريما أبى  أتعرف منزال من آل ليلى

وملّا خرجت إياد من امة، نزلوا ناحية جند، مث ساروا قبل العراق حىت نزلوا الشقيقة، فتوثقوا هناك مع 
أقاموا بالثعلبية، فلما انقضى أمد العهد، أجلتهم إياد عن الثعلبية، مث مرزبان من مرازبة الفرس، وأتوا حىت 

ساروا حىت نزلوا زبالة، فنفوا من حوهلا من الناس، مث ساروا حىت نزلوا اجلبل من السواد، وهزموا هنالك 
تكريت؛ جيشا للفرس، مث ساروا حىت نزلوا اجلزيرة، ونفوا قوما من العماليق كانوا ا، ونزلوا املوصل و

فلما ملك كسرى أنو شروان، بعث إليهم ناسا من بكر بن وائل مع الفرس، فهزموا إيادا، ونفوهم إىل 
قرية يقال هلا احلرجية، بينها وبني احلصنني فرسخان، فالتقوا باحلرجية، وقتلت إياد هناك أشد قتل، 

  .صوقبورهم ا إىل اليوم، وسارت بقيتهم إىل ارض الروم، وبعضها إىل مح

  .موضع مذكور، حمدد يف رسم راكس، فانظره هناك: على لفظ مجع ثعيلبة، مصغر" ثُعيِلبات"

  .موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم التعانيق: بكسر أوله، وإسكان ثانيه" الثِّقْل"

ثعر، واد مذكور يف رسم م: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، على وزن فعيل" ثَِقيب"
  .فانظره هناك

  الثاء والكاف

  : موضع ببالد بين عقيل؛ قال مزاحم بن احلارث: بضم أوله، وبامليم، على وزن فعالة" ثُكامة"

 سقاها كل أوظف مسبل بطاح  من النخل أو من مدرك أو ثكامة

  : ، قال االخطلاسم بئر يف ديار بين تغلب: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وقد يضم، وبالدال املهملة" ثّكْد" 

 تحّل وأدنى دارها ثكد كانت  حلّت صبيرة أمواه العداد وقد

  : ماء، وانشد للراعي: ثكد: وقال أبو حامت عن االصمعي

  من ثكد واعتوكت في مائة الكدر  مقط ظلّت على قيم كأنها
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  .قامة، واعتوكت أي ازدمحت: البكر، واحدا: والقيم. مجع مقاط، وهو احلبل: مقط

  : ويف حديث سطيح. اسم جبل معروف: بفتح أوله وثانيه" ثكن"

  كأنّما حثحث من حصنى ثكن  في الريح بوغاء الدمن تلفه

اسم واد : بفتح أوله وثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، املضمومة، بعدها واو وتاء معجمة باثنتني"الثّلبوت"
    : يف بالد غطفان، قال احلطيئة

 راكزين به الرماحا تركنا   حتّىمدفع الثّلبوت منعنا

 أن تذل وان تباحا خشينا  نقاتل عن قرى غطفان لما

  : وقال لبيد

  قفر المراقب خوفها آرامها  الثلبوت يربأ فوقها بأحزة

  : بلد بالشام، قال األخطل ميدح الوليد بن عبد امللك: بفتح أوله وثانيه" الثّلم"

  يوم اجتماع الناس بالثلمبهن   اإلله واسباب تناولني لوال

  .أكم مذكورة حمددة يف رسم فيد: بضم أوله، وفتح ثانيه" الثُّلَم"

  : ماءة مذكورة يف رسم ضرية، قال مزاحم العقيلي: بفتح أوله، وباملد، على وزن فعالء" الثَّلْماء"

  على ضوء برق آخر الليل ناضب  ذا ولكن هل تعين متيما فذر

 القوسين ذات التناضب بتنهية  م صحبتيله وهنا وقد نا أرقت

 أشمس فاعتاق عين المراقب ذرا  إلى ايدي المطي ودونه جنوحا

وبين صدا بالسبسب المتراغب  سناه بين عروى سمارة كأن 

 هالكاً ضرابة بالمعاذب نعت  بلق أويدا مأربية تكشف

  جرت بالضباع والوعول القراهب  والثلماء منه سحيفة وبالظهر

موضع حمدد يف : وعروى. جبل، على وزن أفعل: وأمشس. موضع: وقوسان. حيث ينتهي السيل: التنهية
موضعه، وكذلك مسارة، ويقال مسار بال هاء، وهو من بالد بين عقيل أو مايليها، يدل على ذلك قول 

  : مزاحم يف هذه القصيدة

 بقارات السمار وناعب محّل  ارى إبلي ملّت قساسا وهاجها

  : وقال ابن أمحر، وكان بنو سهم أو عدوه بالقتل. موضع معدن: قساسو

  فال وأبيك ال أرد السمارا  ورد السمار لنقتلنه لئن
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بالضاد يريد بعيدا؛ " ناضب"وقوله . بضاد معجمة" ضدا"وروى غري االصمعي . موضع هناك: وصدا
  : وقال مزاحم أيضا يف السمار. يريد منصبا: ومن رواه بالصاد

 بعانات السمار وناعق محاح  أرى إبلي ملّت قساساً وراعها

  الثاء والميم

  .ماءة من مياه املروت، مذكور هناك: مجع مثد" الثَّماد"

  : موضع بالصمان، قال جرير: الثَّماِني بفتح أوله، على لفظ العدد املؤنث

  وقد ذكرن عهدك بالغواني  عرفت منازال بلوى الثّماني

هي بالصمان، وهي : بلوى الثماين، بضم أوله وقال: ورواه عمارة. اه حممد بن حبيب البصريهكذا رو
  .أقرب مثان لبين حنظلة

دار باجلزيرة معروفة، قيل إن أصل تسميتها نزول أهل السفينة فيها، عند خروجهم عنها، " سوق ثَماِنني"
كان يف السفينة مع نوح : صاحل، عن ابن عباسقال ابن الكليب، عن أبيه، عن أيب . وكان عددهم مثانني

يا نوح اهبط بسالم منا، وبركات عليك وعلى أمم : "والدليل على ذلك قوله تعاىل: قال. مثانون انسانا
فقد كان منهم تبع، ومل " أنؤمن لك واتبعك األرذلون: "، وقوله تعاىل حكاية عن قوم نوح"ممن معك

  .د قيل ان عددهم كان مثانية نفر، فسموها بعددهموق. يكن اهللا ليهلكهم وهم مؤمنون

  : وقال أمية بن أيب الصلت يف ذلك

  ولو كانت تحت األرض سبعين واديا  ال تفوت البر رحمة ربه اال

 كانوا جميعا ثمانيا لمهبطه  نوح يوم حّل بسبعة كرحمة

فس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية يا أيتها الن: "أراد مثانية، ولكنه كنى عن االنفس، كما قال تعاىل
، فهو أول جممع بين أو عرش بعد الغرق، ومل يوجد حتت "بسوق مثانني"؛ ويعرف املوضع االن "مرضية

، وأهرام الصعيد وبرابيها، وهي "وجدت كما هي، مل تتغري: "املاء قرية فيها بقية سوى اوند، وترمجتها
إدريس، وكان قد أهلمه اهللا تعاىل علم النجوم، فنظر إىل اقتراب اليت بناها هرمس األول، والعرب تسميه 

أوساط النجوم من نقطة االستواء الربيعي، أعين رأس احلمل، فحسبها فوجدها جتتمع بأوساطها يف آخر 
دقيقة من احلوت، فعلم أن سترتل باالرض آفة من جنس الربج، وهو مائي، أو بنار، اورة برج احلمل 

ر إىل االوجات، فوجد أوج القمر يف االسد بارزا، ليس من الكواكب، فعلم أنه ستبقى من الناري، ونظ
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  .العامل بقية، حيتاجون فيها بعد إىل علمه، فبىن هو وأهل عصره االهرام والربايب، وكتب علمه فيها

     : ةماء لبين حريرة بن التيم، قال أرطأة بن سهي: فالثَّمد غري مضاف. مها مثدان" الثَّمد"

  من دون أقرن بين القور والجمد  نلم على أسماء بالثّمد عوجا

  : هضبة بالطائف، قال أبو ذؤيب: بفتح أوله، وبالراء املهملة واملد" الثَّمراء"

  مراضيع صهب الريش زغب رقابها  على الثمراء منها جوارس يظل

  .مجع مثرة، مثل شجراء وقصباء: الثمراء: وقال السكّري

"موضع تلقاء املدينة، كان فيه مال لعمر بن اخلطّاب، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده غني معجمة" عثَم
  .فخرج إليه يوما، ففاتته صالة العصر، فقال شغلتين مثغ عن الصالة أشهدكم أا صدقة

  : موضع باليمن، قال ابن أمحر: على لفظ التصغري" ثُميل"

 ثميل عن جنين مسبد واديب  همت نعلها بالسيلحين وأوفضت

  : بلد؛ قال ساعدة ابن جؤية: بفتح أوله وكسر ثانيه، فعيلة من الثمن" ثَِمينة"

  وأمضى إذا ما أفلط القائم اليد  بأساً من خليل ثمينة بأصدق

هذا قول . أفلط: ومتيم تقول يف أفلت: قال اخلليل. فاجأ: وأفلط. أي صاحبها، حيبها ويأتيها: خليل مثينة
  .اسم امرأة: يب حامت والرياشي يف مثينة وقال السكري مثينةأ

  الثاء والنون

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم بيان: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وبالياء أخت الواو" ِثنيان"

جبل من جبال البون، يف سرة بالد : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو، مث النون" ثَِنني"
  .دان، وعلى رأسه قصر ناعط، وهو أفضل قصور اليمن بعد غمدانمه

  الثاء والهاء

هو جبل : وقال محزة االصبهاين. وهو جبل باليمن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على بناء فعالن" ثَهالن"
االنبساط على : وأصل الثهل. وقد نقلت يف رسم ضرية ماذكره السكوين فيه، فانظره هناك. بالعالية

أثقل من ثهالن، ولعظمه يف : رض، ولضخم هذا اجلبل تضرب به العرب املثل يف النقل، فنقولاأل
  : صدورهم؛ قال احلارث بن حلزة

 من ثهالن فندا أصاب  أن ما يأوي الي فلو
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  س شمارخ لهددن هدا  أو رأس رهوة أو رءو

  .جبل ايضا: ورهوة

موضع قريب من سيف كاظمة؛ قال مزاحم :  وزن فعللبفتح أوله، وإسكان ثانيه، والمني، على" ثَهلل" 
  : بن احلارث

 يتجنين العرار بثهلل ولم  نواعم لم يأكلن بطّيخ قرية

جبل يف محي ضرية، قد ذكرته يف : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبامليم املفتوحة، والدال املهملة" ثَهمد" 
  : رمسها؛ وينبئك أنه تلقاء الستار قول دريد بن الصمة

 بين الستار فثهمد مخيمة  وقلت لهم أن االحاليف أصبحت

  : وقال زهري

  دوارس قد أقوين من أم معبد  ديارا بالنقيع فثهمد غشيت

  : وقال الراعي

 من وادي العناق فثهمد تحملن  تبصر خليلي هل ترى من ظعائن

  .باحلمى أيضا لغين: العناق: قال أبو حامت عن رجاله

  الثاء والواو

وهو ثور أطحل، وبالطاء واحلاء املهملتني، وهو جبل مبكة، الذي فيه : بفتح أوله، وبالراء املهملة" ثَور"
وروى البخاري من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، . غار النيب صلى اهللا عليه وسلم

  : وقال الكميت بن زيد. حلق رسول اهللا وابو بكر بغار يف جبل ثور: قالت

  بحيث التقت اعالم ثور ولوبها  ثبير واالباطح كلها رسىوم

حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم مابني : وروى احلريب، من طريق ابراهيم التيمي، عن ابيه، عن علي، قال
  : اجلبل الذي فيه غار النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنشد عمرو عن ابيه: قال ثور. عري إىل ثور

  بحيث التقت اعالم ثور ولوبها   كلّهاحراء واألباطح ومرسى

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا باملدينة، وليس يف املدينة ثور وال عري، فاهللا اعلم : وقال مصعب
  .مبعناه

وهذا حديث اهل العراق، واهل : قال. عري وثور جبالن باملدينة: وذكر أبو عبيد هذا احلديث، وقال
ما بني عري إىل : ينة جبال يقال له ثور، وانما ثور مبكة؛ فريى ان احلديث امنا اصلهاملدينة ال يعرفون باملد
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  .وانظره يف رسم مشنصري ورسم األكاحل. احد

"األغَر رعلى لفظ االول اال انه معرف بااللف والالم، واالغر، بالغني املعجمة، والراء املهملة، وهل " الثَّو
  : رمل، وفيه حصباء، وهو مبكة تلقاء السرر؛ قال الفقعسيتلّ شبه االبرق من الرمل وليس ب

  ترعى المباهيل إلى الثور االغر  الصيف على ذات السرر تندح

  .وانظره يف رسم السرر

    

موضع من وراء احلرية، قريب من الكوفة، : بفتح أوله، وكسر ثانيه، وتشديد الياء اخت الواو" الثَّوية"
ان، وكان سجنا بناه تبع، فكان إذا حبس فيه انسانا ثوى فيه؛ قال عدي بن وفيه مات زياد بن أيب سفي

  : زيد

  وصبحن العباد وهن شيب  وبتن لدى الثوية ملجمات

وحكى أبو زيد ان احلجارة . الثوية، على لفظ التصغري، واالول اثبت يف الرواية: ويروى. من النقع: يعين
الثاية والثوية معا؛ فقد يكون هذا املوضع : ل ليال، يقال هلااليت توضع حول البيت، يأوى إليها املا

  .املعروف يسمى ذا

  الثاء والياء

  .اسم كورة: بكسر أوله، وبالباء املعجمة بواحدة، على وزن فعالن" الثِّيبان"

ازم من بين منازل اللّه: وثيتل والنباج. موضع: بفتح أوله، وفتح التاء املعجمة باثنتني، بعدها الم" ثَيتل"
  : قال امرؤ القيس. هذا قول أيب عبيدة. بكر

 على النباج فثيتل وأيسره  عال قطنا بالشيم أيمن صوبه

  : ماء ومرتل لبين شيبان؛ وانشد أليب النجم: ثيتل: وقال االصمعي

  من لعلع خمسا إلى الثياتل  سرنا زمن الزالزل ونحن

  .موضع باجلزيرة: لعلع

وبثيتل أغار اللهازم قيس " وبالنباجني ويوم مذحجا: " ل، قيل النباجان؛ قال العجاجواذا مجع النباج وثيت
بن عاصم ومعه بنو مقاعس واالجارب، وهم محان ومالك وربيعة، بنو كعب بن سعد، كانوا ال يصلون 

، وقال حبرب احدا اال اجربوه، وملا أتى م قيس املسلحة، وهي ماء هناك، سقى خيله، وأرسل افواه املزاد
  : فازمت بكر؛ قال جرير يذكر ذلك. قاتلوا، فاملوت بني ايديكم، والفالة وراءكم: ألصحابه
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  هراق على مسلحة المزادا  لهم يوم الكالب ويوم قيس

  : وقال قرة بن قيس بن عاصم

 أحياء اللهازم حضرا بثيتل  أنا ابن اليذ شقّ المزاد وقد رأى

  : وقال سوار بن حيان املنقري

  كيوم جواثى والنّباج وثيتال  من ايام صدق نعدها فيالك

متّ السفر : احملفوظة خبزانة اجلامعة االزهرية، خبط الكاتب، ما نصه"  تاريخ223رقم "يف آخر املخطوطة 
االول، واحلمد هللا تعاىل، وصلى اهللا على حممد نبيه املصطفى، وعلى صحبه واهل بيته الطاهرين، وسلم 

  .تسليما

  وأوله كتاب حرف اجليمليه اجلزء الثايني
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 كتاب حرف الجيم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم تسليما كتاب حرف اجليم 

  الجيم واأللف

هو الذي تنسب إليه دارة اجلاب، وقد شفيت من حتديده يف : مهموز، بالباء املعجمة بواحدة" اجلأب"
  .رسم توضيح

  : ألخطلوقال ا

 .لهم بأعالي الجباتين حموُل  وما خفت بين الحي حتى رأيتهم

وقد ضبط هذا املوضع يف بيت آخر من شعره، بتقدمي الباء على اهلمزة، ولكنة مثىن، وذلك قوله وذكر 
  .مصيف هلا باجلبأتني مشارب=فحملت له أصال وقد ساء ظنه: بازيا

بق فيه انه موضع آخر، الين هكذا صححت البيتني من والذي يس. يعين قطاة دخلت يف الصيف: مصيف
ماء معروف، قال : واجلبأتان بتقدمي الباء صحيح. باجلزيرة" اجلأبتان: "كتاب أيب علي ومن غري كتابه

  : الكميت

  أرى بالجبأتين العذيب وقادسا  على حب البويب وأهله كأني

  .القادسية: قلب حركة اهلمزة على الباء، وأراد بقادس

"لقا بمدينتان، إحدامها : جا بلق وجا بلص بالصاد املهملة: بفتح الباء واالم، بعدها قاف، قال اخلليل" ج
بلغنا أن معاوية امر احلسن بن علي أن : قال اخلليل. باملشرق، واالخرى باملغرب، ليس خلفهما انيس

فصعد املنرب، فحمد اهللا، . خيطب الناس، وهو يظن ان احلسن سيحصر حلداثته، فيسقط من أعني الناس
أيها الناس، إنكم لو طلبتم ما بني جا بلق وجا بلص رجال جده النيب، ما وجدمتوه : وأثىن عليه، مث قال
ورواه قاسم بن . ، وأشار بيده إىل معاوية"وإن ادرى لعله فتنه لكم ومتاع إىل حني"غريي وغري أخي، 

  .ثابت ذا اللفظ سواء

  : ود جا بلق، على أنه اسم موضع معروف قد شاهده، قال أبو االسود الدؤيلوقد جاء يف شعر أيب االس

  .بجا بلق في جلد أخيس باسِل  تلبس بي يوم التقينا عويمر

  .فامنا التقيا جبا بلق

ان يف جاملق وجابلص بقايا عاد ومثود : وذكر احلسن بن أمحد بن يعقوب اهلمداين يف كتاب االكليل
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  .الذين آمنوا ود وصاحل

    

موضع مذكور يف رسم القهر، وانشدنا الشاهد عليه هناك، من شعر عمرو : بالباء املعجمة بواحدة" جابه"
  : اجلابتان، أضطر عمرو فأفرده، قال أبو صخر: وورد يف شعر أيب صخر مثىن. بن معدي كرب

 فروضه الحزِم بالجابتين  الديار تلوح كالوشم لمن

 فالبردان فالرقِم يضفالب  قردى فذى عشر فبرملتي

 سوى االرواح والرهِم قفر  وبضارج طلل بذى فنوان منزله

يف بالدي بين يربوع، وكذلك الربدان والرقم، وكلها حمدودة يف مواضعها: البيض.  

  .موضع بالشام، وهو جابية امللوك، وباب اجلابية بدمشق معلوم: فاعلة من جيب" جابيه"

و ساحل املدينة، وهي قرية كثرية القصور، كثرية االهل، على شاطئ البحر فيما ه: بالراء املهملة" اجلْار"
. يوازي املدينة، ترفأ إليها السفن من مصر وأرض احلبشة، ومن البحرين والصني، ونصفها يف الساحل

ة، وحبذائها قرية يف جزيرة من البحر، تكون ميال يف ميل، ال يعرب إليها يف السفن، وهي مرفأ للحبشة خاص
يقال هلا قَراف، وسكاا جتار، وكذلك سكان اجلار ن ويؤ تون باملاء على فرسخني من وادي يليل، 

  .الذي يصب يف البحر هناك

والصحيح ان يليل يصب يف غيقة، وغيقة تصب يف . هذا قول السكوين: قال املؤلف أبو عبيد رمحه اهللا
  .البحر، على ما بني يف موضعه

  : جبل بني اجلار وودان، قال كثري: وحسين.  صخر بن ضمرةَ قرب اجلارماء لبين: وذات السليم

  فبرقة حسنى قد عفت فصريمها  غيقة م أهلها فحريمها عفت

  : موضع بني اجلار وودان أيضا، أسفل من الثنية وفوق شقراء، قال كثري: وكلفى

  فأجماد حسنى فالبراق القوابُل  فت ميث كلفى بدنا فاالجاول

أرض بيضاء مرتفعة، من الساحل بني اجلارووان، يسكنها بنو ضمرة أبن بكر بن عبد مناة بن : واءوالبز
  : ِكنانة، قال كثري

  .مزاد الروايا يضطببن فضالها  بالبزواء والجيش واقف يقبلن

  : لقي مضاض بن عمرو اجلرمهي، مية بنت مهلهل بالساحل، فقال هلا: قال ابن الكليب

 .وهجرانا وحبك قاتله عليه  من أن تجمعي هوىأعيذك بالرح



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  202  

  .فسمي املوضع اجلار

  .موضع آخر باليمن، مذكور يف رسم تعشار: واجلار

  .موضع ذكره أبو بكر ومل حيدده: بكسر الراء، وبالدال املهملة" اجلَاِرد"

اخلاء املعجمة، زعم أبو احلسن االخفش أنه ر املوصل، بكسر الزاي بعدها راء، وأن خازر، ب" جاِزر"
  .وأنظره يف رسم خازر. هي خازر املدائن

قال الذبياين يرثى النعمان . موضع بالشام، من عمل اجلوالن، يقرب من بصري: على بناء فاعل" جاِسم"
  : بن احلارث

 ثوي فيه جود فاضل ونوافُل  سقي اهللا قبرا بين بصري وجاسم

 نائُلفي الجوالن حزم و وغودر  فآب مضلوه بعين جلية

  : مث قال بعد هذا. بالصاد املهملة" فآب مصلوه: "ويروي. موضع قربه: واجلوالن

 .من الوسمي قطر ووابُل بجود  وال زال يسقي بين شرج وجاسم

  : وقال عدي بن الرقاع. فشرج جماورة هلذه املواضع املذكورة

  عينيه احور من جأذر جاسِم  بين النساء أعارها وكأنها

  .بالعني، وأظنهما متجاورين" اذر عاسممن ج"ويروي 

هو : وقال ثات: قال. جاش غري مهموز: بالشني املعجمة، سيأيت ذكره يف رسم فيد، قال اليزيدي" جاش"
  : بلد، وأنشد لطرفة

  من النجد في قيعان جاش مسايله  أو نجران أو حيث يلتقي بتثليث

  : واد، وأنشد: جاش: وقال أبو علي اهلجري

 جاش سائل وناقع وماء  واقع ا والحماموردن جاش

  : وينبئك أن جاش باليمن تلقاء مأرب، قول سلمى بن ربيعة

 وحي لقمان والتقوِن  وأهل جاش وأهل مأرب

من ديار : يبنم وحبونن وجاش ومريع: وقال احلسن بن امحد بن يعقوب اهلمداين يف كتاب االكليل
  .هي اليوم لبين دو: قال. قال وكذلك اهلجرية والكتنة. مذجح

  : طريق معروفة، انشد أبو العباس: فاعل من اجللوس" جاِلس"

 اختلف ابنا جالس وسميِر كما  ا شيطان النوى أختلفت بنا فغن تك
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  .ومها طريقان خيالف كل واحد منهما اآلخر

  .موضع بصدد قطن احملدد يف رمسه: بكسر امليم، على وزن فاعل" جاِمل"

    

يف بلد : وجاوي بالياء: قال. هو من منازل التراخيم باليمن: قال اهلمداين.  غري مهموزبالواو" جاو"
  .وهو اشبه باالمساء العربية: قال. خوالن

أسم موضع، ذكره : بياء بعد االلف، منقوطة باثنني من حتتها، بعدها ذال معجمة، وألف ونون" جايذَان"
زيداين، ومسك زيداين، وإمنا هو جايذاين، منسوب إىل موضع بر : يقولون: ، قال"حلن العامة"أبو حامت يف 

  .يقال له جايذان

  الجيم والباء

  .موضع باجلزيرة، قد تقدم ذكره يف رسم اجلأب: بفتح أوله، وإسكان ثانية، مهموز" اجلبأتان"

  .مواضع خمتلفة: بالفتح" اجلَبا"

ليه ينسب شعيب اجلبئي احملدث، واحملدثون ويقال جبأ باهلمز والقصر، وإ. جبل باليمن: فاجلباء باملد
  .وهذا اجلبل بناحية اجلند. يقولون اجلبائي، وهو خطأ

  : موضع بنجد، قال كثري: واجلبا، مقصور

  .تضمنه فرش الجبا فالمسارب  برق آخر الليل وأصب أشاقك

  .موضع باملعافر من اليمن: وجبا، مقصور أيضا

  : موضع باجلزيرة، قال االخطل: رباق مجع برقةوجبا براق، مقصور أيضا، مضاف ال ال

 جسمه بجبا براِق وسائر  فأضحى رأسه بصعيد عك

  : وقد حلق فيه أبو الطيب تاء التأنيث، قال وذكر املغنم

 المتالي والعشار تخيرت  بالغنثر البيداء حتى غطا

  كال الجيشين من نقع إزار  بالجبال يضم فيها ومروا

 والبييضة والجفار ونهيا  ال عويرنزح العوير ف وقد

  .ماء بالشام، مذكور يف موضعه، وكذلك ما بعده: العوير

موضع بني ديار بكر والبحرين ، وقد ذكرته يف رسم ذي قار فأنظر : مجع جبابة، ببائني أيضا" اجلُبابات"
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  .هناك

  : موضع بنجد، قال االفوه: بفتح أوله، وباء آخرى بعد االلف" اجلْبابة"

  وضرات الجبابة والهضيِب  سدوا عليكم بطن نجد هم

  .موضع هناك: واهلضيب. االظراب الصغار: الضرات

وروى أبن إسحاق عن عاصم بن : قال. هي منازل مين: قال احلريب. كأا مجع جبجب" اجلَباِجب"
اجب، هل لكم يف يأهل اجلب: ملا بايعت االنصار النيب صلى اهللا عليه وسلم نادي الشيطان: عمرو، قال

وإياها : قال. بيوت مكة: اجلباجب: حممد والصباة معه، قد اجتمعوا عل حربكم؟ وقال حممد بن حبيب
  : اراد الفرزدق بقوله

  طمت بكم بطحاؤها ال الظواهر  تبحبحتم من الجباب وسرها

  : أراد اجلباجب، وقال اجلعدي

  .باجبإذا جمعتهم من عكاظ الج  ركيب منكم غير طائل تالقى

  .املستوى من األرض، ليست حبزونة: واجلبجب: وقال احلريب

  : اسم أرض لبين كعب، تلى محى ضرية، مذكور هناك، قال ابن مقبل: بضم أوله، وباحلاء املهملة" جباح"

  تحل جباحا أو تحل محجرا  يغد بالسالف حي أعزه ولم

  :  مقبل ايضاوقال ابن. ومل يعرف االصمعي جباح، وعرفها أبو عبيدة

  إذا رامها سيل الحوالب عردا  رسم دار بالجباح عرفتها أمن

  : وورد يف شعر النصيب على لفظ اجلمع، فإن كان أراد هذا، وإال فال أدري ما أراد، وهو قوله

  .فميث الربا من بيض تلك الخمائِل  الجبح االعلى فبرق االجاول عفا

 ماء مذكور يف رسم بيذخ، قد مضى ذكره والشاهد عليه من شعر :بضم أوله، وبالراء املهملة" جبار"
  .االسود بن يعفر

جفار، بضم اجليم كاالول، وبالفاء أخت القاف، والنقل من املوضعني : وورد يف شعر السليك بن السلكة
صحيح ال يرتاب به، فال أدرى إن كان ذلك املاء مذكور، ووهم أحد الراويتني للبيتني، أو الذي أراد 

  : السليك موضع آخر، قال السليك

  أوار بين بيشة أو جفاِر  لخثعم إن بقيت وإن أبوه
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  .وجبار يف رسم فدك

"ماء معروف لبين ضبيبة، قد ذكره لبيد فقال: بضم أوله، وتشديد ثانيه" اجلُب :  

  " وبنو ضبيبة واردو االجباب "

  : وقال ابن أمحر فصغره

 ل كلها قفرمناز إال  خلد الجبيب وباد حاضره

  .احلاء املعجمة، فهو موضع آخر، وقد حددته يف حرف اخلاء" اخلبيب"ومن روى يف هذا البيت 

  : موضع يف ديار بين عقيل، قال ابن مقبل: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" جبان"

  وبعد عناء من فؤادك عاِن  من جبان بعد إقامة تحمن

  : ماء، قال محيد بن ثور اهلاليلاسم : بفتح أوله وثانية وتشديده" جبة"

  ل من عين جبة ريح الثرى  تبلغها بالسبا بكدراء

    

  .موضع آخر، يذكر يف موضعه من هذا احلرف: وجبه، بكسر أوله، وبالياء أخت الواو

قرية بني بغداد وواسط، إليها ينسب موسى بن أمساعيل واحلكم : بفتح أوله، وضم ثانيه وتشديده" جبل"
  .ان اجلبليان احملدثانبن سليم

موضع آخر خبراسان، كورة من كور : وختل باخلاء املعجمة املضمومة، والتاء املعجمة بأثنني من فوقها
  .الشاش، متصلة بكورة طوس، إليه ينسب عباد بن موسى اخلتلي وأبنه إسحاق بن عباد احملدثان

وحبحب حباءين مهملتني . اكاسم ماء يثرب، فانظره هن: جبيمني مضمومتني، وباءين" جبجب"
  .ماء لبين جعدة، وهو مذكور يف موضعه: مفتوحتني

  ": باجليمني"حبجب : وقالت ليلى االخيلية يف

 الحي حلوا بين عاذ وجبجِب إذ  طربت وما هذي بساعة مطرب

  .عاذ موضع هناك

  : جبل، وأنشد لالحوص: جبجب: وقال االعرايب

   واحتلت بمزج وجبجِببحلوان  فأني له سلمى إذا حل وأنتوى

  .واد، قاله أبن االعرايب ويذكر أن جبجبا من عكاظ: ومزج. هكذا ضبطه بفتح اجليم، ونقله من خطه

بلد باليمن، قريب من حضور، وسكانه الشراحيون، من ولد شراح : بضم أوله، وإسكان ثانيه" جبالن"
  .بن يرمي بن سفيان ذي حرث، من ذي رعني، وكذلك سكان زبيد
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جبل ضخم، على مقربة من أصاخ، بني الشريف، ماء لبين منري، وبني الشرف، : مفتوح الثالث" جبلة"
  .ماء لبين كالب

، وبني "هضبة محراء طويلة، هلا شعب عظيم واسع، وا اليوم عرينة ومن جبيلة : جبلة: "وقال االصبهاين
وجبلة وأصاخ مذكوران يف رسم . جندجبلة وضرية املنسوب إليها احلمى، مثانية فراسخ، وكلها من 

وأسفل واردات التقت حقوق قيس ومتيم يف الدار، . هضبات صغار قريب من جبلة: وواردات. ضرية
الوريقة، واملريرة، : ليس لبين متيم ملك اشد ارتفاعا، وال أقرب من مياة قيس، من أمواه هناك ثالثة

ل لبين متيم، يقال له سقام، على طريق أضاخ إىل وهذه االمواه يف شرقي جبلة، وماء ىخر عا. والشرفة
ويف . مكة واىل ضرية، بينه وبني اضاخ مثانية اميال، وأضاخ كانت احلد بني قس ومتيم، وأضاخ قيسية

  : واردات يقول االخطل

 .المخريات وما يبيد تبيد  ومهراق الدماء بواردات

، بعد رحر حان بعام،مجع فيه لقيط بن زرارة قبائل ويف عام مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوم جبلة
بين متيم طرا إال بين سعد، ومجع بين اسد قاطبة، وبين عبس طرا إال بين بدر، واستنجد بالنعمان بن املنذر، 

فأجنده بأخيه المه حسان بن وبره الكليب، وبصاحب هجر، وهو اجلون الكندي، فأجنده بابنيه معاوية 
ر، فتحصنوا، جببلة، وأدخلوا العيل والذراري يف شعبها، ليقاتلوا من وجه واحد، وعمرو، وغزا بين عام

وقد عقلوا إبلهم اياما قبل ذلك، ال ترعى، وصبحهم القوم من واردات، فلما دخلوا عليهم الشعب، حلوا 
عقل االبل، فاقبلت ال يردها شئ تربد مراعيها، فظنت بنو متيم أن الشعب قد تدهدى عليهم، ومرت 

  : بط كل ما لقيته، فكان سبب ظفر بين عامر، وقتل لقيط يومئذ، وقال العامري فيهخت

لم أرى يوما مثل يوم جبله  

يوم أتتنا أسد وحنظله  

وغطفان والملوك أزمله  

نضر بهم بقضب منتحله  

لم تعد أن أفرش عنها الصقله  

  .فهو منسوب إىل جبلة هذه الشاميةوجبلةُ أخرى بالشام معروفة، فمن رأيته يعرف باجلبلي، 

  : موضع بعينه، قال الفرزدق: بفتح أوله، وباء معجمة بواحدة بعد الواو" اجلَبوب"

  لنا أو رأيناها لماما تماريا  بتنا بالجبوب تخيلت وليلة
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  .موضع احلجارة: واجلبوب من األرض

  .على لفظ التصغري، مذكور يف رسم قبله" اجلُبيب"

  .تصغري جبل، مذكور يف رسم فيد، وهو جبيل عرتة" اجلُبيل"

  .الجيم والثاء المثلثة

قرية على ستة عشر ميال من املدينة قال : بفتح اجليم، وسكون الثاء، بعدها جيم وثاء مثلها" اجلَثْجاثَة"
يمي، وا منازل آل محزة وعباد وثابت، بين عبد اهللا بن الزبري، وأنشد إلمساعيل بن يعقوب الت: الزبري

  : ميدح حيىي بن أيب بكر بن حيىي بن محزة

 بجانب الجثاثه مضرحي  مات من ينكر الظالمة إال

 وبنت النبي خير ثالثه ين  لعلي وجعفر ذي الجناح

  .وأنظر اجلثاثة يف رسم النقيع ورسم فيد

  .الجيم والحاء

  .عل لفظ جحر الضب، وهو شعب يف بالد بين مرة، ال منفذ له" اجلُحر"

    

وهي قرية جامعة، ا منرب، واملسافة إليها ومنها مذكورة يف رسم العقيق، عند ذكر الطريق من ": اجلُحفَة"
وذكر أبن الكليب ان العماليق أخرجوا بين عبيل، . املدينة إىل مكة، ومسيت اجلحفة ألن السيول أجتحفتها

اءهم السيل، فأجتحفهم، فسميت وهم إخوة عاد، من يثرب، فرتلوا اجلحفة، وكان أمسها مهيعة، فج
  .جحفة

ويف أول اجلحفة مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، مبوضع يقال له عزور، ويف آخرها عند العلمني 
  .مسجد األئمة، وبني اجلحفة والبحر حنو من ستة أميال

جر وهذا الغدير تصب فيه عني، وحوله ش. وغدير خم على ثالثة أميال من اجلحفة، يسرة عن الطريق
وبني الغدير والعني مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهناك . كثري ملتف، وهي الغيضة اليت تسمى خم

من كنت مواله فعلى مواله، : "وبغدير خم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي. خنل أبن املعلى وغريه
  :  قال بعض الشيعةوذلك منصرفه من حجة الوداع، ولذلك". اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

  لو أطيعا أبان له الوالية  بالغدير غدير خم ويم
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مهل أهل الشام من اجلحفة، ومهل اهل املدينة من ذي احلليفة، : "وثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
رواه أصحاب أبن عمرو، وأصحاب أبن عباس ". ومهل أهل جند من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم

 غري واحد عن عائشة وأنس وجابر بن عبد اهللا وعمرو بن العاص، كلهم عن النيب صلى اهللا عنه، ورواه
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت : وقد روى من طريق أبن جريح، عن أبن عباس. عليه وسلم

  .والصحيح أنه توقيت عمرو رمحه اهللا، ويف خالفته أفتتحت العراق. ألهل املشرق ذات عرق

اللهم أنقل وبا املدينة إىل : "وقد مساها رسول اهللا مهيعة ايضا، قال عليه السالم:  ذكر اجلحفةرجعنا إىل
وروى البخاري من طريق هشام أيضا، عن أبيه، . رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عنه" مهيعة

لى اهللا عليه وسلم ملا قدم رسول اهللا ص: "عن عائشة، يف حديث هجرة النيب صلى اهللا عله وسلم، قالت
يا أبت، كيف جتدك؟ ويا بالل كيف : فدخلت عليهما، فقلت: املدينة وعك أبو بكر وبالل، قالت

  : فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى يقول: جتدك؟ قالت

  شراك نعلِه والموت أدنى من  أمرئ مصبح في أهله كل

  : وكان بالل إذا أقلع عنه احلمى يرفع عقريته ويقول

 وحولي إذخر وجليُل بواد   شعري هل أبيتن ليلةأال ليت

فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وهل يبدون يل شامة وطفيلُ قالت عائشة=وهل أردن يوما مياة جمنة
  .اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وأنقل محاها إىل اجلحفة: وسلم فاخربته، فقال

  : موضع معروف باجلزيرة، قال عدي بن زيد: إسكان ثانيه، وبالشني املعجمةبفتح أوله، و" تلُ جحوش"

  ألمر رشد وال يحتث أنفارا  بتل جحوش ما يدعو مؤذنهم

  الجيم والدال

موضع من امة، قد حددته يف رسم داثي، ويف : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده دال أيضا ذو جدد" جدد"
  : عاسل بن غزيةرسم تيماء املتقدم ذكرها ، قال 

 عن اليسار، وعن أيماننا جدد  جبال الصفر معرضة: ثم أنصببنا

  .من امة: وجبال الصفر

  .وحدد من أرض كلب، يأيت ذكره

بضم أوله، وتشديد ثانيه ، مضاف إىل نقل، بفتح النون، وإسكان القاف، وهو ماء قدمي " جد نقْل"
  : طلرجل من راء، قال االخ: بأرض راء، ونقل
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  ولم يقدفن عن خفض غرابا  لم يقطن بجد نقل نواعم

ساحل مكة، معروفة، مسيت بذلك الا حاضرة البحر، اجلدة من البحر والنهر، ما : بضم اوهلا" جدة"
  .الطريق املمتدة: وىل الرب، وأصل اجلدة

ل بين طفر، قال قيس بن موضع باملدينة، وهي مناز: بفتح أوله وإسكان ثانيه، والراء املهملة" اجلَدر"
  : اخلطيم

 الجدر جلسها فالبطاح رحب  أصبحت من حلول قومي وحشا

: لبين وال أهلي بذي اجلدِر وقد قال بعض الرواة=إن عاد يل شرخ الشبيبة مل تعد: وقال صريع الغواين

  : اجلدر متصل بالغابة، وأنشد قول الشاعر

  بة ذي الجدريجاوبها قمري غا  أسمعن يوما بكاء حمامة وهل

  .وأنظر يف رسم ضرية

  : قرية بالشام، من عمل محص، قال االخطل: مثله إال انه حمرك الثاين" جدر"

  من قرقف ضمنتها حمص أو جدر  شارب يوم أستبد بهم كأنني

    : وقال أبو ذؤيب

 أذرعات فوادي جدر ر  وما إن رحيق سبتها التجا

وقال أبو . مفارزة باليمن، وغليها ينسب ذو جدن، قيل من أقياهلم: ونبفتح أوله وثانيه، وبالن" جدن"
  : واد، وأنشد البن مقبل: ذو جدن: حامت عن االصمعي

  من بطن نعمان أو من بطن ذي جدِن  طئ أرضين أو من سلم نزل من

   :أسم ماء يف ديار بين سعد، من بين متيم، قال طفيل: بفتح أوله، وبدالني مهملتني" جدود"

 به قطرة إال تحله مقسِم  أرى إبلى عافت جدود فلم تذق

  : وقال بشر بن أيب خازم

  بجدود ألواح عليها الزخرفُ  أطالال وباقي دمنه وكأن

أرض : بفتح أوله وكسر ثانية، أو بضم أوله وفتح ثانيه، على لفظ التصغري، أختلف على ضبطه" اجلَِديلة"
  .قد حددا يف رسم ضرية

  ذالالجيم وال
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  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم بنيان: بفتح أوله وكسره لغتان" اِجلذَاة"

موضع باملدينة معروف، جذم فيه بعض جنود تبع خنال لبين احلارث : بضم أوله وإسكان ثانيه" جذْمان"
  .بن اخلزرج، من انصافها، فسمى جذمان

  الجيم والراء

موضع تلقاء صبح، احملدد يف :  مهملة، على لفظ مجع جريرةبفتح أوله، مهموز الياء، بعدها راء" اجلَرائر"
  : موضعه، قال أرطاة بن سهية

 صبح كلها فالجرائرا وأجبال  حموا عالجا غال على من أطاعهم

  : وقال ذو الرمة

  وحومان حزوي واللوى فالجزائر  أرقت له والثلج بيني وبينه

  .ةباحلاء مهمل" فاحلَرائر: "ويروى يف هذا البيت

  .أسم ماء قد تقدم ذكره يف رسم بذر: بضم أوله" جراب"

  .بكسر أوله، وبالباء املعجمة بواحدة، أسم ب بئر مذكورة يف رسم بذر" ِجراب"

  .موضع مذكور يف رسم نصع: جبيمني، وراءين مهملتني، وضم أوله" جراِجر"

  : يف رسم فيد، قال أبو دوادموضع ذو كثبان، وقد حددته : بضم أوله، وبالدال املهملة" جراد"

  . مشى الهجان على كثيب جراِد  فإذا ثالث وأثنان واربع

  : وقال آخر

  إلى الوقبي ونحن على جراِد  أقول لناقتي عجلي وحنت

  : وقال أبن مقبل

  ضاحي جفاف مرى دنبا ومستمع  بنعف جراد فالقبائض من منها

  : عرهموكان هلمدان على ربيعة يوم جبراد، وقال شا

  .وأخواتها أنفا لهم غير أجدعا  جراد لم ندع لربيعة ويوم

  .قال أبو علي مل أمسعه إال منه. موضع، على وزن فعاىل: جرادى: وقال أبن دريد

رملة باعلى البادية جرداء، ال تنبت : بفتح أوله، وبالدال املهملة، على لفظ الواحد من اجلراد" اجلَرادة"
  .رادةشيئا، ولذلك مسيت اجل

وسئل احلسن عن . هي سقاية سعد بن عبادة، جعلها للمسلمني: على لفظ مجع الذي قبله" ِجرار سعد"
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شرب أبو بكر وعمرو رضي اهللا عنهما من سقاية : املاء الذي يتصدق به يف املسجد اجلامع، فقال احلسن
ب، وهو ماء مذكور يف رسم بضم أوله، وبالواو، وتشديد الياء، منسو" اجلُراوي"أبن ام سعد فمه؟ 

  .النقاب

قرية بالشام، قد تقدم ذكرها يف : بفتح اجليم، وبالباء املعجمة بواحدة، على لفظ تأنيث أجرب" جرباء"
وأتى أهل جرباء وأذرح جبزيهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بتبوك، فأعطوه . رسم أذرح

ه وسلم كتابا، فهو عندهم، وقد تقدم يف باب أذرح حديث إياها، وكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا علي
بضم أوله، وإسكان " جرت" "إن أمامكم حوضى كما بني جرباء وأذرح: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .قرية باليمن، إليها ينسب يزيد بن مسلم اجلريت احملدث: ثانيه، وبالتاء املعجمة بأثنني من فوقها

: ويقال ايضا. موضع: كان ثانيه، وفتح الثاء املثلثة، بعدها باء معجمة بواحدةبفتح أوله ، وإس" جرثَب"

  .جرثب، بضم اجليم والثاء

هو ماء من مياه بين اسد، مث بين : بضم أوله، وإسكان ثانية، وضم الثاء املثلثة، قال أبو سعيد" جرثُم" 
  : فقعس، وانشد لزهري

 ياء من فوق جرثِمبالعل تحملن  تبصر خليل ي هل ترى من ظغائن

  : جتاه اجلواء، يدل على ذلك قول اجلعدي: وجرمث

  الجواء وجرثِم منازلها بين  أقامت به البردين ثم تذكرت

  : ومن مياهها أيضا العناب، يدل على ذلك قول مرة االسدي حني حلق بالشام

  له ما بين جرثم والعناِب  ليهنئ مدركا أن قد تركنا

    

  .ومات الضغن وأنقطع العتاب  بشر دونيحالت جبال ال إذا

  .وأنظر يف رسم السوبان ورسم البطاح

وسار وبار بن . مدينة معروفة، أول من نزهلا جرجان بن أميم بن الوذ بن سام، فسميت به": جرجان"
ت وكيو مر. ببعض ولده. أميم أخوه إىل جانب الدهناء، مما يلي اليمامة والبحرين، فسميت به أرض وبار

  .أول ملوكهم فيما يزعمون

  .موضع قريب من اخللصاء، فانظر هناك: بفتح أوله وثانيه" اجلَرد"

  .موضع بالشام معروف: بالذال املعجمة، على لفظ مجع جرذ" اِجلرذَان"

"رقصر يف جانب صنعاء االيسر: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" ج.  
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وانظره . موضع من بالد إرمينية: عجمة، على وزن فعالنبضم أوله، وإسكان ثانيه، بالزاي امل" جرزان"
أن حبيب بن مسلمة الفهري، صاحل أهل جرزان : وروى أبو عبيد يف كتاب االموال. يف رسم السيسجان

  .على أن عليهم نزل اجليش، من حالل طعام أهل الكتاب

ناقة جرشية، : عرب تقولوال. موضع معروف باليمن: بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالشني املعجمة" جرش"
مر تبغ اسعد أبو نكرب يف غزوته االوىل : قال اهلمداين. جيد بالغ: أي محراء جيدة، وعنب جرشي

مب نعيش؟ : جبرش، من أرض طود، فرأى موضعا كثري اخلري، قليل االهل، فخلف فيه نفرا من قومه، فقالوا
وقيل مسيت جبرش بن اسلم، وهو . رشأجترشوا من هذه األرض، وأثريوها وأعمروها، فسميت ج: فقال

  .أول من سكنها

  .ماءة مذكورة يف رسم ضرية، فانظرها هناك: منسوبه إىل جرش" اجلُرِيشة"

موضع قد حددته يف رسم نقيع، وهو قريب من ودان، : بضم أوله وثانية، وبالفاء اخت القاف" اجلُرف"
رة بن عاصية السلمي، يف قومه بين سليم، وهو من منازل بين معاوية من هذيل، وهناك اوقع م عرع

  فادرك بثار أخيه عمرو بن عاصيه السلمي، مث البهزي، وقال يف ذلك 

 مغلغلة تخب عن الشفيِق  أبلغ هذيال حيث كانت أال

  توافقت الفوارس بالمضيِق  غداة الجرف لما مقامكم

ولعلهما موضعان متفقا . رسم خريبوانظره يف . ويف شعر ابن مالك مايدل أن اجلرف من ديار بين عبس
  : وكان اسم اجلرف العرض، قال كعب بن مالك. االمسني

  عالم إذا لم نمنع العرض نزرع؟  هبطنا العرض قال سراتنا فلما

هذه األرض، فسميت : هذا جرف األرض، فلزمه، ومر مبوضع قناة، فقال: قال. فلما مر به تبع يف مسريه
وملا صار . هذه عرصة األرض، فلزمه: رصة، وكان يسمى السليل، فقالبذلك، مث هبط يف موضع الع

  .يف األرض عق من السيل مثل خذ: يقال. هذا عقيق األرض، فلزمه: مبوضع العقيق قال

على فرسخ من املدينة، وهناك كان : وقال أبن إسحاق. على ميل من املدينة: احلرف: وقال الزبري
يأيت : ومن حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. واملسلمون يعسكرون إذا ارادوا الغز

الدجال املدينة، فيجد على كل نقب من أنقاا صفوفا من املالئكة، فيايت سبخة اجلرف، فيضرب رواقه، 
  .فترجتف املدينة ثالث رجفات ن فيخرج إليه كل منافق ومنافقة

مع عمرو بن اخلطاب رمحه اهللا إىل أرضه خرجت : انه قال: وروى مالك عن طريق سليمان بن يسار
إين بليت باالحتالم منذ وليت أمر الناس، فأغتسل، وغسل ما يف : باجلرف، فرأى يف ثوبه أحتالما، فقال
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  .ثوبه من االحتالم، مث صلى بعد أن طلعت الشمس

  .ددهموضع ذكره أبو بكر ومل حي: بفتح أوله، وإسكان ثانيه ، بعده ميم مفتوحة وقاف" جرمق"

موضع مذكور يف رسم جهرم من هذا احلرف، فانظره : على لفظ القبيلة يف العرب العاربة" جرهم"
  .هناك

موضع باليمن، ينسب إليه الثياب، قال عمرو بن أيب : بفتح أ وله، وبالباء املعجمة بواحدة" اجلَروب"
  : ربيعة

  من الجندي أوبز الجروِب  الربع البس عبقريا كأن

بفتح أوله، وكسر ثانيه، واد كان لغين يف اجلاهلية، مث صار لبين فزارة، وقد حددته يف رسم " ِيباجلَر"
وذكر يعقوب أن اجلريب واد بني أجلى وين الذئاب وحرب، جتئ أعاليه من قبل اليمن، . ملل ورسم جنفي

قال .  ومها جريبانهذا اجلريب هو جريب جند، واجلريب اآلخر بتهامة،: قال اهلمداين. حىت يلقي الرمة
  : االفوه صالة بن عمرو املذجحي، يعين جريب جند

  إلى بطن الجريب إلى الكثيِب  الغيل ممن حل فيه منعنا

  : وقال االسود بن يعفر. وكان لعدوان، فأجالهم عنه قرمل بن عمرو الشيباين

 جزع مرامر والعليما والجزع  وتذكرت حمص الجريب وماءه

    

  فكأنها ظلت نصارى صيما  ورد أهلهنفيع يوم أ وجبا

  .البئر الكثرية املاء: والعليم. ما أجتمع يف حوضها من املاء: وجباها. بئر: ونفيع. جبل هناك: مرامر

  : وقال أيضا يهجو بين جنيح م بين جماشع بن درام

 أبيه، جامل زعب وبني  ورأيتم لمجاشع نشبا

 ى له سربال يثن وبان  يرعى الجريب إلى لواقح فالس

 أبناءكم شبوا ورأيتم  إذا قملت بطونكم حتى

 الثعام لهن والعرب نبت  أحمرة صدرن معا أستاه

 يرد فضيضة الهضب فضا  جوف متالع ضرطا يمألن

 الذنابة ماؤها عذب وردوا  على غلواء أمركم فامضوا
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وقد تقدم من قول . ملذكورةفدل شعر االسود أن اجلريب يف ديار بن جماشع، وكذلك سائر املواضع ا
وتقدم هنا أن اجلريب يف ديار بين فزارة، إال أن يكون يف ديار . السكوين أن متيما كلها بأسرها باليمامة 

هؤالء موضع آخر يسمى اجلريب، أو يكون بنو جنيح هؤالء قد جاوروا يف بين فزارة، وينبئك أن اجلريب 
  : تلقاء راكس قول االيادي

  ومن دونها ظهر الجريب فاكس  غمس ناقتيإلى أرض الم تحن

  : ويقوى أن اجلريب يف ديار غطفان قول احلطني بن احلمام املري

  إلى حيث سالت في مدافعها نخُل  منازلها بين الجريب إلى المال

  : وقال صخر بن اجلعد اخلصري

 وج عوابس ال ينينا إلى  غدون من الحريب فسرن عشرا

  .ليمن، وهو مذكور يف رسم زبيد، فأنظره هنالك جتدهواد با: واجلريب أيضا

  : موضع بنجد، قال عمرو بن أيب ربيعة: بضم أوله، وبراءين مهملتني، على لفظ التصغري" اجلُرير"

 الجرير وبين ركن كسابا بين  المنازل قد ذكرن خرابا حي

 السحاب المعقبات سحابا مر  ملكان غير رسمه فالثنى من

  .هذه مواضع تدانية، وهكذا نقلت الشعر من كتاب أيب علي، الذي خبط أبن سعدانو. جبل: كساب

  الجيم والزاي

  : موضع تلقاء دمخ، اجلجبل احملدد يف موضعة، قال أبن مقبل: بضم أوله، ويف آخره راء مهملة" جزار"

  " فشليل دمخ أو بسلع جزاِر "

  .ه أبو بكر بن والد، وذكر انه ميد ويقصرأسم ارض، ذكر: بفتح أوله، على وزن فعاىل" جزايل"

  : قال االسود. بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة، موضع باليمامة" جزرة"

  وجزرة قد هاجت عليه النسائم  تركن الشاء بين جالجل يقلن

  .ومشام وما يليه جزرة: قال. كل مكان غليظ فهو جزرة: وقال االصمعي. أي تركوه حيث قاظوا

  .اسم أرض، روى أن الدجال خيرج منها : بفتح أوله، وتشديد ثانيه" جزة"

  .موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم بالكث: ممدود، على وز ن فعالء" اجلَزالء"

حبر فارس وحبر احلبشة، : مسيت بذلك ألن البحرين. قد مضى حتديدها موىف: جزيرة العرب" اجلَِزيرة"
.  ا ، وكل موضع احاط به البحر أو النهر، أو جزر عن وسطه، فهي جزيرةودجلة والفرات، أحاطت
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أر ض كثرية النخل، بينها وبني االبلة، : واجلزيرة بالبصرة. واجلزيرة أيضا كور إىل جنب الشام معروفة
والكور اليت تلي الشام املذكورة، هي املعروفة بديار مضر وربيعة واجلزيرة، وهي . خصت ذا االسم

. ة الرقة، وكورة الرهاء، وكورة سروج، وكورة حران، وكورة مششاط، وكورة حصن منصوركور

وكل بقعة يف وسط البحر ال يعلوها : قال أبو جعفر. ومسيت اجلزيرة ألا بني الفرات ودجلة مثل اجلزيرة
ار قطعت وفصلت عن ختوم األرض، فصارت منقطعة، وهلذا قيل لدي: البحر، فهي جزيرة، أي قد جزرت

  .ربيعة ومضر جزيرة، ألا بني دجلة والفرات، فقد أنقطعت عن األرض

. موضع بالبصرة، وهو الذي بني العقيق وأعلى املربد: بفتح أوله، على لفظ فعيل من جز" اجلَِزيز"

  : وحجارة هذا املوضع رخوة، وهي البصرة، وا مسيت قال الشاعر

  .حجارته من بصرة وسالم

  .ير الذي هو براءين مهملتني، وهذا بزايني معجمتنيوقد تقدم ذكر اجلر

  الجيم والسين

  : موضع يف ديار هذيل، قال عمري بن اجلعد اخلزاعي: بضم أوله، وبالسني املهملة أيضا يف آخره" جساس"

  فارقت يوم جساس غير ضعيِف  أميم هل تدرين كم من صاحب أ

 ِفغير كبنة علفو للحم  يسر إذا كان الشتاء ومطعم

    

والصحيح . حباء مهملة، وبشينني معجمتني" حشاشا: "ورأيته خبط يوسف بن أيب سعيد السريايف، عن ابيه
  .ما قدمته

  : بلد ، قال عمرو بن معدي كرب: بضم أوله، وبالنون" جسان"

 .كأنه مصباح باِن يلوح  تارق لذا البرق اليماني ألم

  جساِنفي  إذا ما أهتاج أود  مآتما بانت عليه كان

  .أبلد أم قوم:  ال ادري- باجليم -جسان : وقال االصمعي

  الجيم والشين

بضم أوله، وتشديد ثانيه، مضاف أىل اعيار، مجع عري، وهو موضع من حرة ليلى، قال بدر " جش أعيار"
  : بن حزاز من بين سيار، يرد على النابغة
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 .ش أعياِرمعقال عن ج تختاره  ليلى إلى برد ما اضطرك الححرز من

: وقال عمارة بن عقيل. موضع هناك ن وقد تقدم ذكره، وقد حددت جش أعيار يف رسم عدنة: وبرد

  : وأنشد جلده جرير: قارات متقابالت يف بالد بين ضبة، كأا أعيار: أعيار

  من روضات أعياِر أومنبت الشيح  هل بالنقيعة ذات السدر من أحد

  .هناء االعلى ن ينتقع فيها املاءوالنقيعة خرباوات بلبب الد: قال

روى مالك من طريق عمرو بن سليم . موضع معروف حبوائط املدينة: بضم أوله، وفتح ثانية" ِبئْر خشم"
إن ههنا غالما يفاعا مل حيتلم، من غسلن، ووارثه بالشام،وهو ذو مال، : الرزقي، أنه قيل لعمر بن اخلطاب

فبعت : قال عمرو بن سليم. فليوص هلا مبال يقال له بئر جشم: عمرووليس له هنا إال أبنة عم له، فقال 
  .وأبنة عمه اليت أ وصى هلا هي أم عمرو بن سليم. ذلك املال بثالثني ألفا

  الجيم والصاد

قال عبد اهللا بن بريدة . موضع مبرو من خراسان: بكسر أوله وثانيه وتشديده، على وزن فعيل" اِجلصني"
مات أيب مبرو، وقربة باجلصني وهو قائد أهل املشرق ونورهم، ألن النيب صلى اهللا : بن احلصيب االسلمي

  .اميا رجل مات من أصحايب ببلدة، فهو قائدهم يوم القيامة: عليه وسلم يقول

  الجيم والعين

هكذا يقوله العراقيون، واحلجازيون خيففون ، . بكسر اجليم والعني، وتشديد الراء املهملة" اِجلِعرانة"
احلجازيون خيففون الياء، والعراقيون . فيقولون اِجلعراَنة بتسكني العني وختفيف الراء، وكذلك احلديبية

هي اجلعرانة، بإسكان : وقال االصمعي. يثقلوا، ذكر ذلك على بن املديين يف كتاب العلل والشواهد
ائف ومكة، وهي إىل مكة أدىن، وهي ماء بني الط. العني، وختفيف الراء، وكذلك قال أبو سليمان اخلطايب

روى أبو . وا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنائم حنني، ومنها أحرم بعمرته يف وجهته تلك 
دخل رسول : داود، من طريق أيب مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أسيد ، عن حمرش الكعيب، قال

سجد فركع ما شاء اهللا، مث احرم، مث استوى على راحلته، اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلعرانة، فجاء إىل امل
  .فاستقبل بطن سرف حىت لقي طريق مكة فأصبح باجلعرانة كبائت

  : بلد باليمن، قال ابن أمحر: بضم أوله، وبالشني املعجمة" جشعم"

 الظاِعِن المستَلِحِق المتقسِم مع  لم تَِرِم األطالل من حول جعشُِم أ
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  بناتُ الِبلى، من يخطيِء الموتُ يهرِم   األطهار غَير تُربهاعيثة إلى

ويف رسم الضلضلة ان اجلعلة . موضع قد حددته يف رسم ضرية: بضم أوله، على لفظ التصغري" اجلُعيلة"
  .بالتكبري من منازل فزارة، ولعل الراجز قد أحتاج هناك إىل تكبريه

  الجيم والفاء

  .، وبالراء املهملة موضع قبل بيشة، قد تقدم ذكره يف رسم جباربضم أوله" جفَار"

  : موضع بنجد، وهو الذي عين بشر ابن أيب خازم بقوله: بكسر أوله، وبالراء املهملة" اِجلفَار"

  ر كانا عذابا وكانا غراما  الجفار ويوم النسا ويوم

  : وقال أبو عبيدة اجلفار يف بالد بين متيم، وأنشد لالعشى

  .ليالينا إذ نحل الجفارا   أخاك الذي تعلمينوإن

: واجلفار. اجلفار مشتق م قوهلم جفر الفحل إذا انقطع ضرابه: قال أبو جعفر. وأنظره يف رسم النسار

  .البئر ليست مبطوية، ومجعها جفار: وقال أبو زيد اجلفر. منقطع العمران

هي أرض ألسد وحنظلة واسعة يألفها : بقال جممد بن حبي. بضم أوله، ويف آخره فاء أخرى" جفاف"
  : الطري، قال جرير

 جفاف الطير إال تماريا وراء  فما أبصرت النار التي وضحت له

    

هو جبل من الرمل ينبت : وقال. باحلاء املهملة املكسورة" حفاف الطري"وعمارة بن عقيل يرويه وراء 
 صحيحا، فهو غري معترض على صحة جفاف وإن يكن ما قاله عمارة يف بيت جرير. الغضى وراء يربين

  : باجليم، قال أبو حممد الفقعسي

  فالحزن فالدهنا إلى جفاِف  م جرع الغراف تربعت

  : وقال الطرماح

 الدنا فلوى جفاِف فأمواه  الىوادي القرى فرمال خبث

  : وقال آخر

  فالغر ترعاه فجنبي جفرِه  جفافا فجنوب هبره رعت

  : وأنشد أبو علي القايل.  هناكموضعان: الغر واهلرب

  .يحملن صالال كأعيان البقر  من أعلى جفاف بسحر أقبلن
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  : وقال أبن مقبل يف هبر. مل يرو أحد مجيع ما أنشدناه إال باجليم يف اجلنفاف، حاشى بيت جرير خاصة

 توءبانين لم يتفلفال لها  ومرت على أكناف هبر عشية

  ".على أكناف ِهِر: "ويروى

موضع بالبصرة، وهو الذي التقى فيه خالد بن عبد اهللا بن خالد بن : مفتوح أالول ساكن الثاين" فَرج"
أسيد بن أيب العصيص بن امية بن عبد مشس، ومعه مالك بن مستمع، يف مجع من بين متيم وربيعة واالزد، 

ان مصعب قد سار إىل فسار إليهم عبيد اهللا بن عبد اهللا بن معمر، وهو خليفة مصعب على البصرة، وك
  .املختار، وعلى شرطة عبيد اهللا بن حصني احلبطي، ففر خالد ومالك، وأصيبت يومئذ عني مالك

  .موضع يف ديار بين عامر: بضم أوله، على وزن فعول" اجلُفُول"

  : قال الراعي

 .هضاب شرورى دونها والمضيح  تروحن من هضب الجفول فاصبحت

  .ولعله موضع ليس باملعروف، فأحتمل االختالف: قال" ضب احلَفُولمن ه: "ويروى: قال أبو حامت

  .ماءة مذكورة يف رسم ضرية يف موضعني: بفتح أوله، فعيل من لفظ الذي قبله" اجلَِفري"

  .الجيم والالم

  : أرض باليمامة، قال ذو الرمة: بضم أوله، وجبيم أخرى مكسورة، على وزن فعاعل" جالِجل"

 ! النقا أ أنت أم أم سالِم وبين  ن الجالجلأيا ظبية الوعساء بي

  .وقد تقدم ذكره آنفا يف رسم جزرة، والشاهد عليه من بيت االسود

أنه التقط : روى النضر بن مشيل، عن اهلر ماس أبن حبيب، عن أبيه، عن جده. جبل: بفتح أوله" جالل"
ملؤمنني، أسقين بكة على ظهر جالل يا أمري ا: شبكة على ظهر جالل، بقلة احلزن، يف خالفة عمر، فقال

: مه، ما خري قليل قربتان: فقال عمر. إنك يا أخا متيم تسأل خريا قليال: فقال الزير بن عوام. بقُلة احلزن

  ".بل خري كثري"قربة من ماء وقربة من لنب، تغديان أهل بيت من مضر بقُلة احلزن، ال، 

  . يقدر فيه على املاءوقلة احلزن موضع ال. جبل: جالل: قال أبو حممد

"هلة" اجلَالهجبال مذكورة يف رسم ظلم، فأنظرها هناك: بكسر أوله، عل لفظ مجع ج.  

  : موضع بديار كندة، قال امرؤ القيس: دارة جلجل: قال أبو عبيدة. بضم اجليمني" دارةُ جلْجل"

 .السيما يوم بدارة جلجِل و  أال رب يوم لك منهن صالح
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  .خربوهلذا البيت 

  .بلد معروف: باملد تأنيث أجلح" اجلَلْحاُء"

  : موضع بالطائف، قال الشاعر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وبالدال املهمله، على وزن فعالن" ِجلْدان"

  .ويصبح منكم بطن جلدان مقفرا  عن بطن وج سوفنا ستشمظلم

ويقال لالمر . لوا أسهل من جلدانوهي أرض سهله، ولذلك قا. الطائف: ووج. أي متنعكم: تشِمظُكم
  .قد صرحت جبلدان ن ألن جلدان ال مخر فيه يتوارى به: الواضح الذي ال خيفي

  .بضم أوله، وبالذال املعجمة، أسم رابيه مذ كورة يف رسم فيد" جلِْذية"

يت، بينهما موضع تلقاء اخلب: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة، وباء معجمة بواحدة" اجلَلْعب"
  .وبني املدينة بريدان، وإليه مضى الذين تولوا يوم التقى اجلمعان، ومل يدخل منهم املدينة أحد

بكسر أوله وثانيه وتشديده،، وهو موضع بالشام معروف، ومل يأت يف الكالم على مثاله إال " ِجلق"
.  وقيل هو ضرب من النبات، وحلز، وهو القصري البخيل،"والكوفيون يقولون ِحمص، بفتح امليم"ِحمص 

  : وقال حسان

  .يوما بجلق في الزمان االوِل  در عصابة نادمتهم هللا

  .قرية من قرى إفريقية : بفتح أوله، وبالدال املهملة، على وزن فعو ل" جلُود"

  .يقال فالن اجللوى، وال يقال اجللوى، إال أن ينسب إىل اجللود

    

عقد سعد بن أيب وقاص هلاشم املر قال أبن عتبة بن أيب وقاص . وفبالشام معر: بفتح أوله" جلُوالء"
وكانت جلوالء تسمى فتح الفتوح، . لواء، ووجهه ففتح جلوالء يوم الريموك، ويف ذلك اليوم فقئت عينه

بلغت غنائمها مثانية عشر ألف ألف، وكانت سنة سبع عشرة، وقيل سنة تسع عشرة، وقد قيل إن سعداء 
  .شهدها

  لميمالجيم وا

  .مذكور يف الديارات، من حرف الدال" دير اجلَماِجم"

أسم بئر قد تقدم ذكرها يف : جبيمني، أو ذو حماِحم حبائني مهملتني، شك فيه السكوين" ذُو جماجم"
  .رسم أبلى
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ة ورواه أبو حامت عن أيب عبيد. هكذا ذكره اخلليل. جبل: بضم أوله، وباحلاء املهمله يف آخره" اجلُماح"
  : اجلماح، بفتح اجليم، وأنشد لالعشى

 أرضا إذا قيس أميالها ح  فكم بين رحبى وبين الجما

  .بكسر أوله، مضاف إىل اجلن، مجع مذكور يف رسم عاذب" ِجماد اِجلن"

  : بلد، قال محيد بن ثور: بضم أوله، وبالالم" جمال"

 فجمال فالمحج فاالشبين  صدور دودان فأعلى تنضب

  .ماءة مذكورة يف رسم ضرية: بكسر أوله" ِجمام"

  .موضع مذكور يف رسم قرح: تثنية مجان" اجلُمانان"

جبل قد تقدم ذكره يف رسم : املهمله: بضم أوله وثانيه، هكذا ذكره سيبويه، وخيفف، وبالدال" اجلُمد"
  : فيحان، ورسم رواوة، وهو جبل تلقاء أسنوة املتقدمة الذكر، قال النصيب

  وعن يمينهم االنقاء والجمد  هم أنقاء أسنمةوعن شمائل

  : وقال أميه بن أيب الصلت

" وقبلنا سبح الجودى والجمد "  

جبل باحلجاز بني قديد وعسفان، من منازل بين : بضم أوله، وبالدال املهملة، على بناء فعالن" جمدان"
  : قال مالك بن الريب: سليم

  .ف جمدان الشريف فغربمشار  في دجى ليل فأصبح دونها سرت

  : وقال حسان

  ودونهم قف جمدان فموضوع  لقد أتى عن الجرباء قولهم

كان رسول : "ثنا روح بن القاسم، عن العالء، عن ابيه، عن أيب هريرة، قال: وروى يزيد بن زريع قال
وا، فهذا مجدان، سري: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري يف طريق مكة، فمر على جبل يقال له مجدان، فقال

صحف فبه يزيد بن هارون على إمامته يف احلديث، ". الذاكرون اهللا كثريا والذاكرات: "سبق املفردون
  .مذكور بعده : جندان بالراء: فقال

هو موضع ببالد : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، قال االخفش عن االصمعي" جمران"
  : رقش االكربالرباب، وقال ماء، وأنشد للم

  .ومن رجل وجهه قد غفِر  بجمران من مزعف وكائن
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  .وأنظره يف رسم الشرف. املقتول غيله: واملزعف

فاجلمرة الكربى هي مجرة العقبة، روى شعبة عن . مبكة معلومة، وهي موضع رمى اجلمار" اجلَمرة"
إىل اجلمرة الكربى، جعل البيت أن أبن مسعود ملا أنتهى : احلكم، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد

هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة : عن يساره، ومىن عن ميينه، ورمى اجلمرة بسبع حصيات، وقال
أ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقف : وروى عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. البقرة

  .الثالثة ال يقفعند االوىل والثانيه، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي 

. أسم للمزدلفه، مسيت بذلك للجمع بني صاليت املغرب والعشاء فيها: بفتح أوله وإسكان ثانيه" جمع"

: روى عبيد اهللا بن أيب رافع، عن علي أنه قال ملا أصبح النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف على قزح، فقا ل

وقفت ها :  صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوروى جابر عنه. هذا قزح، وهو املوقف، ومجع كلها مواقف
هنا بعرفة، وعرفة كلها موقف،ووقفت هاهنا جبمع، ومجع كلها مواقف، وحنرت هاهنا مبىن، ومىن كلها 

  .منحر

  .هي املزدلفة، ومجع، وقزح واملشعر احلرام: قال عبد امللك بن حبيب

  .أنظرها هناكبفتح أوله وثانيه، قد ذكرا يف رسم حلي مجل، ف" ِبئْر جمل"

"مزعم حممد بن يزيد أنه موضع، بفتح أوله، وتشديد امليم، وأنشد شعرا مل ينسبه، وهو لوعله " ج
  : اجلرمي، منه

  جم الصواهل بين الجم والفرِط  سموت بجرار له لجب وهل

  .موضع أيضا: والفرط: قال

  : والروايه املشهورة يف البيت: قلت

  " فرِطيغشى المخارم بين السهل وال "

  : جبل الصغري، ومجعه أفراط، قال عمرو بن براقة. والفرط

  .بوم جواثم وصاح م االفراط  الليل أدجى وأكفهر ظالمه إذا

  .وإمنا املعروف يف املواضع الفرط

    

موضع، وقد تقدم حتديده يف رسم النقيع، وسيأيت ذكره يف رسم العرصة إن شاء : تأنيث أجم" اجلَماء"
  :  من حمال املدينة، ومواضع قصورها، قال ابن املوىل ميدح جعفر بن علي بن عبد اهللا بن عباساهللا، وهو

 .وطالما كانت به تعمر  أوحشت الجماء من جعفر
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  .وقال أبو زبيد. وكان عزل عن املدينة

 .بنيه وإال عرسه شيع إال  بالثنى من جانب الجماء ليس له

  : موضع يف بالد بني قشري، قال اجلعدي: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" جمال"

 شليال عذاراهم وجماال حلت  حتى غلبنا ولو ال نحن قد علموا

  .موضع يف ديارهم أيضا: وشليل

رمله معروفة يف ديار بين كالب، : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة، على فعوله" اجلُمهورة"
  .وأنظرها يف رسم ذقان

واجلموم بفتح أوله، على بناء . بلد م أرض بين سليم: أوله وضم ثانية، على بناء فعولبفتح " اجلَموج"
  : ماء آخر يف ديار عطفان، قال جرير: فعول

  على مران راجعني أد كاري  مروا بالجموم، ويوم ذكرتك

  : وقال الذبياين فثناه

 هما مستكا وظاهرا وهمين  كتمتك ليال بالجمومين ساهرا

"ريا" اتاجلُم با مجريي، وهي من سواد الكوفة: على لفظ مجع مجرية، وردت يف رجز أيب النجم، يريد .

  .وقد تقدم ذكرها يف حرف الباء

روى . صحراء بني مكة واجلار: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالشني املعجمة، على وزن فعيل" اجلَِميش"
ن عبد الرمحن بن سعد بن يثرب بن يثريب، عبد العزيز بن عمران، عن عبد امللك بن حسن اجلاري، ع

. ال حيل ألحدكم من مال أخيه شئ إال بطيب نفسه: يقول. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

إن لقيت نعجة حتمل : أرأيت إن لقيت غنم أبن عمي أ أجتزر منها شاة؟ قال: فقال له عمرو بن يثريب
  .شفرة ورنادا خببت اجلميش فال جها

ألنه ال ينبت شيئا، كأمنا مجش نباته، أي : وقيل له اجلميش. األرض الواسعة املستوية: اخلبت: ل القتيبقا
وقد . حلق، وإمنا خصها لبعدها، وقلة من يسكنها، وحاجة الرجل إذا سلكها فأقوى إىل مال أخيه فيه

  .حلاجة ، فأما أصول املال فالوسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألبن السبيل يف اللنب، ويف التمر عند ا

موضع مذكور يف : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده الياء أخت الواو، والعني املهملة، مث ياء مشددة" اجلُميِعي"
  .رسم النقاب

  الجيم والنون
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وقال . هكذا قال أبو حامت عن االصمعي. أرض لغطفان: بكسر أوله، وبالباء املعجمة بواحده" اِجلناب"
اجلناب أرض بني فزارة : وقال إبراهيم بن حممد بن عرفة. أرض لفزارة وعذرة: آخر اجلنابيف موضع 

ما رأيت عبد اهللا بن عمرو بن عثمان أبن عفان : وكلب، ويدل أن لعذرة فيها شركة قول مجيل لبثينة
  : وقال الشماخ. على البالط إال غرت عليك وأنت باجلناب، وكان فائق اجلمال

  بنجدين ال تبعد نوى أم حشرِج  ناب وأهلهاوأهلي بالج أقول

  : وقال طفيل

  .ومن دونهم أهل الجناب فأيهب  هل أتى أهل الحجاز مغارتا أال

  .وأنظره يف رسم اجلواء، ورسم وجرة، ورسم الرباب

  .قيقموضع قد ذكرته وحليته يف رسم الع: بفتح أوله وبالباء املعجمة بواحدة، وبالذال املعجمة" اجلَناِبذ"

  .يف رسم القنفذ: واجلند باالفراد

  : جبل قبل ثهمد، قال الراعي" جناح"

  جناح وركن من أهاضيب ثهمد  فألوت بالنصيف ودونها دعتنا

  : وقال يعقوب يف كتاب االبيات وقد أنشد قول أبن مقبل

 رامها سيل الحوالب عردا إذا  أ من رسم دار بالجناح عرفتها

ومسعت : قال: أبن االعرايب بفتح اجليم، ورواها أبو عمرو بضم اجليم اجلناحهكذا رواها االصمعي و
إذا رامها اجليش الكثري مل يطمع فيها، فأنصرف عنها، وشبهه يف كثرته : اجلباح، بالباء يقول: خالدا يقول

السيل، يعين أا مبكان مرتفع عن : وقال أبن االعرايب. اليت تصب فيه: بسيل احلوالب، و حوالب الوادي
: وقال ابن االعرايب أو غريه: قال يعقوب. مال عنها: وعرد. فالسيول ال تعلوه، امنا تسيل من جوانبه

  .جبل يف أرض بني العجالن: اجلناح

  : جبل باليمن، قال عمرو ابن معدي كرب: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالدال املهملة" جند"

  رِدكأن عراصها توشيم ب  طلل بتيمات فجند لمن

     : وقال أيضا. موضع هناك: وتيمات

 .على تحيته بجنِد أنيخ  أسيرها إلى عثمان حتى

  : وقال أيضا

 هزمنا الجيش يوم بواِر ونحن  هزمنا جيش صعدة بالقنا نحن
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  النقع شيخ عاصب خماِر من  حتى ظل جند كأنه جوافل

  .ملك من ملوك اليمن: بوار

  : اليمن، قال الراجزموضع آخر ب: واجلند مفتوح احلروف

  والخوف أن يفتقروا ال أحد  كلفني حبي إغناء الولد

 بصنعاء ويوما بالجند يوما  بلد تنقال من بلد إلى

: بضم أوله، وإسكان ثانيه، مثىن يضاف ال سابور من بالد فارس،جيري جمرى املثىن، يقال" جندا سابور"

  .أبو حامتذكره . هذا جندا سابو، ودخلت جند يسابور

  : موضع بنجد، قال الراجز: بفتح أوله، وبالدال املهملة" جندل"

 حة الدوح من النيازِك إال  تليح من جندل ذي المعارك

وذكره يعقوب . هكذا ذكره سيبويه، على وزن فعالء، وذكر معه فرماء. مفتوح احلروف ممدود" جنفاء"
أورده أبو علي يف املقصور، وأتى به يف املمدود أيضا جنفي، مثل شعيب، وكذلك : مضموم االول مقصورا

  : كما ذكره سيبويه، والشاهد لسيبويه قول أرطاه بن سهيه

  جبا جنفاء قد نكبن إيرا  للوى وميممات قواصد

  : وقول ابن مقبل

 فناء بيتك بالمطالي أنخت  رحلت إليك من جنفاء حتى

وكان أبو الشموس البلوى صاحب رسول اهللا . ارةوال أعلم اشاهد عل القصر، وهي من بالد بين فز
روى السكوين من طريق أيب جعفر حممد بن احلسن بن مسعود الزرقي، . صلى اهللا عليه وسلم يرتل جنفاء

سعيت على بين فزارة، فأول جمامعها : أخربين أعرايب من بين جشم بن معاوية، أحد بين مازن، قال: قال
فزارة، مث الغزيلة، وهي لبين الصادر وناس من فزارة، مث بزلنا النقرة، الشبيكة، لبين زنيم بن عدي بن 

وصدقن بين سليم وبني مشخ، مث نزلنا احلسى ببطن الرمة، مث نزلنا جنفاء، مث نزلنا الضلضلة، فصدقنا بين 
نزلنا عدي بن زنيم بن فزارة، مث نزلنا االنقرة، وأهلها مازن بن فزارة، مث نزلن قدة، وهي لبين بدر، مث 

  : جبل، قال الشاعر: اجلفر ببطن اجلريب، مث نزلنا حدمة، وهي يف أصل طهيان، وطهيان

 باتت على طهيان مبردة  فليت لنا من ماء زمزم شربة

لوددت أن : يريد بدال من ماء زمزم، كما قال علي رضي اهللا عنه ألهل العراق وهم مائة ألف أو يزيدون
  .بن غنم، ال أبايل من لقيت ميل منكم مائيت رجل من بين فراس 
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أرض يف ديار بين : بضم أوله، وفتح ثانيه، وبعده ياء مث باء معجمة بواحدة، على لفظ التصغري" اجلُنيبة"
  : أسد، قال عبيد

  خلت منهم وأستبدت غير أبدال  تك غبراء الجنيبة أصبحت فإن

  : ودل قول لبيد أن اجلنيبة يف ديار بين عامر، قال

 سهيل بين قنع وصوءِر وبيت  ن طفيل في الجنيبة بيتهم وال

  وحسناء قامت عن طراف مجوءِر  أر يوما كان أكثر باكيا فلم

  : القرب: وقال جرير يف البيت. بن طفيل بن مالك: وسهيل. يعين طفيل بن مالك بن جعفر، وبيته قربة

  ولزلزلت بيتك والحبيب يزار  الحياء لعادني أستعبار لوال

  : قال جرير يف اجلنيبةو

 بالجنيبة ضوء ناِر لتبصر  بعيدا ما نظرت بذى طلوح

  : وقال أبو حنيفة وقد أنشد ألعرايب. وأنظر اجلنيبة يف رسم ضرية

  دخان رمث من التسرير يشفينِي  يقولون ما يشفى أقول لهم إذا

 الجنيبة جزال غير ممنوِن من  يضم إلى عمران حاطبه مما

  . من التسرير، وأعلى التسرير لغاضرة، وثىن منه لبين منري، وأسفله يف بالد متيمثىن: اجلنيبة

  الجيم والهاء

يوم لبين متيم معروف، ينسب إىل ماء هنالك : بضم أوله، جيمان وهاءان، على بناء فعلول" جهجوه"
  .يقال له جهجوه

بلد باليمن قد تقدم ذكره يف : عالنبفتح أوله، وإسكان ثانية، بعده راء مهملة، على وزن ف" جهران"
  .رسم أدنه

  : موضع ببالد فارس، قال محيد االرقط ميدح احلجاج: بفتح أوله، وإسكان ثانية، بعده راء مهملة" جهرم"

  صواعق الحجاج يمطرن الدما  رأى اللصان لصا جهرما لما

 وال أدري ما صحته، قال تأبط بضم اجليم، وتقدمي الراء على اهلاء،" جرهم"وورد يف شعر تأبط شرا 
     : شرا

  وبين اللوى من بين أجزاع جرهِم  بديار الحي بين الملثم قفا
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موضع قد حددته وذكرته يف رسم الكحيل، : بفتح أوله، وإسكان ثانية، بعده واو وراء مهملة" جهور"
  فأنظره هناك 

  الجيم والواو

 يلي رحر حان من غربيه، بينه وبني الربذة مثانية جبل: بكسر أوله ممدود، على وزن فعال" اِجلواء"
  : فراسخ، قد ذكرته يف رسم الربذة، ويف رسم عردة، ويف رسم رامة، قال زهري

 فالقوادم فالحساء فيمن  عفا من آل فاطمة الجواء

  : حمدد يف موضعة: يف بالد غطفان، واحلساء: مين والقوادم

 ك والسماءعفتها الريح بعد  هاش فميث عريتنات فذو

 الطاويات بها المالء عاج  فذروة فالجناب كأن خنس الن

  : وقال أيضا

 .وحماواتهن القوابُل وفرش  فلما بدت ساق الجواء وصارة

  .جبال سود: ومحاون. جبيل دان منه كأنه ساقه: ساق اجلواء

  .موضع ىخر بدمشق، مذكور يف رسم االصابع: واجلواء

بلد بالشام، من ديار بين احلارث بن كعب، قال عبد الرمحن بن أيب : ع جابيهعلى لفظ مج" الْجوايب"
  : بكر

  فما ألبنة الجودي ليلى وما ليا  ليلى والسماوة دونها تذكر

 بصري أو تحل الجوابيا تدمن  تعاطى قلبه حارثية وأني

  : د القيس، قال امرؤ القيسمدينة بالبحرين لعب: بضم أوله، وبالثاء املثلثة، على وزن فعاىل" جواثَى"

  نعالى النعاج بين عدل ومشنِق  كأنا من جواثي عشية ورحنا

أي : بني عدل. أراد كثرة أمتعة جتار جواثي. كأنا من جتار جواثي، لكثرة ما معهم من الصيد: يريد
ة وأول مجعة مجعت بعد مجع" بني عدل وحمقب: "وروى أبو بكر. أي معلق: ومشنق. معدول يف أعدال

رواة البخاري . جبواثي من البحرين" يف مسجد عبد القيس"يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن اول : "وروى من طريق أيب مجرة عن أبن عباس. وغرية من طريق أيب مجرة الضبعي، عن أبن عباس

ثي من مجعة مجعت فب االسالم بعد مجعة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جلمعة جبوا
  .رواه أبو داود وغريه" البحرين
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مواضع أراه يف بالد بين متيم، قال عبدة بن : بضم أوله، وبالذال املعجمة، على وزن فعالة" جواذَة"
  : الطبيب

  إذا أستيأست من ذكرها النفس يطرقُ  من هند خيال مؤرق تأوب

 يصيد اآلبدات العسلقُ بحيث  بالجو جو جواذة وأكوارنا

 وقيعان من السر سملقُ أكام  ينا أو ما دان دونهامب وحلت

  : بئر معروفة، وهي م مياههم املشهورة، قال راجزهم: مبني

  " يا ريها اليوم على مبيِن "

  .موضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، على وزن فعاىل" جواىل"

  . أبن دريدموضع آخر، ذكرمها: على مثل بنائه، بالثاء املثلثة مكان الفاء" اجلَوثاء"

بلد بالعراق، وهو ما سقي من ر : فتح أوله، وإسكان ثانيه، وباحلاء املعجمة، على وزن فعلى" جوخي"
ومل يكن بالعراق عند الفرس كورة تعدل كورة جوخي، كان خراجها : قال حممد بن سهل. جوخي

  : مثانني الف ألف، الشاعر

  ! حب جوخي وسوقهاوما أنا أم ما   عليكم حب جوخي وسوقها وقالوا

"وقيل هو ببا قردى من . كذا ورد يف التفسري. جبل باملوصل، أو باجلزيرة: املذكور يف الترتيل" اجلوِدي
وروى أن السفينة استقلت م يف اليوم العاشر م رجب، واستقرت على اجلودى يوم . أرض اجلزيرة

من طور سيناء، وطور :  منن مخس أجبلأن البيت بين: وروى أبو سعيد عن قتادة. عاشوراء من احملرم
  .زيتا، ولبنان، وجودى، وحراء

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم االخرمني: بفتح أوله، وبالراء املهملة، على وزن فوعل" جورم"

  : جبال بالسراة، مذكورة يف رسم لفت، وإياها أراد أعشى مهدان بقوله: بالزاي املعجمة" ِجبالُ اجلَوز"

  .تريدون أم طرف المنقِل  أم جبلي طئ أفالجوز

  : من مصانع الفرس بالكوفة، قال الشاعر" اجلَوسق"

  يوم النخيلة عند الجوسق الخرِب  إني أدين بما دان الشراة به

  : أرض لبين القني وحجار، من بين عذرة بن سعد، قال النابغة: بفتح أوله، وبالشني املعجمة" جوش"

 من رهط ربعي وحجاِر وماش   ومن حددساق الرفيدات م جوش
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وقال البعيث، فثىن جوسا كما ثىن الفرزدق . بنو رفيدة من كلب: والرفيدات: أرض لكلب: وحدد
  : املربد

 سوام في االزمة كاالجِل وهن  يجاوزون من جوشين كل مفازة

هكذا ذكرة يف . مل حيلهموضع ذكره أبو بكر و: بفتح أوله، وإسكان ثانية، وبالعني املهملة" جوعى"
باحلاء املعجمة، على ما أثيته يف حرف اخلاء، ومل " خوعي: "حرف اجليم وورد يف شعر امرئ القيس

  .موضع: اخلوع: يذكطر أبو بكر خوعي، وامنا قال

: وقال أبو حامت. موضع باليمن، معرفة ال تدخله االلف والالم: بفتح أوله، وبالفاء أخت القاف" جوف"

  : وأنشد حلميد أبن ثور. ف أرض مراد باليمناجلو

  بالجوف جيراننا صداء وحمير  بجابية الملوك وأهلنا أنتم

  : هو جوف احملورة، قال الشاعر: جوف مراد: قال اهلمداين

 حمته من بكيل أكابره منيع  حمى بالقنا جوف المحور إنه

. بل قصبة اليمامة حجر: وقيل. قصبة اليمامةهو : هو قيل: وقيل. هو اليمامة: واجلوف، بااللف والالم

  : هو ماء لبين كليب، قال جرير: وقيل

  هوى كاد ينسى الحلم أو يرجع الجهال  أعلى مذنب الجوف قادني عشية

  : وقال الراجز، أنشده املفجع

  " أخلق الدهر بجوف طلال "

موضع يف ديار : واجلوف أيضا.  هذا، على ما أنا ذاكره بعد"جو"واملعروف يف قصبة اليمامة أن أمسها 
عاد، وهو جوف محار، منسوب إىل محار بن مويلع، من بقايا عاد، أشرك باهللا ومترد، فأرسل اهللا عليه 

والعرب تضرب به . نارا فاحرقهته، وأحرقت اجلوف أيضا، فصار ملعبا للجن، ال يستجرئ أحد أن مير به
ن قتيبة هو جوف مراد اليوم، وإياه عين أمرؤ القيس وقال أب". أخلى من جوف محار: "املثل، فتقول

  : بقوله

  .به الذئب يعوي كالخليع المعيِل  وواد كجوف العير قفز قطعته

  : وقال عدي أبن يزيد. أراد جوف محار، فم يستقم له الشعر، فقال كجوف العري

  ما خال جوف ولم يبق حمار  ولشؤم البغي والغشم قدما
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  : ي يعين هذا اجلوفوقال االغلب العجل

 تحت فاقرينا بفاقرات  وقد ولجا جوف مولعينا

 الغمرات ثم ينجلينا  السنين عن بنينا نقارع

  .أراد جوف مويلع، فأتى به على التكبري، مث مجعه

ويف هذا املوضع هوت ناقة . موضع يف الطريق م مكة إىل عمان: وجوف احلميلة، باحلاء املهملة مفتوحة
  : ىل عجرفة، فأنتشلها وفيها أفعى، فرمتها على ساقه، فنهشته فمات، قالت االزدية ترثيهسامة بن لؤي إ

  علقت ساق سامة العالقةْ  عين بكى لسامه بن لؤي

وهو كان منازل طئ، فخرجت طئ تبخرج . وجوف اخلنقة، بضم اخلاء املعجمة، وفتح النون والقاف
 مهدان ومراد، وكذلك طريب والشجة، وهي أوديه كانت فهي اليوم حملة: قال اهلمداين. االزد عن مأرب

  .لطئ

واجلوب، بالباء مكان الفاء، موضع بالبون من ديار مهدان، مسى بساكنيه من ولد اجلوب، وهو جوب بن 
  .شهاب بن مالك بن معاويه بن دومان، كما مسي حبوث بن حاشد الوطن

  .موضع: على مثال فعالء" اجلَوفَاء"

وقال أبن . موضع بالشام معروف، قد تقدم ذكره يف رسم جاسم:  أوله، على وزن فعالنبفتح" اجلَوالن"
  : حارث اجلوالن ن قال النابغة: يقال للجبل: دريد

 منه موحش متضائُل وحوران  بكى حارث الجوالن من فقد ربه

 ودمون وترك وسابُل وحاء  له غسان يرجون فضله سجود

  .وهذه كلها مواضع بالشام

"وأسم اليمامة يف اجلاهلية، حىت مساها احلمريي ملا قتل املرأة اليت تسمى : بفتح أوله، وتشديد ثانيه" لَيج
  : اليمامة بأمسها وقال امللك احلمريي

 وقلنا ال نريد إقامه وسرنا  قلنا فسموها اليمامة باسمها

  : وقال االعشى

 ووالدالخير منك نفسا  بجو  وإن امرأ قد زرته قد زرته قبل هذه

  .يعين هوذه احلنفي صاحب اليمامة، ويذم احلارث بن وعله

  : موضع يف ديار بين أسد، يدل على ذلك قول زهري: وجو أيضا



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  230  

  في دين عمرو وحالت بيننا فدك  حللت بجو في بني أسد لئن

  .موضع يف ديار طئ، وذلك مذكور يف رسم شوط، ورسم مسطح: وجو أيضا

موضع : وجو رئال، مجع رأل. ع آخر مذكور يف رسم رهاط، فأنظره هناكموض: واجلو بااللف والالم
    : غري هذه املواضع املذكورة، قال الراعي

 رئال حيث بين فالقه بجو  فأمست بوادي الرقمتين وأصبحت

  : مطمئن من األرض حتفة ناحيتان مرتفعتان، قال زهري: الفالق، والفلق: قال االصمعي

  من راكس فلقا أيدي الركاب بهم   هبطتزلت أرمقعم حتى إذا ما

  .وأمنا نسب هذا اجلو إىل الرئال لكثرة النعام فيه

أرض من عمل املدينة، آلل الزبري : بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وبالنون، كأا منسوبه إىل جوان" اِجلوا نية"
  .بن العوام، مذكورة يف رسم الفرع

  . موضع مذكور يف رسم حبحب:بضم أوله على لفظ التصغري" جويل"

  الجيم والياء

  .موضع مذكور يف رسم عبائر، فأنظره هناك: بفتح أوله، وبالدال املهملة" جيدة"

موضع معروف من : بفتح أوله، وفتح الراء املهملة، بعدها فاء وتاء معجمة بأثنني من فوقها" جيرفْت"
  .هم بعضاوهنالك أختفت كلمة احلوارج، وقاتل بعض. بالد فارس

قال احلسن بن أمحد . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، على وزن فعلون، أو فعيول" جيرون"
: قال. نزل جريون بن سعد بن عاد دمشق، وبين مدينتها، فسميت بأمسه جريون: بن يعقوب اهلمداين

بتيه : وإرم ذات العماد املعروفه: قال. ويقال إن ا أربعمائة ألف عمود م حجارة. وهي إرم ذات العماد
هكذا قال . وجانب هذا التيه منهل أهل عدن، ويسمى احلليق، بضم احلاء، وتشديد الياء: قال. أبني

وبيته أبني سكن إرم بن سام بن نوح، فلذلك يقال إن أرم ذات العماد فيه، واهللا : قال. اهلمداين وضبط
  .أعلم

، فولد عوض عاد بن عوض، فسكنوا باالحقاف، من "نيبالضاد وفتح الع"فولد أرم عوض بن إرم 
  .مشارق اليمن

أا : وروى أبن أيب ذئب، عن املقربي. إرم بلدة: وأختلف أهل التأويل يف معىن إرم، فقال بعضهم
أنا شداد بن عاد، الذي نصب العماد، : هي اإلسكندرية حجر قد زبر فيه: وقال حممد بن كعب. دمشق
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وهذا . من عاد: وقال غرية. إرم أمة: وقال جماهد. إذا احلجارة يف اللني مثل الطنيإذ ال شيب وال هرم، و
أمل تر كيف فعل ربك بعاد : "أشبه االقوال بالصواب، ألنه لو كان أسم بلدة جلاءت القراءة باالضافة

. روى ذلك عن أبن عباس وجماهد. ذات الطول: ومعىن ذات العماد على هذا القول. ، واهللا أعلم"إرم

ذات العماد، : وروى سعيد عن قتادة قال. رجل معمد إذا كان طويال: وذهبوا يف ذلك إىل قول العرب
  .أي أهل عمود، ال يقيمون، سيارة

فيعول، فهو م جرن على اآلمر، أي : فعلون، فهو من لفظ جري، ومن قال وزنه: ومن قال، ورن جريون
لون لوجب أن يتغري ما قبل النون يف االعراب، وهذا القول أقرب الىالصواب، ألنه لو كان فع. مرن

  : قال أبو دهبل. وتلزم النون الفتحة، فتقول هذه جريون، ومررت جبريين

 الثواء في جيروِن ومللت  طال ليلى وبت كالمحزون

  .وزا فعلون: جريين، فيقوى قول من قال: وقد قيل

  .ى بريدذكر القتيب أن ذات اجليش من املدينة عل" ذَات اجلَيش"

ما أشد ما رأيت ابن عمر أخر املغرب يف : قلت لسامل بن عبد اهللا: روى مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال
بني ذات اجليش : قال حيىي بن حيىي. غربت له الشمس بذات اجليش، فصالها بالعقيق: السفر؟ قال

عقيق مخسة أميال، وقال ويف تفسري ابن املواز عن أبن وهب، أن بني ذات اجليش وال. والعقيق ميالن
وإذا . أن العقيق من املدينة على ثالثة أميال: وذكر مطرف. بينهما عشرة أميال: عيسى عن ابن القاسم

وبني سرف ومكة : قال مطرف. نظرت هذه ونظرت قول القتيب يف أول الرسم، صح قول أبن القاسم
ليه وسلم غربت له الشمس بسرف، وقد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا ع: قال أبن عمر. سبعة أميال

  .وصلى املغرب مبكة، وبينهما سبعة أميال

موضع باليمن، تنسب إليه اخلمر السود، قال : بفتح أوله، وبالشني املعجمة، على وزن فعالن" جيشان"
  : عبيد بن االبرص

  عليهن جيشا نية ذات أغياِل  ونازعنا الحديث أوانسا فأبنا

  .بن بشر اجليشاين له صحبةوأوس . أي خطوط: أغيال

موضع من ناحية الغور، : جيهم: وقال اخلليل. موضع يف بالد سعد: بفتح أوله، على بناء فعيل" جيهم"
  : كثري اجلن، وأنشد للشماخ

  عوازف جن زرن جنا بجيهما  كأن هزيز الريح بين فروجه

  : ول العجاجويشهد لك أا متصله بسرو محري ق" أحاديث جن: "وأنشده اخلليل



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  232  

"للسرو سرو حمير فجيهم"  

  .وقد ذكرت هذه األرض يف رسم االدمي فيما تقدم

    

من يصف يل منازل قومى؟ فقال : ومسع قيس بن مكشوح سليك بن السلكة يقول بعكاظ وهو ال يعرفه
ر خذ بني مهب اجلنوب والصبا، مث سر حىت ال تدري أين ظل الشجرة، فإذا انقطعت املياة، فس: قيس

  .أربعا حىت تبدو خطمة وجيهم، وهناك رملة وقف بينهما الطريق، فإنك ترد على قومي مراد وخثعم

خذ بني مطلع سهيل ويد اجلوزاء اليسرى، العامد هلا من أفق السماء، فهناك منازل قومي : فقال سليك
  .بين سعد بن زيد مناة

: أتدري من لقيت ثكلتك أمك؟ قال: شوحفلما أنصرف قيس إىل قومه أخربهم اخلرب، فقال له أبوه املك

فلم يلبثوا أن أغار عليهم، وأسر قيسا جرحيا، وأصاب من نعمهم ما . هو واهللا سليك املقانب: قال. ال
  .عجز عن محله

"يمدينة أصبهان، قال ذو الرمة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" ج :  

 اكرالجو من جي لنا والدس بدا  نظرت ورائي نظرة الشوق بعد ما

وجبي قتل عتاب بن ورقاء الرياحي الزبري بن علي رئيس اخلوارج، وأمرت اخلوارج، قال الشاعر ميدح 
  : عتابا

  ولوالك ألصطلم العسكر  بجي تالفيته ويوم

: ماءة معروفة يف ديارهم، قال أبن االنباري: بكسر أوله، وتشديد ثانيه، بعده هاء التأنيث" ِجيةُ بِني قُريع"

  .له م اجلواءاص

  .امنا اجلية املاء املستنقع: ع
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 كتاب حرف الحاء

 الحاء والهمزة

  .موضع بالشام ن قد تقدم ذكره ف يرسم اجلوالن: على لفظ حرف اهلجاء" حاء"

وحاء آخر باملدينة، وهو الذي ينسب إليه بئر حاء، وروى مالك عن إسحاق بن عبد اهللا أيب طلحة، أنه 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري ماال من خنل، وكان أحب امواله إليه بئر حاء، : مسع انس بن مالك يقول

وكانت مستقبله املسجد، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما 
ه وسلم، ، قا م أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا علي"لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون"أنزلت هذه اآليه 

، وإن أحب أموايل إيل بئر "لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون: "فقال يا رسول اهللا، إن اهللا تعاىل يقول
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . حاء، وإا صدقة هللا، أرجو برها وذخرها عند اهللا، فضعها حيث شئت

 بريحا، جعله أمسا واحدا، والصحيح ما وبعض الرواة يرويه. ذلك مال رابح، وذكر باقي احلديث: وسلم
  .قدمته

خرجه عنه أبو داود وغريه، وال أعلم . إن اموايل إيل أرحياء: ورواه محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس
  .أرحياء إال بالشام، على ما تقدم يف حرف اهلمزة، وهذه باملدينة مستقبلة املسجد، كما ورد يف احلديث

  .اجرين اجلالبيب، فلما قال حسانوكان املنافقون يسمون امله

 الفريعة يدعى بيضة البلِد وأبن  أمسى الجالبيب قد عزوا وقد كثروا

أعترضه صفوان بن املعطل، فضربه بالسيف، فوثب ثابت بن قيس على صفوان، فجمع يديه إىل عنقه، 
 لإلسالم؟ أ حسن أ تشوهت على قومي أن هداهم اهللا: فأعلموا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال حلسان

قصر " وهي"هي لك يا رسول اهللا، فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم بئر حاء، : قال. يف الذي أصابك
  .بين حديله اليوم، كانت أليب طلحة، فتصدق ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأعطاه سريين

  .سم ضرية، فأنظره هناكماء حمدد يف ر: بالراء املهملة" احلَائر: "ومن باب احلاء واأللف

  .بالبصرة معروف، وهو اليوم يابس، ال ماء فيه: وحائر احلجاج

طائفة من رمل يربين، ويربين من بالد : حائل: وقال أبو حامت. جبل بنجد، بينه وبني اليمامة أربع" حاِئل"
  : موضع كثري الرمل، وأنشد للراعي: بين متيم

 أهوى أو ببرقة حائِل بقارة  تهافتت وأستباكاك رسم المنازل
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  : وأنشد ابن دريد ألمية بن كعب

  ويوم بغالن البطاح عصيِب  يوم بحائل: نعمتا يومين له

  : وقال نصيب يذكر حائال هذا

 باعلى حائل فالجراثِم ونحن  على فوت نظرة لعمري

 كأثباج البغال الصرائِم جؤاث  ودوني م شمامان حرة نظرت

 ذو شجو حديث وقادِم بودان  ليدرك طرفي اهل ودان إنني

 الغور ما الءمت من متالئِم به  بنجد تروم الغور بالطرف هل ترى

    

والصرائم مجع صرمة، وهي القطعة م االبل وغريها، فحائل وشامان . إذا كان خموفا: موضع جؤاث: يقال
حائل بطن : يروقال أبو سعيد الضر. موضع ىخر جببلي طئ: وحائل ايضا. من جند، وودان من الغور

  : واد بالقرب من أجأ، وهذا هو الذي اراد امرؤ القيس بقوله

  حلي بأعلى حائل وقصيص  حتى إذا لم يسغ لها تصفيها

  : ويدل على ذلك بقوله

  وأسرحها غبا بأصناف حائِل  تبيت لبوني بالقرية أمنا

 قول حسان، أنشده ابن جببلي طئ معروفة، ويشهد لك ان حائال هذا قريب من الروحاء: والقرية
  : إسحاق

  .فمدفع الروحاء في حائِل  السراديح فأدمانة بين

  : موضع قريب م الكالب، قال االخطل": حاِبس " 

 يغنيها من الليل بومها قفار  ما بين الكالب وحابس فأصبح

  : أسم أرض، ذكره أبن االعرايب، وأنشد": احلَاِبل " 

  يبيت جاره بالحابِلأن م  أبهى إن العنز تمنع ربها

  .أي يتبلغ بلبنها، ويكتفي من أن يغري الرجل عل جاره

وخرج وائل بن : قال. بالراء املهملة، على بناء فاعل، قال أبو عبيدة، هو موضع يف ديار بين متيم" حاِجز"
غمسونه يف صرمي اليشكري من اليمامة، فقتلته بنو أسيد بن عمرو بن متيم، وكانوا أخذوه أسريا، فجعلوا ي

  : الركيه ويقولون
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  إني رأيت الناس يحمدونكا  يها المائح دلوى دونكا يأ

  : حىت قتلوه، مث غزاهم أخوه باعث بن صرمي يوم حاجز، وهو موضع بديارهم، فقتل منهم مائة، وقال

 هل أتيتهم بأمر مبرِم ام  سائل أسيد هل ثارت بوائل

  ى العراقي بالدِمفمألت تلك إل  ارسلوني مائحا لدمائهم إذ

  : ويدل على أن حاجزا ملزينة، قول أبن ميادة لعقبة بن كعب بن زهري أبن أيب سلمى، أو البنه ضرغام

  لو ال الحياء ونسوة بالحاجِر  حلفت برب مكة صادقا إن

 المدائن من كالم عائِر ترد  عقبة حلة مشهورة لكسوت

 خرج يف غزى م بين فزارة، فألتقوا يف هذا املوضع مع وذاك أنه. وباحلاجر قتل حصن بن حذيفة بن بدر
غزى م بين عامر التقطا، فأزمت بنو عامر، وقتلت قتال ذريعا، وشد كرز العقيلي على حصن رئيس بين 

  : فزارة فقتله، وقال شاعرهم

  بطل إذا هاب الكماة مجرِب  كرز إنك قد فتكت بفارس يا

  .ومنازل بين فزارة بني النقرة واحلاجز. سم الصلعاء أيضاوقد ذكرت حاجرا يف رسم الوتر، ويف ر

كأين : وكان عيينة بن حصن هذا قد ى عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يدخل العلوج املدينة، وقال
برجل منهم قد طعنتك هنا، ووضع يده حتت سرته، وهو املوضع الذي طعن فيه، فلما طعنه أبو لؤلؤة لعنه 

  .نقرة واحلجاز لرأياإن بني ال: اهللا قال

  : موضع بينه وبني أبلى ليلة، قال الشماخ: بالذال املعجمة" حاذَة"

  بحاذة وأجتابت نوى عن نواها  فباتت بأبلى ليلة ثم ليلة

 والبان بختيان زب لحاهما  فلما بدا حيران ليلى كأنه

جبل أسود لبين مرة بن : نوألبا. جبل حبرة ليلى، وهو لبين سليم، وهو مذكور يف رسم توازن: حريان
  .عوف

  .موضع بالشام، وهو موضع مذكور يف رسم صيداء: بالبء املعجمة بواحدة أيضا" حاِرب"

هو واد يصب يف الفرات، قال : موضع على الفرات، مابني الكوفة وبالد طئ وقيل: بالراء املهملة" حاِمر"
  : أبو زبيد

  ن حامِرعراقية من دونها بط  قومي فرقتين فمهما تحمل
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وقال حامت . حامر من بالد غطفان، وكذلك رحرحان، وذلك مذكور يف رسم ضارج: وقال االصمعي
  : الطائي

  ليالي حل الحي اكناف حامِر  ليت الموت حل حمامة أال

  : موضع مضاف إليه، قال االخطل: وأجلام حامر

  يثرن قطا لوال سراهن هجدا  لأللجام ألجام حامر عوامد

امرة بالبصرة، ومن مسجد االحامرة فقد اخطأ، وإمنا قيل له مسجد احلامرة، ألن احلتات ومسجد احل
  .ما هؤالء احلامرة؟ يريد اصحاب احلمري، كما تقول الناشبة: ااشعي مر به، فرأى محرا وأرباا، فقال

  الحاء والباء

    

سوق : قال حباشة، دون ألف والمبضم أوله، وبالشني املعجمة ايضا، على وزن فعاله، وي" احلُباشة"
قال حكيم بن . للعرب معروفة بناحية مكة، وهي اكرب أسواق امة ن كانت تقوم مثانية أيام يف السنة

وهي من . وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيضرها، وأشتريت منه فيها بزا من بز امة: حزام
  .صدر قنوين، أرضها لبارق

: ، إذا وردت هكذا معرفة غري مضافة، فإمنا يراد ا حبال عرفة ال غري، قال أبن أمحرمجع حبل" اِحلبال"

حمدد يف رسم : بكسر أوله" جبلُ اِحلباَلة"إما احلبال وإما ذا ااز وإما يف مىن سوف تلقى منهم سببا 
  .فدك

ين جعدة قبل جنران، مذكور ماء لب: بفتح أوله، وإسكان ثانية، بعده حاء وباء كاللذين قبلهما" حبجب"
هكذا أوره . جرى املاء قليال قليال: واجلبجب يف اللغة. يف رسم الرجا، وقد تقدم ذكره يف رسم جبجب

حبحب، وجبجب، بفتح : أبن دريد وأبو علي، وأنشده إبراهيم بن حممد بن عرفة باحلاء واجليم معا
  : أوهلما للجعدي

 ت فرعم فأخربفريطا حويل  باطراف الوحاف ودارها تحل

 حمى فالخانقان فجبجب فجنبا  فساقان فالحران فالصنع فالرجا

  .، باجليم املضمومة"ودارها جويل: "هذه املواضع كلها حمددة يف رسومها، وروى عبد الرمحن عن عمه

"موضع متصل بالذنائب، قد تقدم ذكره يف رسم : بكسر أوله وثانيه، وبالراء املهملة املشددة" ِحِبر
  : جلريب، وسيأيت ذكره أيضا يف رسم راكس إن شاء اهللا عز وجل، وقال أبن مقبلا
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  إلى ما يرى هضب القليب المضيح  مالدار من جبي حبر فواهب سل

هي إحدى القريتني اللتني : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الراء املهملة، على وزن فعلى" ِحبرى"
عنيون، ومها بني وادي القرى : م متيما الداري وأهل بيته، واالخرىأقطعهما النيب صلى اهللا عليه وسل

وكان سليمان أبن : قال. وليس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشام قطيعة غريها: والشام، قال الكليب
أخاف أن متسي دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهلا : عبد امللك إذا مر ا مل يعرج، ويقول

  : ل كثريحديث، قا

 عينونا فنعف قياِل بالليل  ويجزن أوديه البضيع جوازعا

موضع يف ديار غطفان، قال محيد بن : بكسر أوله وقد يضم، وسكون ثانيه، وباسني املهملة" اٍحلبس"
  : ثور

  كمخط ذي الحاجات بالنقِس  الديار بجانب الحبس لمن

  : وقال لبيد

  بس فالسوباِنفتقادمت بالح  المنا بمتالع فأبان درس

  : وقال احلارث بن حلزة

 آياتها كمهارق الفرِس  لمن الديار عفون بالحبس

  .واألعراف يف بيت احلارث ضم احلاء، كما أن االعراف يف بيت لبيد كسرها، ولعلهما موضعان

  .مذكور يف رسم االصاد: وشعب احليس

  : ة، وأنشدهو جبل عرف: على لفظ الواحد من احلبال، قال االخفش" احلبل"

  يبادر أولى السابقات إلى الحبِل  بها من ذي المجاز عشية فراح

  .هو موضع معروف على شاطئ النهر، وهو رأس ميدان زياد: وحبل البصرة

  : موضع باليمامة، قال الراعي: بضم أوله وفتح ثانيه" احلُبل"

  فمنتهى السيل من بنيان فالحبُل  فرؤام من مساكنها فكثلة

  .ملواضع كلها حمددة يف رسومها، وأنظر احلبل يف رسم درين، ويف رسم الغورةوهذه ا

  : أسم ماء، قال أبن مقبل: بفتح أوله وثانية، بعده واو وباء أخرى" حبوباة"

 من حبوباة خسيف وأبطح لها  وقاظت كشافا من ضرية مشرف
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ضع قد تقدم حتديده يف رسم برام، قال ابن مو: بفتح أوله وثانيه وإسكان الواو، بعدها نونان" حبونن"
  : مقبل

  فتثليث فاالرسان فالقرطاِن  أ قرأت به نجران ثم حبونن

  : وقال آخر

  وقد رمحت حمى النهار الجنادب  أظعانا علون حبوننا ألبصرن

  .وهي اليوم لبين د: قال. من ديار مذحج، وكذلك جاش ومريع ويبنم: حبونن: قال اهلمداين

  : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وسني مهملة، وهو موضع بالبحرين، قال الراعي" ِبيساحلَ"

  لما بين نقب والحبيس وأقرعا  ترعيه ذو عباءة يسومها

  : وذا املوضع قتل أمحد بن محيد يف حرب بابك، قال الطائي يف رثائه

 السمى كفيت الودق يطرد من  سقي الحبيس ومحبوسا ببرزخة

    

  .يعين باحلبيس أخاه، ألنه حمبوس على احلزن: وقد وهم أبو بكر الصويل يف تفسري هذا البيت، فقال

  : أسم واد، قال محيد بن ثور: بضم أوله على لفظ التصغري، وبالشني املعجمة" حبيس"

  على برد تلك الهشوم يجودها  فسالن الظباء كأنما حبيشا

شبه سرعة بعريه جبود . كأمنا برد جيود تلك اهلشوم، فقلب: ادأر. هكذا صحح الضبط يف هذا البيت
  .املطر

جبل مبكة، وبه مسيت : على مثال هجاء الذي قبله إال أنه مكرب، بفتح أوله وكسر ثانيه" وحِبيش"
، "حبِشى"وأهل احلديث يقولون . االحابيش حلفاء قريش، ألم حتالفوا حتته ال ينقصون ما أقام حبيش

موضع على عشرة أميال م مكة، به مات عبج الرمحن بن أيب بكر : ، منسوب، على مثال فعلىبضم أوله
  .حبيش: فجأة، وصحته، واهللا أعلم

بلد بالشام، قال الطائي ميدح خالد بن يزيد ين : ممدود، بفتح أوله وكسر ثانيه، بعده ياء ونون" حِبيناء"
  : مزيد الشيباين

  مارة رحلى من طريف وتالِدع  يقول اناس في حبيباء عاينوا

  .هكذا صحت الرواية يف هذا البيت

ودير حنيناء بالشام، بالنون بعد احلاء، هكذا ورد يف شعر الكميت ن قال معاوية بن هشام بن عبد امللك، 
  : وكان تويف ا
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 حنيناء المنايا فدلِت بدير  فأي فتى دين ودنيا تلمست

"ىبموضع بالعاليه، قال أوس بن حجر: ديد الياء، على لفظ التصغريبضم أوله، وفتح ثانيه، وتش" ح :  

  يفرط نحسا أو يفيض باسهِم  حبي ليلتين كأنما بجنبي

  : وقال النابغة

 البى إلى وعاِل بمرفض  أمن ظالمة الدمن البوالي

تهم عليها وقال النابغة اجلعدي، فذكر أن حبيا وما ذكر معه من ديارهم، اليت غلب. هناك أيضا: ووعال
  : احلريش وبنو قشري

  ى وحوضى فروضة االدحاِل  منهم االجارب فالنه أقفرت

 قفر فالكور كور أثاِل داد  فالثغر فالصفح فاألج فحبى

  : وقال الراعي

  كبيشا لورد من ضئيدة باكِر  جعلن حبيا باليمن ونكبت

  .كبيسا: وأبن جبلة يرويه

موضع قد تقدم حتديده : وتشديد الياء أخت الواو وفتحها، على بناء الثريابضم أوله، وفتح ثانيه، " احلُبيا"
  : يف رسم االشعر، وهو مذكور أيضا يف رسم عمق، قال عمرو بن معدي كرب

  من القوم محدوسا وآخر حادسا  ومعترك شط الحبيا ترى به

  :  بقولهموضع آخر بالشام، مذكور يف رسم حزة، وهو الذي عىن القطامي: واحلبيا أيضا

  من عن يمين الحبيا نظرة قبُل  للركب لما أن عالبهم فقلت

  .رايت اهلالل قبال، أي مل يره أحد قبلي: أي أول نظرة، يقال

  الحاء والتاء

"تأسم بلد، وبه مسيت القبيلة من كنده حت: بضم أوله، وتشديد ثانيه" ح.  

:  أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الالم بعدها ميمبفتح" حتلَم"موضع آخر : وحت، احلاء املعجمة املفتوحة

  : موضع، قال الراعي

  تناغيك من تحت الخدور الجآذر  بالصحراء من فوق حتلم كأنك
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واد : أرض يف بالد هذيل، لبين قرمي منهم، وبصدر حنت وذنابة منار: بضم أوله وثانيه، بعده نون" حتن"
  .هنالك

 لساعده بن سفيان، أحد بين حارثة بن قرمي، فرمى أبن لساعده كان البيت الذي أغار عليه تأبط شرا
  : يسمى سفيان كان يربأ ألبيه، تأبط بسهم، فأصاب لته، فقتله، فقالت أمه ترثيه

 ضنت جمادي بالقطاِر إذا  ما قتيل بني قريم قتيل

  مقيما بالحريصة من نماِر  فهم جميعا غادروه فتى

  : وقال قي بن خويلد

 ذو البث الذي أنا فاجع سواكن  و قلت لسائنانساء ل وقال

 حتن تلك العيون الدوامع إلى  ونسوان باكناف راية رجال

 عليا البارقات اللوامع وجادت  سقي اهللا ذات الغمر وبال وديمة

  .موضع هناك معلوم، وكذلك ذات الغمر: راية

  الحاء والثاء

    

روى عنه جماهد أنه . اسفل مكة، ا ربع عمر بن اخلطابصخرات ب: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" احلثمة"
أيها الناس، أتدرون ما جنات عدن؟ قصر يف اجلنة له مخسة آلف : ، فقال"جنات عدن :: قرا على املنرب

باب، على كل باب مخسة وعشرن ألفا من احلور العني، ال يدخله إال نيب، وهنيئا لصاحب القرب، وأشار 
يه وسلم، أو صديق، وهنيئا أليب بكر، وأشار إىل قربه، أو شهيد، وأين لعمر إىل النيب صلى اهللا عل

  .وإن الذي أخرجين م مرتيل باحلثمة قادر أن يسوقها إيل! بالشهادة 

  : وقال املهاجر بن خالد بن الوليد

 في مظلمات ليل وشرِق مة  بين الحجون إلى الحث لنساء

 نات دور دمشِقمن الساك س  ساكنات البطاح أشهى إلى النف

  .وحثمة مذكورة يف رسم احلجون

  .، ذكره املؤلف يف احلاء والتاء"حثُن " 

  .الحاء والجيم
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موضع متصل باملدينة، قريب من الزوراء، : مجع حجر، منسوبة إىل الزيت الذي يؤتدم به" أحجار الزيت"
 أبن وهب، عن حيوة بن شريح يف حديث. إليه كان يربز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أستسقى

وعمر بن مالك، عن منأيب اهلادي، عن حممد بن إبراهيم، عن عمرية موىل آيب اللحم، أنه رأى النيب صلى 
  .اهللا عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، قريبا من الزوراء رافعا يديه قبل وجهه، ال جياوز ما رأسه

  .بين سليم، مذكور يف رسم ظلم، فأنظره هناكقرية ل: على نلفظ واحد احلجارة" احلَجر"

وملا نزل رسول اهللا صلى اهللا . هو بلد مثود، بني الشام واحلجاز: بكسر أوله، املذكور يف الترتيل" اِحلجر"
ال تشربوا من مائها شيئا، : عليه وسلم باحلجر يف غزوة تبوك، أستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال

ة، وال خيرجن منكم الليلة أحد إال ومعه صاحبه، ففعل الناس ما أمرهم به، إال وال تتوضئوا منه للصال
الرجلني من بين ساعدة، خرج أحدمها حلاجته، فخنق على مذهبه، فدعا له رسول اهللا فشفي، وخرج 
اآلخر يف طلب بعري له، فأحتملته الريح حىت طرحته جببلي طئ، فاهدته طئ لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  . حني قدم املدينةوسلم

  .حطيم الكعبة، وهو املدار بالبيت، كأنه حجره مما يلي املثعب: واحلجر على لفظه

  .مذكور يف باب الشني والغني املعجمة، فانظره هناك" حجر الشغرى"

موضع يف ديار بين سعد من متيم، وقد ذكرته : بفتح أوله، وبالراء املهملة، على بناء فعول" احلَجور"
  .نشدت الشاهد عليه يف رسم الدبلوأ

  : وقال الفرزدق

  فقرى عمان إلى ذوات حجوِر  كنت تدري ما برمل مقيد لو

 آل سعد لم تدن ألميِر من  لعلمت أن قبائال وقنابال

موضع مبكة عند احملصب، وهو اجلبل املشرف حبذاء املسجد، : بفتح أوله، على وزن فعول" احلَجون"
رين، إىل ما بني احلوضني اللذين يف حائط عوف، وعلى احلجون سقيفة زياد بن الذي يلي شعب احلرا

  : عبد اهللا أحد بين احلارث بن كعب، وكان على مكة، وقال أبو ذؤيب

 ل اعلمهم بنواحي الخبر  أ لكني إليها وخير الرسو

  ب بين الحجون وبين السرر  ما وقفت والركا بآية

مكة، عن ميني اجلبل، وكان عبد الصمد بن على بين هناك مسجدا، ومث على أربعة أميال من : والسرر
  : الشجرة اليت سر حتتها سبعون نبيا، وقال كثري بن كثري السهمي

 أعفة وشباِب وكهول  كم بذاك الحجون من حي صدق
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 لمن ذاق ميته من إياِب ما  وقد علمت يقينا فارقوني

  : وقال نصيب

  وما دام جارا للحجون المحصب  أنساك ما أرسى ثبير مكانه ال

  : احلجون مقربة أهل مكة، جتاه دار أيب موسى االشعري، وأنشد للحارث بن خالد: وقال الزبري

  مة أشهى من نسوة في دمشق  بين الحجون إلى الحث لنساء

  .وأنشده غريه للمهاجر بن خالد بن الوليد على ما تقدم يف رسم احلثمة

  : ماء خلثعم، قال حيىي ابن طالب: ه، ممدود، على لفظ التصغريبضم أول" احلُجيالء"

 بها قبل الممات عليُل يداوي  فأشرب من ماء الحجيالء شربه

  : وقال أبن الدمينة، فأ؟ ا على التكبري

  بحجالء يجري تحت نيق حبابها  نطفه صهباء صافية القذى وما

 رضابهابماء الزنجبيل  يشاب  من فيها وال قرقفية بأطيب

  .املاء الذي ال تأخذه الشمس: وأصل احلجيالء

  الحاء والدال

    

وهي جبال من . مجع حدب، وهو الغلط م األرض يف ارتفاع، كذلك فسر يف الترتيل" حداب بين شبابة"
وهذه احلداب وراء . السراة يرتهلا بنو شبابة من فهم بن مالك، من االزد، وليسوا من فهم عدوان

  .وهذه احلداب أكثر أرض العرب عسال. من الطائفشيحاط، وشيحاط 

: روى االصمعي أن سليمان بن عبد امللك ملا حج فأ؟ الطائف ووجد ريح الندغ، كتب إىل واىل الطائف

  .أنظر يل عسال من عسل الندغ والسحاء، أخضر يف السقاء، أبيض يف االناء، من حداب بين شبابة

  .حي، نسبوا إىل حملة: بنو حدال: يلقال اخلل. بضم أوله، وبالالم" حدال"

  .موضع قد ذكرته يف رسم غرب، فأنظره هناك: بفتح أوله، وبالالم املكسورة بعدها ياء" احلَداِلي"

  .موضع بقرب مرعش من الثغور اجلزرية: بفتح أوله وثانيه، وبالثاء املثلثة" احلَدث"

"دالعرايب يف نوادرهماء معروف، وأنشد ابن ا: بضم أوله، وتشديد ثانيه" ح :  

  لقد نهلت من ماء حد وعلِت  فلو أنها كانت لقاحي كثيرة
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موضع : بفتح أوله وثانيه، بعده دال أخرى مهملة، على مثال عدد" حدد" "من ماء جد: "ويروى: قال
وقال أوس بن حارثة بن . من أرض كلب، قد تقدم ذكره يف رسم جوش، والشاهد عليه من شعر النابغة

  : لكليب، جاهليأوس ا

  تيماء يذعر من سالفها حدد  رفيده حتى احتل أولها سقنا

  : موضع تلقاء االبواء، قال: بفتح أوله، ممدود، على وزن فعالء" حداء"

  وأوردتهم ماء االثيل فعاصما  بغيهم ما بين حداء والحشا

  .جبل االبواء، وأنظره يف رمسه: واحلشا

موضع قد تقدم ذكره يف رسم :  ثانيه وفتحه، وبامليم، على وزن فعلة وفعلةبضم أوله، وإسكان" حدمة"
  .جنفاء، وسيأيت يف رسم الستار إن شاء اهللا تعاىل

  .ذكره ابن دريد: موضع بنجد: على وزن فعالء" حدواء"

 الشعر موضع جاء يف: بفتح أوله وثانيه، بعده واو ودال مهملة أيضا، مث ياء، على وزن ععوىل" حدودى"
  .الفصيح، ومل يعرفه البصريون

هي خمففة : قال االصمعي. قد مضى ذكرها يف رسم اجلعرانة، وسيأيت حتديدها يف رسم قدس" احلُديِبية"
ومن كتاب البخاري، قال . ويف اجلديبية كانت بيعة الرضوان حتت الشجرة. الياء اآلخرة، ساكنة االوىل

وقعت الفتنة االوىل، يعين مقتل عثمان، فلم تبق م أصحاب بدرا : العن حيىي، عن أبن املسيب، ق: الليث
أحدا، مث وقعت الثانية، يعين احلرة، فلم تبق من أصحاب احلديبية أحدا، مث وقعت الثالثة، فلم ترتفع 

  .وللناس طباخ

  .موضع يأيت ذكره يف رسم مليحة، فأنظره هناك: على لفظ الواحدة من احلدائق" احلَِديقة"

"لَةقَصيدِني حب ومن حديث أنس بن مالك . باملدينة، بضم أوله وفتح ثايه، بعده ياء، على لفظ التصغري" ر
يا رسول اهللا، إن أحب أموايل إيل بئر : قال أبو طلحة" لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون"ملا نزلت : قال

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حاء، وهي إىل اهللا ورسوله، فضعها يا رسول اهللا حيث شئت

فتصدق به أبو طلحة على . ذلك مال رابح، قد قبلناه منك، ورددناه عليك، فأجعله يف االقربني! بخ 
أتبيع صدقة : فباع حسان بن ثابت حصته منه معاوية، فقيل له: قال. ذوي رمحه، فكان منهم أيب وحسان

فكانت تلك احلديقة يف موضع قصر بين : قال!  من دراهم أال أبيع صاعا من متر بصاع: أيب طلحة؟ قال
  .حديلة، الذي بناه معاوية

  .رواه ابنالسكن عن حممد بن إمساعيل البخاري
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى حسان : وروى حممد بن إسحاق عن حممد ابن إبراهيم التميمي
الذي باملدينة، وهو قصر بين حديلة، وأعطاه بن ثابت عوضا من ضربة صفوان بن املعطل له، املوضع 

  .سريين

  الحاء والذال

  .موضع باليمن: مضموم االول مقصور" حذا"

  .موضع ذكره أبن دريد: بضم أوله، تصغري حذالء" حذَيالء"

اسم هضبة، قاله السكري، وانشد : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء معجمة بأثنني من حتتها" احلَذّية"
  : البةأليب ق

 إذ أنتحوني بالجناِب غداة  يئست من الحذية أم عمرو

  .العطية: احلذية يف البيت: وقال أبو عمرو. أسم شعب: والجناب: قال

  الحاء والراء

بعضهم يذكره ويصرفه، وبعضهم : قال االصمعي. جبل مبكة: بكسر أوله ممدود، على وزن فعال" ِحراء"
  : ص يف تأنيثهيؤنثه وال يصرفه، قال عوف بن االحو

  محارمه وما جمعت حراء  والذي حجت قريش فإني

    : وأنشد الفراء

  وأعظمهم ببطن حراء نارا  لسنا أكرم الثقلين رحال أ

امنا مل جير حراء، ألنه جعله أمسا ملا حول اجلبل، فكانه اسوم ملدينة، وأنشد ألبن هرمه يف : قال االنباري
  : التانيث

 رمل وافرا ومقرضا نعامة  صيفوخلت حراء من ربيع و

وجاء يف احلديث عن النيب . التذكري يف حراء اعرف الوجهني: وقال أبو حامت. وأجراها لضرورة الشعر
  : وقال رؤبة. أثبت حراء، فإمنا عليك نيب أو صديق أو شهيد: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  " ورب وجه من حراء منحِن "
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  .ا، وقد مسعت حيث حناه حانيهمل أره منحني: قال االصمعي

قارات للضباب وعمرو بن كالب، قال أبن : بضم أوله، وبراء مهملة يف آخره، على وزن فعال" حرار"
  مقبل 

  "بشليل دمخ وبسلع حراِر"

  .مجع حرة، وهي مقابر بن عبادة للمسلمني" ِحرار سعد"

  .رموضع باليمن تلقاء حضو: بالزاي املعجمة يف آخره" حراز"

قال يزيد بن زيد بن عضاضة بن م، . موضع يف ديار بين م من مهدان: على لفظها دون هاء" حراض"
  : وكانت مذحج أغارت عليهم ذا املوضع

  وذو الجرم فات العرج يوم حراِض  فأقسم لوال البلسدان وذو القفا

يعين نفسه، وإمنا قفاه سيف كان له : واجلرم صدر م أرم، وذو القفا. رجالن من م: البلسدان وذو اجلرم
  .صغدى، حبد واحدا وقفا، قتل به يف هذا اليوم مائة من مذحج

واد لبين يربوع بن غيظ أبن مرة، رهط احلارث بن ظامل، وهناك : وحراص بزيادة ألف بني الراء والضاد
  : أغار عليهم خالد بن جعفر بن كالب، وقا الحلارث وقد عريه خالد ذلك

  غداة حراص مثل جنان عبقِر  أن نلت مني فوارسا أعيرتني

  : وقال دريد بن الصمة

  برب الراقصات إلى حراِض  لم تشكروا لي فأحلفوا لي فأن

وهذا البيت يدلك أن حراضا تلقاء مكة، وقد حددته بامت من هذا يف رسم األشعر، وذكرت معه حريضا 
  .املصغر

  .مذكورة يف رسم املضيح، ويف رسم فيفا خرمي:  هاء التأنيثعلى لفظ الذي قبله، بزيادة" احلُراضة"

أسم موضع بالشام، ال يصرف، قال أبو : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" حربة"
  : ذؤيب

 بجنبي حربة البرد كأنهن  في ربرب يلق حور مدامعها

. االبيض، عن االصمعي: اليلق.  بفتح الباءالربد: وروى السكري. هذه رواية أبن دريد. مجع بردة: الربد

  : قال املسيب بن علس

 من دونه من عالج برقُ  بكثيب حربة أو بحوامل أو

  : وقال احلطيئة. وهذه مواضع متدانية بأرض الشام
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  وطفاء بين جماديين درور  باتت له بكثيب حربة ليلة

  .أبو بكر ومل حيلهبضم أوله، وإسكان ثانيه، وباجليم،موضع ذكره " احلُرج"

  .موضع حمدد يف رسم الثعلبية: بفتح أوله وثانيه، بعده جيم مكسورة، وياء مشددة" احلَرِجية"

وقال أبو عبد اهللا ابن . موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانية، وبالدال املهملة واهلاء" حردة"
أن حردا كان أسم ": غدوا على حرد قادرينو"قرات يف بعض التفاسري يف قول اهللا عز وجل : خالويه

  .وغدوا على جنتهم حرد: قريتها، فكأنه قال

  .جبل مذكور حمدد يف رسم شواحط، فأنظره هناك: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" احلَراس"

كورة من كور ديار مضر معروفة، مسيت حبران بن آذر، أخي إبراهيم : بفتح أوله، وتثقيل ثانيه" حران"
  .لسالمعليه ا

  .واديان مذكوران يف رسم نبتل: تثنيه حر" احلُران"

  الحرار

بني مكة واملدينة، وهي اليت ظهرت فيها نار احلدثان يف الفترة، فكان طوائف من العرب " حرةُ أشجع"
 وهو الذي قال فيه الرسول صلى -يعبدوا تشبها باوس، فقام رجل من عبس يقال له خالد بن سنان 

أنا أقتل هذه النار، كيال تعبدها العرب، فتشبه ذه :  فقال-" ذاك نيب ضيعة قومه: "يه وسلماهللا عل
. مهال يا خالد، إنك إن قتلت هذه النار ال نأمن عليك أن متوت: الطماطم، يعين اوس، فقال له أخوته

: ب بعصاه ويقولفقبض على عصاه، وشد عليه ثيابه، ومضى حنو تلك النار، وجعل يضر. ال أبايل: قال

  .بدا بدا، كل هذا له مؤدى، حىت أطفأها

    

مرتال للناس فيما مضى، " كانت. "مجع أفعى، وهي بعد األبواء بثمانية أميال، مما يلي مكة" حرةُ األفَاِعي"
فأجلتهم االفاعي، وقد لدغ هناك رجل على عهد رسول اهللا صلى اله عليه وسلم،فدعا عمرو بن حزم 

أعرضها علي، فعرضها عليه، فأذن :  حىت جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأستأذنه، فقاللريقيه، فامسك
  .له فيها

  .باملدينة، مذكورة يف رسم النبيت": حرةُ بِني بياضة " 

حوض زياد بن عبيد، وهي بني املدينة :باحلاء املهملة والواو والضاد املعجمة" حرةُ احلَوض" "حرةُ تبوك " 
  .قيقوالع

"ررةُ دوهي مذكورة يف . أسفل من حرة بين سليم: بالدال املهملة املفتوحة، والراء املهملة املشددة" ح
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  .رسم در

  : بالراء واجليم، قال النابغة" حرةُ راِجل"

  إذا هبط الصحراء حرة راجل  بربعي كأن زهاءه يؤم

وحرة . هل هي حرة راجل أو غريها:  ال أدريمذكور يف رسم صليع،: بفتح أوله ممدود" حرةُ الرجالء"
  .يف ديار جذام: رجالء

  .وقد تقدم ذكرها يف رسم النقيع" حرةُ بِني سلَيم"

  .هناك أيضا مذكور يف رمسه": حرةُ العريض " 

  .يف قبلة املدينة": حرةُ قُباء " 

  .بديار قيس، وكذلك حرة راجل": حرةُ لَيلَى " 

  .مذكور يف رسم معشر": حرةُ معشر " 

وروى مالك عن حيىي . لبين عبس، وقد حددا يف رسم سويقة، وذكرا يف رسم لصاف": حرةُ النار " 
من : ممن؟ قال: ابن شهاب، قال: أبن من؟ قال: ما امسك؟ قال: أن عمر بن اخلطاب قال لرجل: بن سعيد

أدرك أهلك فقد : بذات لظى، فقال له عمر: ؟ قالبأيها: حبرة النار، قال: اين مسكنك؟ قال: احلرقة، قال
هي حرة أخرى : وقال أبو عبيدة. وقد قيل أا داخله يف حرة بين سليم. أحترقوا، فكان كما قال عمر

  .لبين سليم أيضا

  .قرية: بالربك والربيك، بطريق اليمن التهامي، من دون ضنكان، وضنكان": حرةُ ِهالل بن عامر " 

وقال . أطم من آطام املدينة، تنسب إليه احلرة، وفيها سقاية مونسة: بالواو والقاف، وواقم" حرةُ واِقم"
  : خفاف بن ندبة بذكر واقما

 حضير حين أغلق واقما لكان  لو أن المنايا حدن عن ذي مهابة

  .أحد سادات العرب: حضري الكتائب

خرجنا مع رسول اهللا : د اهللا يقولمسعت طلحة بن عب: ومن حديث ربيعة بن عبد اهللا ابن اهلدير قال
صلى اهللا عليه وسلم، نريد قبور الشهداء، فلما أشرفنا على حرة واقم تدلينا منها، فإذا قبور الشهداء، فلما 

بل قبور : أشرفنا على حرة واقم تدلينا منها، فإذا قبور مبحنيته، قلنا يا رسول اهللا، هذه قبور إخواننا، قال
  .هذه قبور إخواننا: ور الشهداء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفلما جئنا قب. أصحابنا

  : أطم كان آلل أيب لبابة، وأنشد: واقم: قال قاسم بن ثابت

 وكان للجفان ملعبه قبل  بنينا واقما والمسكبه نحن
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  يبرق في الصبح كلون المذهبه  فعم عريض المنقبه يزينها

  .شرقي مسجد قباء: املسكبة

  .مذكورة هنالك أيضا: بالواو والباء املعجمة بواحدة، والراء املهملة" لوبرةحرةُ ا"

بالياء أخت الواو، بعدها باء معجمة بواحدة، والم وياء، على وزن فعلى، أو يفعل إن كانت " حرةُ يبلَى"
  .وهي مذكورة يف حرف الياء. الياء زائدة

  : جبيل صغري معروف، قال االخطل: زاي املعجمة وامليمبفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبال" حرزم**** "

 يوازن حرزم بأباِن حتى  فإذا كليب ال توازن دارما

جبل يف ديار بين عبس، وأكثر ما يقال بغري ألف : بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبالسني املهملة" احلَرس"
  : حرس، قال محيد بن ثور: والم

 الشاء بجانبي حرِسا زمر  ولقد نظرت إلى الحمول كأنها

  : وقال الراعي ميدح هشام بن عبد امللك

  ومالك أنساني بحرسين ماليا  أنساني تذكر إخوتي رجاؤك

جبل يف : حرسان: قال االصمعي مرة: قال أبو حامت. ذلك امحق لك: فقال له هشام ملا أنشده هذا البيت
  : أيب حامت يروي بيت الراعيوغري . وادي بين عجالن: حرسان: وقال الزبري. ديار بين عبس

  " ومالك أنساني بوهبين ماليا "

قرية من شرقية مصر، إليها ينسب إبراهيم بن سليماناحلرسي احملدث، وآل : بفتح احلاء والراء" واحلَرس"
  .أيب الشريف، وغريهم

    

، وهي وادي واد يدفع يف رحقان، ورحقان يدفع يف الصفراء: بضم أوله وثانيه، وضاد معجمة" حرض"
االوس واخلزرج، على اليهود، فآىل أال : وبذي حرض نزل أبو جبيلة الغساين، ملا أستنصره احليان. يليل

ميس طيبا، وال يقرب امرأة حىت ينتصر اهللا هلم،فلما نزل ذا املوضع، بعث إىل يهود لتأيت، ففعلوا، 
  : فابارهم،وقال الرمق من بين زيد بن سامل ميدحه

  يمشى وأوفاهم يمينا  خير منجبيلة  وأبو

  : وهذا املوضع عين زهري بقوله

 حرض ماثالت مثوال بذى  أ من آل سلمى عرفت الطلوال

  : وقال كثري
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  بالجزع من حرض فهن بوالِي  فحى معارف االطالل اربع

 بين أثيث فثعاِل بالسفج  ريمة قد تقادم عهدها فشراج

 موع كأنهن عزالِيالد حبب  وقفت بها القلوص تبادرت لما

 فأراين فنخاِل برحيب  عزة إذ تصاقب دارها وذكرت

 ففراقد فبعاِل بكتانة  أهلونا جميعا جيرة أيام

هي بكتانة، وقد حددا يف : مذكورة يف رسومها، ورحيب وما ذكر بعده: ثعال وما قبله من املواضع
وادي حرض باليمن، : وقال اهلمداين. شعبتان هناك، وكل مسيل صغري شعبه: وأراين وفراقد. موضعها

  .يسكنه بنو عامر من مهدان

  .موضع مذكور يف رسم مراح: بضم أوله وفتح ثانيه، وبالقاف" احلُرق"

  .موضع ذكره ابن دريد: بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبالقاف وامليم" حرقَم"

  : عمايتني، قال ابن مقبلجبل ب: ثنيه يف خيم، وخيم: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ميم" حِرم"

  من أهل قرن فأهل الضيق من حرِم  الخيال وما وافاك من أمم وافي

موضع تلقاء ملهم، : بفتح أوله، وإسكان ثانية،وفتح امليم والالم، ممدود" حرمالء"موضع هناك : والضيق
  : قال أوس بن حجر. حصن لبين غرب، على ما بينته يف رمسه: وملهم

  سحابة لما رأى أهل ملهما  ء وأقلعتتجلل غدر حرمال

موضع قد : بفتح أوله، وبالسني املهملة أيضا، على وزن فعول" حروس" "جتلل غدرا حرمالء: "ويروي
  .ذكرته يف رسم صاحة، فأنظره هناك

  .مذكورة يف رسم عكاظ، فانظرها هناك: تصغري حرة" احلُريرة"

  .ماء بتثليث لبين عقيل: اء وزاي معجمةبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ي" حِريز"

موضع مذكور يف رسم الكور، : بضم أوله وتشديد ثانيه، بعده ياء معجمة بأثنني، وألف وتاء" حريات"
  .فأنظره هناك

  الحاء والزاي

موضع تلقاء سويقة، وهو مال آلل حسن بن علي بن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة" احلَزرة"
  . طالب، رضي اهللا عنه، وأنظره يف رسم ذي بقرأيب

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء وميم" حزرم"
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حزة أرض من أرض املوصل، وأنشدوا : بفتح أوله وتشديد ثانيه، قال أبو عبيده وغري واحد" حزه"
  : لالخطل

  وأقفر بعد فاطمة الشفير  الفراشة والحبيا واقفرت

 حيث ينتسغ البعير بحرة  الديار بها فحلت تنقلت

  : وقال كثري

 حتى أسلمتها العجارفُ يحزة  فما زال إسآ دي على االين والسرى

  .وأنظره يف رسم ذي خيم. ذوات النشاط: العجارف

  .موضع مذكور يف رسم ظلم، فانظره هناك: بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبامليم" حزم بِني عوال"

خياشم : أي البالد أمرا؟ قالت: قيل ألبنه احلس. بالنون، وهو قف غليظ مسرية ثالث" حزن بِني يربوع"
مث أي؟ : قيل هلا. ووجد اجلواء جو، وهو مطمئن م األرض. أطرافه: خياشيمه. احلزن أو جواء الصمان

  .أحد جبلى طئ، وهو أطيب األهوية: وأجا: قال.أزهاء أجا، أين شاءت: قالت

    

نازع رجل من بين يربوع رجال من بين مالك يف احلزن : قال مزيد أبو جميب الربعي: قال أبو حنيفة
احلزن أمرا، وقال املالكي بل الصمان، فتراها على ذلك عند احلجاج، : والصمان، فقال الريبوعي

 الصمان كأن عليها فأمرمهاأن يرعيا حىت يصيفا، وخرجا فأمينا وأمشال وأحتشدا حىت جاء الوقت، فإذا إبل
اخلدور، وقد مألت أسنمتها ما بني أكتافها وأعجازها، وإذا احلزنية قد كاد يستوي طوهلا وعرضها، من 

عظم بطوا، فلما نظر احلجاج إليها دجر، أي حتري، وجعل يردد يف هذه وهذه، مث أمر بناقتني من 
أذيب شحمهما، فإذا شحم الصمانيه خيارها، فنحرتا، فإذا شحم كثري، فاشكل أمرمها عليه، فأمر ف

وقال حنيف . عرزال ال يذوب، وأما احلزنيه فأم شحمها، فزادت على الصمانية ودكا، بفضل احلزن
. والشرف من بالد بين منري. من قاظ الشرف، وتربع احلزن، وتشىت الصمان، فقد اصاب املرعى: احلنامت

  : وقال متمم

 عازبة تسن وتودع نبالحز  قاظت أثال إلى المال وتربعت

  .بالقصيم من بالد بين اسد: لبين أسد، وأثال: املال

  : جبل بعينه، وأنشد أليب ذؤيب وذكر غيثا: بضم أوله وفتح ثانيه، وبالنون" حزن"

  ت والطير تثلق حتى تصيحا  من حزن المغفرا فأنزل

  : ورواه إمساعيل بن قاسم يف أشعار هذيل. هكذا رواه أبو حنيفة
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  "ط من الحزن المغفراِتفح"

على مثل حروف الذي من قبله، إال أنه مضموم األول، " حزوى: "مجع حزنة، وهي إكام غالظ: واحلزن
  : موضع يف ديار بين متيم، قال ذو الرمة: مقصور

 دونى سيله فالخورنقَ وخفان  ألمت وحزوى عجمة الرمل دونها

  : وقال أيضا. باحلرية: سواد، واخلورنقموضعان قريبان من ال: حزوى وخفان: قال االحول

 حزوى فالقرينة فالحبُل فأجبال  عفا الزرق من أكناف مية فالدحل

موضع مذكور يف رسم ذي املروة، : بفتح ألوه وإسكان ثانيه، بعده واو ممدودة، على بناء فعالء" احلَزواء"
  : قال عوف بن عطيه أبن اخلرع. فانظر هناك

 وسرن ثالثا فأين الجفاِر  بحزوراء في ناجر شربن

  س أدنت على حاجبيها الخماِر  دمخا قناع العرو وجللن

  : جللت هذا اجلبل غبارا مثل قناع العروس يف إغدافه، ورمبا قرئ: يقول

  " شربن بجواء في ناجِر "

يد اهللا، أبن موضع مبكة يلي البيت، وفيه دفن عبد الرمحن بن عثمان بن عب: بزيادة هاء التأنيث" حزور"
أخي طلحة بن عبيد اهللا، وكان قتل مع أبن الزبري، فلما زيد يف مسجد احلرام، دخل قربه يف املسجد، 

  .ذكر ذلك الزبري بن أيب بكر

  : وقال الغنوي

 قيصر أو ذو الدكسره كأنه  يوم أبن جدعان بجنب الحزوره

هللا بن عدي ابن محراء الزهري أخربه، أنه أن عبد ا: أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن: وروى الزهري قال
واهللا إنك خلري أرض اهللا، : "مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو واقف باحلزورة يف سوق مكة

وهذا من االحاديث الصحاح، اليت خرجها " وأحب أرض اهللا إيل، ولو أين أخرجت منك ما خرجت
وهذا احلديث من . خترجية يف كتابيهما، على ما شرطاهالدار قطين، وذكر أن البخاري ومسلما أغفال 

أبو " نا: "قال أبو احلسن على بن عمر الدار قطين. أقوى ما حيتج به الشافعي يف تفضيل مكة على املدينة
يونس، عن الزهري، االسناد " نا: "عمى، قال" نا"أمحد بن عبد الرمحن بن وهب، " نا"بكر النيسا بوري، 

  .واحملدثون يقولون احلزورة، بالتشديد، وهو تصحف، امنا هو احلزورة بالتخفيف: قطينقال الدار . بلفظه

وكل يب هذان : رأيت يف منامي أبا بكر حزينا، فسألته عن شأنه، فقال: وقال عمرو بن عاص ملعاويه
حملاسبيت، وإذا صحف يسرية ن ورأيت عمر كذلك، وإذا صحف مثل احلزورة، ورأيت عثمان كذلك، 
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أرأيت مث دنانري : فقال له معاوية. حف مثل احلندمة، ورأيتك يا معاوية وصحفك مثل أحد وثيربوإذا ص
  .موضع آخر: بفتح أوله وثانيه، بعده واو، مث زاي أخرى وياء، على وزن فعوىل" حزوزى"مصر؟ 

ارب، موضع يف أرض حم: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وزاي أخرى، على وزن فعيل" احلَِزيز"
هو املوضع الذي بني العقيق واعلى املربد بالبصرة، : احلزيز: وقال أبو بكر. وأنظره يف رسم الشربة

  .وحجارته رخوة، وبه مسيت البصرة

  الحاء والسين

    

موضع يف ديار بين مرة، قد تقدم ذكره يف رسم أريك، وفيه كانت : بضم أوله، مقصور" ذُو حسا"
  : وضع بالعالية يف أرض غطفان، قال املخبلاحلرب آخر ايام داحس، وهو م

  فوادي اللوى بطن الرسيس فعاقله  لنا ما بين أسفل ذي حسا أباخ

  : موضع يف ديار بين أسد، قال بشر بن أيب خازم: بكسر أوله، ممدود" ِحساء"

  فصاره فالفوارع فالحساء  منهن جزع عريتنات عفا

وهناك ماء يسمى . ناء فعالت، هضاب حمددة مذكورة يف رسم ضريةبفتح أوله وثانيه، على ب" احلَسالت"
  : واد بنجد، قال مهلهل: بضم أوله وثانيه، وبامليم" ذو حسم" "هكذا وقع يف كتاب السكوين"حسلة 

  إذا أنت أنقضيت فال تحوري  أليلتنا بذي حسم أنيري

 أبكى على الليل القصيِر فقد  يك بالذنائب طال ليلي فأن

  :  االعشىوقال

  وأدنى ديار بها ذو حسم  فكيف طالبكها إذ نأت

  : موضع بالبادية، وأنشد أبو عمرو: حسم وحاسم: وقال اخلليل

  فالة أعاليه، واسفله نخُل  حسم واد تناغم نبته وذو

  .فأعلم أن أعاله قفز غامر، وأسفله خنل عامر

ويقال أن املاء بقي .  موضع من أرض جذام:بكسر أوله، وبامليم، مقصور، على بناء فعلى" ِحسمي"
ذكره أبن . جبسمي بعد نضوب املاء يف الطوفان مثانني سنة، وبقيت منه بقية إىل اليوم، فهو ماء حسمي

  : دريد وغريه، وأنظره يف رسم غيقة، وقال عنترة

  دخان العلندي دون بيتي مذود  عني وإن كنت نائيا سياتيكم
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 بحسمي فارتدوا وتقلدوا وأنتم  كممن قيل أمرئ يحتدي قصائد

خياطب بين فزارة، فدل أن حسمي من ديارهم، وقد تقدم من قول أبن دريد وغريه، أا من مياه جذام، 
على دحية الكليب، وقد نزل واديا من أوديته يقال له شيار، وهو منصرف من عند قيصر، حني بعثه 

ب بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد، فكان ذلك سب
  .حارثة يف سريه إىل حسمي، فأصاب من جذام، وقتل اهلنيد بالفضافض من ديارهم

جبل مل ير قط إال والدخان خارج من رأسه، يريد بذلك : والعلندي. هكذا قال حممد بن جرير الطربي
  :  حسمي من اجلزيرة يف شعر أبن أمحرويف رسم مران، أن. يطلبكم: يريد": حيتديكم"وقوله . شعره

  إلى دير حسمي أو إلى دير ضمضِم  فلله من يسرى ونجران دونه

باجلزيرة، فدل هذا التفسري، ودل قول عنترة، ان حسمي موضع آخر : ودير حسمي ودير ضمضم: قال
 معاذ اجلهين، عن ومن رواية أسيد بن عبد الرمحن اخلثعمي، عن سهل بن: وقال القتيب. يف غري ديار جذام

" بشر ركيب السعاة بقطع من جهنم مثل قور حسمي: "أسامة، انه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .بلد جذام: وحسمي: قال

هو الذي ينسب إليه نقا احلسن، الذي قتل عليه بسطام بن قيس بتعشار، وقد : بفتح أوله وثانيه" احلَسن"
  .ر يف نقا احلسن، من حرف النون، وهناك ذكر مقتل بسطامتقدم ذكره يف رسم تعشار، وهو مذكو

  : ماء بالبادية، وأنشد ثعلب: واحلسني، مصغر: وقال املفجع

 الحي تلتقط الجمانا نساء  تركنا بالنواصب من حسين

  : احلسنان، قال مشعلة بن األخضر الضيب: رملتان، فإذا مجعتا قيل: وقيل بل احلسن واحلسني: قال

 شيبان آجال قصارا بنو  الحسنين القتويوم شقائق 

  .يعين قتل بسطام بن قيس

جبل قد تقدم ذكره يف رسم األجاول، ويف رسم : بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبالنون، مقصورة" حسين"
  .اجلار، وسيأيت يف رسم غيقة إن شاء اهللا

  : سم جنفي، قال طفيلموضع قد تقدم ذكره يف ر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده ياء" اِحلسى"

 غير مناع المتاِع غالم  لقد أردى الفوارس يوم حسى

  الحاء والشين
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جبل شامخ مرتفع، وهو جيل االبواء، وهي على نصحف ميل، وهو : بفتح أوله وثانيه مقصور" اَحلشا"
  عن ميني آرة، ميني الطريق للمصعد، وأنشد أبو على أليب جندب اهلذيل 

  وأردتهم ماء االثيل فعصماء  لحشاءما بين حداء وا بغيتهم

أمجع منهم جامال وأغامنا وبكنف احلشا وماد يقال له البعق، وبكجنفه =إىل ملح الفيفا فقنة عاذب
كااليسر واد يقال له شس، وهو بلد مهيمة، التكون به االبل يأخذها اهليام، عن نقوع يه ساكنة ال 

    : ة، أنشد السكوينواحلشا خلزاعة وضمر.محى االبل:واهليام.جتري

  يقاربه من عقرة البعق هيمها  مردوع بشس مطرد كأنك

  : وقال الشفري

  وبين الحشا هيهات أبعدت غَزوتي  غزوت من الوادي الذي بين مشعل

  : وقال أبو املزاحم

  فوكز إلى النقعين من وِبعاِن  بأجزاع البر يراء فالحشا إن

  .دة يف رسومهاوهي مواضع متدانية، مذكورة حمد

  .مواضع أخر مذكور يف رسم أوعال، من حرف اهلمزة، فانظره هناك:بزيادة هاء التأنيث" اََحلشاة"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم جساس:بضم أوله،على بناء فعال" حشاش"

  .هناكطريق مذكورة يف رسم الفرع،فانظرها : بفتح أوله، وإسكان ثانيه،وبالراء املهملة واجليم" اَحلشرج"

ر معروف باجلزيرة،إىل جانب الثرثار املتقدم ذكر،فانظره هناك؛ قال :بفتح أوله، وتشديد ثانيه" اَحلشاك"
  : القطامي

 بحي على االضياف حشاد منا  نبئت قيساعلى الحشاك قد نزلوا

  : وقال االخطل،وذكر عمري بن احلباب.املكرم لضيفه:احلاشد

 دونه اليحموم والصَور رأسهو  أمست إلى جانب الحشاك جيفته

  .أرض: جبل؛ والصور: اليحموم

موضع باملدينة، وهو الذي دفن فيه عثمان رضى اهللا فانضره : بضم احلاء وتشديد الشني" حش كَوكَب"
وملا .رجل من األنصار،وقيل من اليمني: البستان، وكوكب الذي أضيف إليه: واحلش. يف رسم كوكب

يدفن هنا رجل : وكان عثمان مير حبش كوكب ويقول. أقضى به إىل البقيعظهر معاوية هدم حائطه، و
كان عثمان قد اشترى حش كوكب،ووسع به البقيع،فكان أول من دفن فيه، : صاحل وقال ابن أيب خثيمة
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  .وغىب قربه

  .بضم أوله،وبالفاء يف آخره،على لفظ التصغري كموضع مذكور يف رسم احلوب،فانظره هناك" اُحلشيف"

  ء والصادالحا

  : لغة يف احملصب؛قال عمحر بن أيب ربيعة:بكسر أوله" اِحلصاب"

  منها إذا جاوزت أهل حصاب  وعرفت أن ستكون دارا غربة

  : بفتح أوله،وإسكان ثانيه،بعدها مثلهما، وهو موضع باحلجاز،قال شاعر حجازي" ذو احلصحاص"

  نهاظياء بذي الحصحاص نجل عيو  ليت شعري هل تغير بعدنا أال

 !الهوى لو كان قين يقينها صدوع  ولى كبد مقروحة قد بدا بها

" ِظباء بذى احلَصاص: "هكذا رواه إمساعيل بن القاسم يف كتاب إصالح املنطق،ورواه أمحد بن حيي

  .بتشديد الصاد األوىل،وطرح احلاء الثانية

  .م الوقيبموضع مذكور يف رس:بفتح أوله وثانيه، بالراء املهملة أيضا" اَحلصر"

  .كورة من كور ديار مضر معروفة، وهي من اجلزيرة": حصن منصور"

بالبصرة، والعامة تقول مقربة بين حصن، وهو خطأ؛ إمنا كان عبد اهللا بن حصن على " مقَبرةُ ابن ِحصن"
  .شرطة زياد وابنه، فكان جيلس هناك، فنبست إليه

لثعلبية، والنسب إليه حصين، كرهوا ترادف موضع معروف، حمدد يف رسم ا: تثنية حصن" ِحصنان"
  : النونني؛ وقال عبد اهللا بن سربة اخلرشي

  أدنى ديارهما الحصنان أو بلد  جرمقيان باتا يرطنان له أو

  .هذه العروفة: بلد:قال ابن االعرايب

سم تبل موضع مذكور يف رسم االمرار، ويف ر: بفتح أوله وكسر ثانيه، وبالباء والدال املهملة" حصيد"
  : قال أبو زبيد.املتقدم ذكرها

 حالل ذي دروء وسامر بحي  بما قد أرى منهم حصيدا مكلال

  .يف هذا البيت باخلاء والضاد املعجمتني، ولعله موضع آخر يف بالد طي" خضيدا"وقد رأيت من يرويه 

ريهم من بين متيم، أرض من ديار بين سعد، أوغ: بفتح أوله، وكسر وثانيه، بعده ياء وراء مهملة" حصري"
  : باليمامة، قال توبة بن احلمري

  فذلت الصفيح المنتضى فحصيرها  نوبة من أهلها فستورها عفت
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  .وقد تقدم ذكره يف رسم االدمى، ويف رسم النقيع، وسيأيت ذكره يف رسم املسهر، وذكر هناك أنه واد

  الحاء والضاد

هو جببال تكريت، بني دجلة : قال اهلمداين. لة، حصنبفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهم" احلضر"
  : والفرات، كان صاحبه ملكا من العجم، يقال له الساطرون، قال املسيب بن علس

  سفلي العراق وأنت بالحضر  أعملت المطية من وإليك

إمنا ، وهو أصح،ألن القهر باليمني، وهو ميدح ذا الشعر قيس بن معدي كرب، و"وأنت بالقهر: "ويروى
  : يصح احلضر يف قوله قبل هذا

  سهل العراق وكان بالحضر  من أفق فأورده وجناه

    : وقال ذو الرمة

 كانيار المفوفة الخضر لمى  أتعرف رسما بين وهبين والحضر

وأرى املوت قد تدىل من : وقال أبو داود يذكر صاحب احلضر" أتعرف أطالل بوهبني فاحلضر: "ويروى
موضعان باجلزيرة أو قريب منها؛ وانشد :ه الساطرون وقال أبو غسان رذان واحلضراحلضر على رب أهل

  : لالخطل

  جماجم قيس بين راذان والحضر  تعلموا أن األراقم فلقوا ألم

فأقفز إأل أن ينبح به سفر وقال الربيق اهلذيل، وكان هاجر =عفا دير يل من أميمة فاحلضر: وقال أيضا
  : أهلهإىل مصر

  وقد أقفرت منها الموازج فالحصر  ن ليلى وقد نفذ العمرتسل ع ألم

 ذي للهباء منزلة قفز وأجزاع  هاجني منها بوعساء قرمد وقد

قال .، بضمها"املوارج: "ورواه السكري. ، بفتح امليم"املوازج: "وهكذا رواه أبو علي القلي عن ابن دريد
وجيوز أن يكون من األزج، فهو : سر قالفواعل، من مزجت، مثل عوارض ودوا: املوارج: أبو الفتح

  : مفاعل، خففت مهزته، فجعلت واوا؛ قال العجاج

 بنيان يعالي أزجا تشييد  عنس تخال خلفها المفرجا

وأخو احلضر إذ بناه وإذ دجلة جتىب إليه واخلابور : ، وقال عدي بن زيد"بوعساء فروع"وروى السكري 
، ملك اجلزيرة وقد نال ملكه الشام، فاحلضر الشك من الضيزن النخمي: أحو احلضر: وقال الكليب

  : وتصحيح ذلك أيضا قول األول. اجلزيرة
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 باع منها فجانب الثرثار  أقفز الحضر من نضيرة فالمرء

على ر الثرثار ومن الثرثار دأت النضرية : واحلضر. والنضرية ك بنت الضيزن، وهلا خرب يطول ذكره
  .سابور على مدخل احلضر

  : لغة هذيل حضرموت، بضم امليم، وأنشد أليب صخر: قال السكري. باليمن معلومة": وتحضرم"

 له منها مدر وحالب ضجوج  حدت مزنة من حضرموت مرية

قال أبو الفتح ملا رأى من لغته ضم امليم أنه اسم علم، وأن االمسني قد ركبا معا، متم الشبه بضم 
اعتقدت هذا ذهبت قي ترك صرفة إىل التعريف وتأنيث فإذا : امليم،ليكون على وزن عضر فوطز قال

  .البلدة

فمن ". أجند من رأى حضنا:"جبل يف ديار بين عامر، يقال يف املثل. وبالنون:بفتح أوله وثانيه" حضن"
  : أقبل منه فقد أجند، ومن خلفه فقد أم؛ قال املتلمس

 رأوا أنه دين خالبيس لما  إن العالف ومن باللوذ من حضن

  : الطاعة يريد ملا رأوا أنه على غري االستقامة والقصد وقال آخر: والدين. مجع ال واحد له:بيسخال

 أهلك بطن الحنو من حضن وحل  حلت سليمى بذات الجزع من عدن

موضع باليمني، ذكر الكليب أن شعيب بن ذي : بفتح أوله، وبالراء املهملة، على وزن فعول" حضور"
موسى، بعثه اهللا إىل أهل حضور فقتلوه،فسلط اهللا عليهم خبت نصر، وهو مهدم النيب، وليس بشعيب 

ويف ". حصيدا خامدين: "إليه قوله" فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون: "الذي ذكره يف الترتيل
قال ". يف ثوبني سحوليني: "ويروى". كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثوبني حضوريني: "احلديث
قال .مسى هذا البلد حبضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة، وهو سبأ األصغر: اهلمداين

ومسجد شعيب يف رأس جبل حضور، وفيه معني ماء، وهو جبل كثري الربكة، ال يزال متعصبا بالغمام، 
ر، حضو: واجلبال املقدسة من اليمن: قال. ويسمى االخضر خلصبه، وليس فيه وال بقريه هامة من اهلوام

  .وف رءوي هذه اجلبال مساند: قال. وضني، ورأس هنون، ورأس يعكر، ورأس

  الحاء والفاء

على لفظ الذي قبله، إال أنه مضمون األول، ال تدخله األلف ولالم ك أرض يف ديار هذيل، أبو " حفائل"
  : ذويب

  وقال أليس القوم دون حفائل  نعليه وشق بريرة تأبط
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حفائل، بفتح احلاء؛ من ضمها مهزة الياء البتة، ليس يف : ويقال: بو الفتحقال أ. يعين أن غزوهم قريب
  .إأل مهموزا؛ ومن فتحها احتمل اهلمز والياء، على ما تقدم يف الرسم قبله. الكالم فعائل

  : موضع معروف يف شق هذيل، قال عبد مناف بن ربع": احلَفائل"

  ات الحفائلثالثين منا صرع ذ  أال ليت جيش العير القوا كتيبة

واد، فإن كان مجع حفيلة، فهو : احلفائل: قال أبو الفتح. التاحيتان: أي ناحية، والصرعان: صروةع
    مهموز؛ وإن كان مجع مثل عثري، فهو غري مهموز 

موضع قد تقدم ذكره يف رسم جفاف؛ قال خفاف بن : بكسر أوله، على لفظ حفاف الشعر" ِحفَاف"
  :  عمروا وغريه من قومهندبة السلمي، يرثى صخر بن

 أو كعمروا أو كبشر كصخر  بالحفاف أثل عرشي وميت

  لعمر أبيك صبري فقد أودى  بالنواصف من هدام وآخر

 بين قاصية وحجر أقاموا  أر مثلهم حيا لقاحا فلم

 وهو وهو حفر أيب موسى، بني فلج و فليج،. موضع بالبصرة: بفتح أوله وثانيه، وبالراء املهملة" احلفر"
  .على مخس مراحل من البصرة

  .ماء حمدد يف رسم ضرية: حفر بين األدرام، على مثل لفظة

  : موضعان، حفر بين سعد، وحفر الرباب، بينهما مسرية ليلة، قال ذو الرمة: احلفر: ويف شعر ذي الرمة

  إلى سويقة حتى تحضر الحفرا  آنسة تبدو بمعقلة غراء

  .نازل التيم من بين تنيمم: احلفر واملروت: وقال عمالرة

  : خندق حفرة كسرى، بني دجلة والفرات، قال االخطل: واحلفر أيضا

  شارفن أوقلن هذا الخندق الحفر  إذا قلت وركن القصيم وقد حتى

  موضع يف ديار طيء، قال حامت ك : بفتح أوله،وإسكان ثانيه" حفل"

  بين حفل وبين هضب الرباب  الموعدي أن لبوني أيها

  : ل نصيبوقا

  على المجاز وال جازت بي الهدما  جاوزت ناقتي وال سلكت ما

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون قرية من بعض كور مصر،منها كانت مارية سرية النيب صلى " حفن"
  .اهللا عليه وسلم، أم ابنه إبراهيم
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وضع قرب املدينة، قد تقدم حتديده بفتح أوله،وبالياء أخت الواو،ممدود، على مثال علياء وطهو م" احلفياء"
  .يف رسم النقيع

روي مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابق بني اخليل اليت مل تضمر، من 
  .الثنية إىل مسجد بين زريق؛ وأن عبد اهللا بن عمر كان ممن سابق ا

  .وبني احلفياء وثنية الوداع ستة أميال

  : موضع معروف باحلرية،قال الشاعر:  الذي قبله، إال أنه معروفة ال تدخله األلف والالمعلى لفظ" حفري"

  لم تضىء غير مصطل مقرور  النار أوقدت بحفير لمن

  : وقال االخطل

 السيالي فالعوير فأجبال  به حفير عفا ممن عهدت

  :  زيدوقال عدي بن. موضع قد حددته يف بابه، وكذلك العوير: السيايل،مجع سيلي

  نحسب الدهر والسنين شهورا  أرانا وأهلنا بحفير قد

  .وانظره يف رسم املروراة

  : هو حفري زياد، يف أقصى حدود البصرة، قال الفرزدق: بفتح أوله، على وزن فعيل" احلفري"

 نحن جاوزنا حفير زياد إذا  وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده

  : جعيورظبما مسوه نكقب زياد، قال جبيهاء االش

 ذي فلج بأورق صادر مخارم  ترامي به نقبا زياد كما ارتمت

  : ثناه مع ما يليه، كما قال الفرزدق

  عشية سال المربدان كالهما

  : ماء لبين العنرب على مخس مراحل من البصرة؛ قال الفرزدق: بلفظ التصغري" اخلفري"

  اسمذوي الشاء من أهل الحفير ود  أرجي الشكر منه إذا أتى وكنت

  .موضع هناك أيضا: داسم

  الحاء والقاف

هكذا ذكره أبو بكر بكسر .موضع مذ ورىف رسم القهر: بكسر أوله ممدود، على مثال رعاء" حقاء"
أوله؛وورد يف شعر ابن أمحر حقاء، بضم أوله،وثبتت به الرواية عن أيب علي، على ما ذكرته يف رسم 
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  .القهر، ومل يذكره أبو علي يف املمدود

  : موضع قد تقدم ذكره يف رسم تيماء، أنشد أبو بكر: بكسر أوله،وبالباء املعجمة بواحدة" قاباحل"

  قد قلت لما جدت العقاب

  وضمها والبدن الحقاب

  جدي لكل عامل اب

  الرأس واألكرع واالهاب

  .احلقاب جبل: وقال أبو على

  .موضع ذكره ابن دريد: بكسر أوله" حقال"

  .وانظره يف رسم عنمة. موضع باليمني: وله، وإسكان ثانيهبفتح أ" حقل عنمة"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم اجلفول: بضم أوله، كأنه مجع حقل" احلقول"

  : أرض حمددة يف رسم قدس، قال الراعي: بفتح أوله، على وزن فعيل" حقيل"

  من ذي األبارق إذ رعين حقيال  أفضن بعد كظومهن بحرة

  .، قال وهو واد يف ديار بين عامر،وانظره يف رسم النمرية" ذي األباطح من"ورواه أبو حامت 

  الحاء والالم

  : موضع بالسراة، قال صخر الغي: بكسر أوله واملد،على وزن فعالة"اِحللَاَءة"

  تقشر أعلى أنفه أم مرزم  كأني أراه بالحالءة شانيا

    

يمني، يف سافلة حضور، قال املخبل السعدي مدنية بال: بضم أوله، بعده باء معجمة بواحدة" حلبان"
  : يفخر بنصرم أبرهة بن الصباح ملك اليمن، وكانت خندق حاشيتة

 فانطلقوا مع األقوال حلبان  ضربوا األبرهة االمور محلها

 في الصهر واألوال شركاؤنا  والحارثان كالهما ومحرق

  . حضور وحدانقال اهلمداين يف موضع آخر ك حلبان من أرض األحروج، بني

  .موضع ذكره ابن دريد: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة والم أيضا" حلحل"

وهو مذكور يف . بفتح أوله، وتشديد ثانيه؛ وهو حزن وصخور متصل برمل يف بالد بين ضبة" احللة"
  .وقال بعض بين أمية.رسم فلج
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  فلجا وأهلك باللوى فالحلت  تماضر غربة فاحتلت حلت

  .موضع آخر بالشام، مذكور يف رسم الشراة: حللةوا

أوله مكسور، وثانيه مكسور أيضا مشدود، بعده الياء أخت الواو، مث التاء املعجمة باثنتني من " حليت"
وذكر السكوين هناك أنه جبل، . موضع يف ديار بين عامر، وقد حددته يف رسم ضرية بأمت من هذا:فوقها

  : ى فرس له يسمى الكليب، فسبققال عامر بن الطفيل وراهن عل

 كان خائنا حليت وما ببرقة  أظن الكليب خانني أو ظلمته

  : قال امرؤ القيس

  إلى عاقل فالجب ذي األمرات  فحليت فنفِء فمنعج فغول

كما " حليت:"هكذا صحت الروايات،واتفقت يف هذين الشعرين. وقد تقدم إنشاده يف رسم البكرات
وأنشد . ويقال احلليت: سكري يف شعر أيب ضب اللحياين وذكر يوم احلليت، قالقيدناه؛ وكذلك رواه ال

  : فيه أليب ضب

 دونهم الحليت فأرثد والقوم  وأخذت بزي فاتبعت عدوكم

وأرثد لضمرة خاصة، وقد تقدم ذكر ذلك؛ ووقع هذا االسم يف اجلمهرة حليب بالباء املعجمة : قال
  .بواحدة، ومل أره لغري ابن دريد

"لَمحبلد باليمن، نزله حلملم بن اهلميسع بن محري، فسمى به: بفتح أوله وثانيه" ام.  

من بلد سفيان بن أرحب، من مهدان، وهناك عدا بنوا األصيد بن : احللوى: قال اهلمداين" احلُلْوى"
  : سلمان على عمروا بن معدي كرب، فاخذوا فرسه وألمته، فقال عمروا

 يفعل هذا بالذليل إنما  يا بني األصيد ردوا فرسي

مسيت بذلك ألن معناه حافظ حد السهل، ألن حلوان : بضم أوله وإسكان ثانيه، قال اجلرجاين" حلوان"
مسيت حبلوان بن إحلاف بن قضاعة؛ واألول هو : وقال حممد بن سهل. أول العراق، وآخر حد اجلبل

  .الصحيح

أمجة باليمن معروفة، وهي ماسدة، قال : و، واهلاءبفتح أومله، وإسكان ثانيه، وبالياء أخت الوا" حلية"
  : كثري

  خوادر تحمي الخل ممن دنالها  كانهم آيساد حلية أصبحت

  : وقال اهلذيل
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  من بطن حلية ال رطبا وال نقدا  أبطنت أحشاؤها قصبا كانما

  .موضع آخر يف بالد بين متيم، قد تقدم ذكره والشاهد عليه عند ذكر البعوضة: وحلية

"جبل مذكور يف رسم ذيالة، وورد يف شعر دريد بن الصمة: بفتح أوله وكسر ثانيه، بعده ياء" ِليفح :

  : حليف، على لفظ التصغري، وصحت به الرواية، قال دريد بن الصمة

 مبدي وذا محضر فذلك  فجزع الحليف إلى واسط

ه من فنت احلرة، تناغي حليفا، فن: ذيالة: وقال ابن السكيت، ونقلته من خطه. وانظره يف رسم سويقة
  .وهو الذي أراد دريد الشك فيه

موضع آخر قد حددته يف رسم سويقة، وورد يف شعر الشماخ : على لفظ الذي قبله دون هاء" احلُلَيف"
  : ذو احلليف، فال أعلم أي املوضعني أراد، قال

  لذي الحليف وداع المبغض القالي  وودعت علسا القى مناسما

    

تصغري حلفة، وهي ماءة بني بين جشم بن بكر بن هوازان، وبني بين خفاجة العفيليني، رهط " حلليفةذو ا"
توبة، بينه وبني املدينة ستة أميال، وقيل سبعة، وهو كان مرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج 

يفة اليوم، فإذا قدم من املدينة حلج أوعمرة؛ فكان يرتل حتت شجرة يف موضع املسجد، الذي بذي احلل
راجعا هبط بطن الوادي، فإذا ظهر من بطن الوادي أناخ بالبطحاء اليت على شفري الدار الشرقية، فعرس 

فدخل السيل بالبطحاء، حىت دفن ذلك املكان، الذي كان يغرس فيه رسول . حىت يصيح،فيصلي الصبح
نه هو مسجد الشجرة، واآلخر ينسرة اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاملسجد األكرب الذي حيرم الناس م

إنك : روى سامل عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل له وهو باملعرس. مسجد املعرس
وكان خيرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق املعرس؛ ومن الشجرة كان يهل . ببطحاء مباركة

  .بن بكرباحلج وهناك كان يقلد اهلدى؛ وبالشجرة ولدت أمساء حممد 

وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من طريق ابن عباس وأنس وجابر وعائشة، أنه وقت ألهل املدينة ذا 
مث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرتل . احلليفة، وقد تقدم ذكر ذلك بأمت من هذا يف رسم اجلحفة

بة، حفرها عمر بن عبد العزيز، مث كان باجلفري، بينه وبني ذي احلليفة مثانية أميال، فيه متعشى وبئر عذ
يرتل ملل، على اثنني وعشرين ميال من املدينة، وعلى مثانية أميال من اجلفري، وهذه الطريق مذكورة 

  .مفسرة املسافات يف رسم العقيق

  : موضع تلقاء يذبل،قال ابن أمحر: بضم أوله، على لفظ التصغري" حلَيمة"
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   هشيما من حليمة بِاليوترعى  أوضاحا بسرة يذبل تتبع

هكذا ثبتت روايته عن أيب علي يف شعر اينب أمحر، وكذلك نقلته من نوادر ابن األعرايب خبط أيب موسى 
  : احلامض، وهو قول الراجز

  كأن أعناق المطي البزل

  بين حليمات وبين الحبل

  من آخر الليل جذوع النخل

  .مجع حليمة وما يليها، فقال حليمات

ويوم : قال. هكذا صح عنده، بفتح احلاء وكسر الالم. موضع: حليمة:  ابن دريد يف اجلمهرةوقال
  .فظاهر قوله أنه منسوب إىل هذا املوضع. يوم مشهور من أيام العرب: حليمة

بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الياء، كأنه مجع حلية مصغرة، وهو موضع مذكور يف رسم " حلَيات"
  .هناكاملغمس، فانظره 

  الحاء والميم

عشية جاوزنا محاة : "بفتح أوله، على وزن حصاةك موضع يف ديار كلب، قال امرؤ القيس" حماة"
  .وانظره يف رسم شيزر" وشيزرا

  : على لفظ األنثى من احلمري اسم حرة، قال الشاعر" اِحلمارة"

 رسالت وشعث بالبل قالئص  ستدرك ما تحوى الحمارة وابنها

  .لرجل اخلفيف فيما تناوله من عمل أوغريها: البلبل

  .بفتح أوله؛ وبالسني املهملة موضع تلقاء عرعر، وهو مذكور يف رسم املنصلة" حماس"

  وقال أبو زبيدك 

  يرون بوادي ذي حماس مزعفَرا  ما رأوا دوني الوليد كانما إذا

  مث قالك 

  رامنازله من ذي حماس وعرع  تناذره السفار فاجتنبوا له

  .فدل قوله أن ذا محاس ما سدة

  .موضع آخر، مل يبلغين حتديده، ذكره أبو بكر:ممدود" حماساء"

  .ماء بصدر الليث، فانظره يف رسم الليث: بفتح أوله، وبالطاء املهملة أيضا، على وزن فعال" ذُو حماط" 
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  .م سرددمن ديار بكر وتغلب، وهي مذكورة يف رس: احلماطة باهلاء: قال اهلمداين

  .موضع ذكره أبو بكر ومل حيدده: بفتح أوله، وبالطاء املهملة، بعدها ألف ونون" حماطَان"

بلد لبىن طريف بن عمرو بن قعني من أسد، قال سامل ابن دارة، وهي أمه، : على لفظ مجع محامة" حمام"
  : وابوه مسافع، يهجو بين الطماح ابن طريف

 بني الطماح أهل حماِم ولهج  وإن خوفت بالسجن ذاكر إني

 وحفوا حوله بقرام بزيت  إذا مات منهم ميت دهنوا أسته

  .دارة اسم أمه، والصحيح أنه لقب أبيه مسافع: هكذا قال

  : ماء لبين سعد بن بكر بن هوازن، بأبرق العزاف، قال كثري: على لفظ الطائر" حمامة"

  يخة أشاماوذات الشمال من مر  جعلت أشجان برك يمينها وقد

 شربا من حمامة معلما تواعدن  موالية أيسارها قطر الحمى

  : وقال الطرماح

 كل إجريائها وهو رائز على  ورواحها في المور مور حمامة

    

ماء خيتصم فيه بنو ثعلبة بن عمرو بن ذبيان وبنو سليم وانظروها رسم الرويثات؛ : محامة: وقال يعقوب
  : وقال جرير

  يهوى الحمامة أو بريا العاقر   يزال موكالأما الفؤاد فال

  .روضة معروفة،أو أكمة: محامة: وقال ابن دريد. رملة معروفة: العاقر

  .عقبة مذكورة يف رسم قدس، فانظرها هناك: بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبالتاء املعجمة باثنتني" حمت"

  .ضع بالبون، من ديار مهدانمو: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" حمدة"

تأنيث أمحر، مضافة إىل األسد، وهي على مثانية أميال من املدينة، عن يسار الطريق إذا " حمراُء األسد"
أردت ذا احلليفة، وهي حمددة بأمت من هذا يف رسم النقيع، وإليها انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

ه أن قريشا منصرفون إىل املدينة،فأقام حبمراء األسد يومني، حىت علم اليوم الثاين من يوم أحد، ملا بلغ
والذي نفسي بيده، لقد سومت هلم حجارة لو صبحوا ا لكانوا : قريشا قد استمرت إىل مكة، وقال

  .كأمس الذاهب

  .مدينة حبضرموت من اليمن: واحلمراء أيضا

 جيوز يف هند ألنه اسم أعجمي، مسيت برجل مدينة بالشام مشهورة، ال جيوز فيها الصرف كما": حِمص"
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  .من العماليق يسمى محص؛ ويقال رجل من عاملة، هو أول من نزهلا

  : موضع بني البصرة والبحرين؛ قال الراجز: بفتح أوله وثانيه، وبالضاد املعجمة" حمص"

 بين عريق وحمص حاللة  يارب بيضاء لها زوج حرض

  .لذي جاء به أبرهةوحبمص مغط الفيل ا: قال اهلمداين

  .موضع مذكور يف رسم قراقر، فانظره هناك: على لفظة بزيادة ياء يف آخره، على وزن فعلى" حمضى"

ماءتان مذكوتان مع اجلريب يف رسم ضريةز : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالضاد املعجمة" احلَمضتان"
موضع مذكور يف رسم النباع، قال :  ثاينمعرفة ال تدخلها األلف والالم، بضم أوله وتشديد" حمة"

  : القتال الكاليب

  والحمتين سقاك اهللا من دار  دار بين كليات وأظفار يا

  .ملا ثناها أدخل عليها األلف والالم

  .موضع مذكور يف رسم خيرب: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" احلَمة"

  : ، قال اجلعدي لعقال بن خويلد العقيليماءة يف ديار بين عقيل: بكسر أوله وإسكان ثانيه" ِحموة"

  عن الماء حتى يعصب الريق بالفم  أيام الحرور بحموة وحلت

موضع يف الطريق من مكة إىل عمان، قد تقدم ذكره يف : بفتح احلاء، على وزن فعلية" جوف احلَِميلة"
  .حرف اجليم

  .م أذرحموضع بالشام، مذكور يف رس: على لفظ تصغري محة" احلُميمة"

  الحاء والنون

  : رابيتان يف ديار طيء؛ الطرماح: بكسر أوله، وتشديد ثانيه، ممدود، تثنية حناءة" اِحلناََءتان"

  بها نقب أوالج كخيم الصيادن  نقا الحناءتين ويبتني يثير

  .الصيادن امللوك، واحدهم صيدن

  : بلد، قال الشماخ بن ضرار: على لفظ مجع حنجرة"احلَناِجر"

  ومدفع قف من جنوب الحناجر  عليها ابنا قريع تالعها أحميو

موضع يف ديار بين أسد، كانت فيه وقعة لبين متيم عليهم، قتل فيه عمروا بن أثري، ويقال ": ذَات احلَنِاظل"
  : ابن أثري، السعدي، وهو رئيس بين متيم، معقل بن عامر، فقالت أخته تبكيه

  قتيل بني سعد بذات الحناظل  إن خير الناس أصبح ثاويا أال
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بفتح أوله، على لفظ فعال، من " احلَنان" "وقد ذكره جرير. وكانت فيه وقعة لبين متيم على بكر بن وائل"
وانظره يف رسم العزاف، . كثيب مذكور يف رسم مسلح، وله أبرق ينسب إليه، فيقال أبرق احلنان: حن

  : ورسم بدر؛ قال أمية

  ان من طرف االواشحفمدافع البرقين فالحن

  : موضع يف ديار بين جعدة بنجران، قال اجلعدي: بضم أوله ونونني، على وزن فعالة" حنانة"

  فحنانات فأوق فالجبل  فأعلى أسن بمغاميد

  .وانظره يف رسم الكوثر، ويف رسم القهر

فجعك هو موضع ما بني البصرة بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، والالم، قال امل" حنبل"
  : ولينة، وانشد للفرزدق

  وما فترت حتى حدا النجم عاتمه  والملقى ورائي وحنبل فأصبحت

  .وانظره يف رسم األنعمني

  : موضع بقرب الدينة، قال الراجز: بفتح أولكه وثانيه، وبالذال املعجمة" حنذَ"

 يا خيرة الفسيل تأبرى

 من حنذ فشولي تأبرى

   أهل النخل بالفحولإذ ضن

  .أي ارتفعى وطويل: شويل: ابن السريايف

    

هو واد قريب من الطائف، بينه وبني مكة بضعة عشر ميال، وقد تقدم ذكره يف رسم أوطاس؛ ": حنين"
  : واالغلب عليه التذكري،ألنه اسم ماء؛ قال عباس بن مرداس

  احنينا وقد سالت دوافعة دم  غدوة حتى تركنا عشية لدن

  .ورمبا أنثته العرب، ألنه اسم للبقعة، قال حسان

  بحنين يوم تواكل األبطال  نصروا نبيهم وشدوا أزره

وهو املوضع الذي هزم فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هوازن؛ وقيل إنه مسي حبنني بن قاينة بن 
  .مهالئيل

  الحاء والواو
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وهو مشتق : قال. حوب: وختفف اهلزة، فيقال: ال ابن األنباريبزيادة مهزة بني الواو والباء؛ ق" احلَوَءب"
وهو ماء قريب من البصرة، على طلريق مكة إليها، وهو الذي جاء فيه .من قوهلم دار حوءب أي واسعة

لعلك صاحبة اجلمل األدبب، تنبحها كالب "ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة : احلديث
  : احلوءب بنت كلب بن وبرة، قال اجلعديومسي هذا املوضع ب". احلوءب

 المواتح بالحوءب كصوت  صوت أبوابها ودسكرة

  وصوت نواقيس لم تضرب  صياح فراريجها سبقت

  : وقال الراجز

  فصعدي من بعدها أو صوبي  ما هي إأل شربة بالحوءب

  : د بن ثوراسم أرض؛ قال محي: بفتح أوله، وباجليم املعجمة والراء املهملة" احلَواِجز"

 وقف من قنان الحواجز عليها  وأحمي ابن ليلى كل مدفع تلعة

  .وقد تقدم ذكره" من قنان احلناجر: "ويروى

  : موضع باليمن، بفتح أوله، وبالفاء والراء املهملة، قال أعشى مهدان": ذات احلَواِفر"

  هدوا وأصحابي بذات الحوافر  طرقتنا عبدة ابنة مرثد وقد

" احلَوب"موضع مذكور يف رسم شواحط، فانظره هناك :  بكسر أوله وضمه معا، وبالقاف"اِلحواق"

  : موضع يف ديار ربيعة، قال جرير: بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة

 ألتاني من ربيعة راكب إذن  لو كنت في غمدان أو في عماية

 الة داربالحوب طب بالنز أو  الحشيف أو بجزرة أهله بوادي

  .قصبة صنعاء، وسائر املواضع اليت ذكرها حمددة يف مواضعها: غمدان

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني من فوقها، مث باء معجمة بواحدة، على وزن " حوتبان"
لباء؛ هكذا مثىن، بالنون مكان ا" حوتناَناِن"وورد يف شعر ابن مقبل .ماء هكذا؛ذكره دريد: فوعالن

  : اتفقت الرويات يف شعره، قال

  من حوتنانين ال ملح وال دِمِن  شربن بماء ال رشاء له حتى

  ".وال زمن"ويروى : وكذلك أنشده أبو حنيفة، قال

  .موضع من ديار مهدان، مسى بساكنه حوث بن حاشد: بضم احلاء، وبالثاء املثلثة" حوث"

ليها السفن من مصر، 'فرضة من فرض البحر تلقاء ينبع ترفأ: نيت أحوربفتح أوله، ممدود، تأ" احلَوراء""
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  .وانظره يف رسم نصع

أرض بالشام، أتى به امرؤ القيس : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة، على وزن فعالن" حوران"
  : مذكرا، فقال

  نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا  بدا حوران واآلل دونه ولما

"روموضع يف ديار بين مرة بن، قد حددته يف رسم : بفتح أوله أيضا، وبالراء املهملة، على بناء فعلة" ةح
موضع هناك، فيه قرب معاوية، : ولية. رضوى، وفيه قتل هاشم بن حرملة املرى معاوية بن عمرو السلمي

  قال أخوه صخر يف رثائه هلك 

  لمتحلباسقتك الغوادي الوابل ا  لرمس بين أحجار لية أقول

  : مث غزا صخر يف العام الثاين بين مرة، وهو يوم حورة الثاين، فأصاب منهم،وقتل دريد بن حرملة، وقال

  وتركت مرة مثل أمس الدابر  قتلتكم ثناء وموحدا ولقد

وذلك مبكان يدعى : وذكر هذا اليوم" مقاتل الفرسان"وقد شك أبو عبيدة يف هذا االسم، فقال يف 
  : وقد ثبت عن غريه أنه احلورة، باحلاء مهملة، قال نصيب. جلورةاحلورة، أو ا

  فسرح اللوى من ساهر فمريب  منقل من أهله فنقيب عفا

 لم يحلل بهن عريب بحورة  المريخ أقوى فالبراق كانها فذو

: نتني فوقهابفتح أوله، وبالراء املهملة املكسورة، بعدها ياء معجمة باثنتني من حتتها، وتاء باث" حوِريت"

  .موضع باجلزيرة، وقد تقدم ذكره يف رسم األخرمني

    موضع ذكره أبو بكر : بفتح أوله، وبالسني املهملة، ممدود على وزن فعالء" حوساء"

  .موضع مذكور يف رسم سعفات هجر":حوض الثعلَب"

 ديار بين قشري، أو بين موضع يف:بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبالضاد املعجمة، على وزن فعلى" حوضى"
  : وقال النابغة. جعدة

  في ليلة من جمادي أخضلت ديما  وشوم بحوضي بات منكرسا أوذو

  وقال ذو الرمةك 

 وما أغنى قباال أراقبهم  فأشرقت الغزالة رأس حوضي

 على علياء شبه فاستحاال  أشهل العينين باز كأني

 االالمقابله شم وأجرعه  وقد جعلوا فتاخا رأيتهم
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 المهر واعتسفوا الرماال مقاد  جعلوا السبية عن يمين وقد

وهذه كلها مواضع متدانية، وستأيت؛وحبوضى مسجد صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريه إىل 
  .تبوك

  : موضع من عمل مصر، قال كثري: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء" احلَوف"

 من حلوان وحش قُصورها منازل  يفأصبحت لو ألممت بالحوف شاقن

  : وقال نصيب

  بمصر وبالحوف اعترتني روائعه  الهم حتى بيتني طالئعه سرى

  : بلد،قال اجلعدي: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم" احلَوم"

  سيد أزل إذا ما استانست مثال  باتت بذي الحوم تزجيه ويتبعها

  : بلد كثري اجلن، قال مليح بن حكيم:  آخره، على وزن فعلىعلى لفظه، بزيادة ياء يف" حومي"

  وللرمل الروادف والخصور  وجوه جنة بطن حومي لهن

موضع يف طريق اليمامة :احلومان: بفتح أوهلن وإسكان ثانيهن بعده ميم، قال ابن دريد" حومانُ وحومانة"
  : من البصرة، وأنشد لعامر ابن الطفيل

  وأسلم عرسه ثم استقاما  مان قيسأفلتنا على الحو

" حومانةُ الداَرج"سود لقطن من احلومان أخالق وورد يف شعر=قد أوعدوين بأرماح معلبة: وقال عنترة

واحلومانةك القطعة الغليظة من األرض ، أضيفت إىل هذين املوضعينن ".حومانة الزرق"ويف شعر ذي الرمة
  : قال زهري

 الدارج فالمتثلم بحومانة  م تكلمأمن أم أوفى دمنة ل

فما أيأستين النفس حىت : وقال ذو الرمة. موضع هناك:ويروى الدارج بضم الدال، واملتثلم: قال أبو سعيد
بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم مفتوحة، على وزن " حومل"حبومانة الزرق أحزالت خدورها =رأيتها

اسم رملة تركب القف، وهي : وحومل.  ومل يذكره يف األمساءفوعل؛وذكر سيبويه فوعال يف الصفات،
  : وقال حسان.بأطراف الشقيق وناحية احلزن، لبين يربوع وبين أسد

 الجوابي فالبضيع فحومل بين  رسم الدار أم لم تسأل أسألت

 تبنى درسا لم تحلل فديار  فالمرج مرج الصفرين فجاسم
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إمنا هو البصيع، بالصاد املهملة،وقد رأيته، وهو جبل قصري، : األثرموقال . جابية اجلوالن وغريها: اجلوايب
  : مث قال حسان. على تل بأرض البثينة بالشام، فيما بني نشيل وذات الصمني، من كورة دمشق

 األعزة عزهم لم ينْقِل فوق  لقوم قد أراهم مرة دار

 بجلق في الزمان األول يوما  در عصابة نادمتهم هللا

 يصفق بالرحيق السلسل بردى   ورد البريص عليهميسوقون من

ولعلهما بضيعان، أو الذي بالشام . وسأيت يف رسم فيف أن البضيع يف ديار بين عامرن فانظره هناك
  .بالصاد كما ذكره األثرم، والذي يف ديار بين عامر بالضاد

  :  ابن أمحرموضع بالشام، قال: بضم أوله، وتشديد ثانيه، وبالراء املهملة" احلُوار"

  إلى هدب الحوار يا بعد مسعم  من الغور اليماني وتنتهي تهب

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم حبحب: بفتح أوله وكسر ثانيه،على وزن فعيل" حِويل"

  الحاء والياء

  .موضع مذكور يف رسم الراموسة: بكسر أوله، وبالراء املهملة" اِلحيار" 

بل قد تقدم ذكره يف رسم األحورين، وهو مذكور يف رسم الراموسة فعالن من احلرية ك ج": حيران"
  .أيضا، ورسم حاذة، وهو جبل حبرة ليلى

  .بالعراق معروفة": اِحليرة"

  .قرية من قرى نيسابور، إليها ينسب أبو عمرو حممد بن أمحد احلريي احملدث: وحرية مثلها

ب الربيع بن سليمان اجليزي، صاحب الشافعي جرية، باجليم والزاي املعجمة، إليها ينس"وبفسطاس مصر 
  .وغريها

    

قرية من قرى شرياز، ينسب إليها : وخربة بفتح اخلاء املعجمة، وبالباء املعجمة بواحدة، والراء املهملة
  .مجاعة من العلماء، منهم الفضل بن محاد اخلربى،يروى عن سعيد بن أيب مرمي، وسعيد بن عفري

 كرب يف غزوته الثانية، فلما أتى موضع احلرية، خلف هناك مالك بن فهم بن سار تبع أبو: قال املداين
غنم بن دوس على أثقاهلن وختلف معه من ثقل من اصحابه، يف حنو اثىن عشر ألفا، وقال حتريوا هذا 

فمالك اول ملوك احلرية وأبوهم؛ وكانوا ميلكوكن ما بني احلرية واألنبار . املوضع، فسمى املوضع احلرية
وكان مكان احلرية من أطيب .يت ونواحيها، وعني التمر وأطراف الرباريك الغمري والقطقطانة وخفيةوه
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البالد، وأوراقه هواء وأخفه ماء وأعذاه تربة وأصفاه جوا، قد تعاىل عن عمق األرياف، واتضع عن حزونة 
على مرفأ سفن البحر،من الغائط، واتصل باملزارع واجلنان واملتاجر العظام، أا كانت من ظهر الربية 

  : الصني واهلند وغريها، قال أبو داود يصفها

  ن ويل أم دار الحذاقي دارا  يقول لها الرائدو ودار

 حوارا وصدنا حمارا نتجنا  وضعنا بها بيتنا فلما

  وبات الظليم مكان الفصيل يسمع منه بليل عرارا 

  .من الفرات إلى النجف  الحيرة مدفوق ونهر

"ثْقوقد كانوا ينسبون إىل احلرية حارى، يقلبون . ك معروف، منسوب إىل رجل من أهل احلرية" اِحلريىب
  .طائى: الياء ألفا، كما قالوا يف طىيء

موضع ذكره ابن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالطاء املهملة، بعدها واوباء معجمة بواحدة" حيطُوب"
  .دريد ومل حيدده

  : صومعة معروفة يف ديار ربيعة، قال األخطل:  وتشديد ثانيه، ممدودبفتح أوله،" احلَياء" 

  وال ثمد الكورين ذاك المقدم  كانت الحياء مني مربة زما

  .موضع مذكور يف رسم شوط: بفتح أوله على لفظ الواحدة من احليات"حية"

   بسم اهللا احلمن الرحيم صلى اهللا على حممد نبيه الكرمي وسلم كتاب حرف اخلاء

  الخاء واأللف

بالعني املهملة، على لفظ التثنية؛ ومها شعبتان، تدفع إحدامها يف غيقة، واألخرى يف يليل، قال " اخلَِائعان"
  : كثري

 الخائعين إلى بعال بفيف  عرفت الدار كالخلل البوالى

  : وقال النصيب

 كلها فالخائعان فغيقة  فبطن حسمى جرى منه السرير

ر باجلزيرة مذكور يف رسم رأس العني، قال األخطل وذكر : ء املهملةن على وزن فاعولبالرا" اخلَابور" 
  : بين سليم

  فالمحلبيات فالخابور فالسرر  منهم سنجار خالية فأصبحت

 تكر إلى أوطانها البقر كما  إلى حريتهم يعمرونهما كروا
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  : وقال يف موضع آخر. وهذه املواضع كلها باجلزيرة

  فأصبحت وهي من قيس قفار  يرة بعد قيسالجز تربعنا

 ما يغيره الغيار وأكبد  ثغرا تحيط به المنايا رأت

 الناس دونهم قصار فأيدي  به الثريا ماردون تسامى

: وماردون. ال يغري عليه أحد، وال يصيب منه شيئا: يقول. يعين حصنا مرتفعا يف السماء": وأكبد"قوله 

  .مدينة باجلزيرة

موضع قد تقدم ذكره يف رسم النقيع؛ وهو الذي ينسب إليه روضة :  معجمة بعد األلفخباء" خاخ"
  : خاخ، قال األحوض

  بنا منظر من حصن عمان يافع  على فأوفى عشية نظرت

 منا التالع الدوافع منازلهم  أحياء بخاخ تصمنت ألبصر

    

أبا مرثد والزبري بن العوام، وكلنا فارس، بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و: وقال علي ابن أيب طالب
انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ، فإن ا امراة من املشركني، معها كتاب من حاطب بن أيب بلتعة : وقال

: فأدركناها تسري على بعري هلا، حيث قل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلنا هلا: قال.إىل املشركني

لتخرجن ! قلنا ما كذب رسول اهللا .خنناها وألتمسناها، فلم نر كتاباوما معي كتاب، فأ: قال. الكتاب
فلما رأت اجلد أهوت إىل حجرا، وهي حمتجزة بكساء، فأخرجته، فانطلقنا ا . الكتاب أو لنجردنك

ما محلك : فقال. يا رسول اهللا، قد خان اهللا ورسوله، فدعين فالضرب عنقه: إىل رسول اهللا؛ فقال عمر
واهللا ما يب إال أن أكون مؤمنا باهللا ورسوله؛ أردت أن تكون يل عند القوم يد : ؟ فقالعلى ما صنعت

وليس أحد من أصحابك إال من هناك من عشريته من يدفع اهللا به : يدفع اهللا ا عن اهلي ومايل؛ وقال
ملؤمنني، فدعين إنه قد خان اهللا ورسوله وا: فقال عمر. صدق وال تقولوا له إال خريا: عن أهله وماله فقال

اعملوا ما شئتم، فقد : أليس من أهل بدر، لعل اهللا اطلع إىل أهل بدر، فقال: فقال. فألضرب عنقه
  .اهللا ورسوله أعلم: فدمعت عينا عمر، وقال. وجبت لكم اجلنة، أو فقد غفرت لكم

  .وهذه املرأة هي سارة موالة عمرو بن هاشم بن عبد مناف

  .خمالف من خماليف اليمن هلمدان: بالفاء على وزن فاعل"خِارف"

ويف حديث . موضع من ساحل فارس، يرابط فيه، مذكور يف رسم رأس هر: بفتح الراء والكاف" خارك"
  .موضع هناك: حججت من رأس خارك وهر؛ وهر أيضا: عمر أن أذينة العبدي قال له
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ليه التقى إبراهيم بن مالك األشتر ر بناحية املوصل معروف، وع: بفتح الزاي، بعدها راء مهملة" خازر"
  .من قبل املختار، وعبيد اهللا بن زياد، فقتله إبراهيم

هو : هي خازر املدائن؛ وجاز، باجليم: خازر: وقال أبو احلسن األخفش فيما فسره من الكتاب الكامل
  .ر املوصل

وخال : قال. وغطفانجبل ببالد غطفان، وهو الذي اختلفت عنده أسد : خال: قال ابن حبيب" اخلَال"
  : أكيمة صغرية، قال كثري: أيضا

  عن الكثبان من صعد وخال  نحو أيمنها وصدت وعدت

  : واألول هو الذي أراد امرؤ القيس بقوله

 عليها كل أسحم هطاِل ألح  ديار لسعدي دارسات بذي خال

  .وهو مذكور يف رسم درين، فا نظره هناك

  .موضع مذكور يف رسم سوى، فا نظره هناك: ة هاء التأنيثعلى لفظ الذي قبله، بزياد"خالَة"

  .موضع مذكور يف رسم الرجا، ويف رسم الذهاب: على لفظ تثنية خانق" اخلَاِنقان"

موضع يف بالد فارس، وهو طسوج من : بكسر النون، بعدها القاف، على وزن فاعلون" خاِنقُون"
  : يظنون أنه مات بساباط، لبيت قاله األعشىطساسيج حلوان؛ وهناك حبس النعمان حىت مات، وكهم 

  بساباط حتى مات وهو محزوقُ  وما أنجي من الموت ربه فذاك

وهو على لفظ اجلمع، ومثله ماكسني، وهي قرية : قال.مسى خانقني، ألن عديا خنق فيه: وقال كراع
مضيق يف : اخلانق: وقيل. على شاطىء الفرات؛ وعابدين، وهو وادح وناعبني، وماردين، وفارقني

  .الوادي، وقيل شعب ضيق يف أعلى اجلبل، وبه مسي خانقون

"وقهي املدينة اليت بنتها الزباء على شاطىء الفرات، من أرض اجلزيرة، وعمدت : على وزن فاعول"اخلَان
 إىل الفرات عند قلة مائة فسكر، مث بنت يف بطنه أزجا جعلت فيه نفقا إىل الربية، وأجرت عليه املاء

  .فكانت إذا خافت عدوا دخلت يف النفق وخرجت إىل مدينة أختها الزبيبة

  .واخلوانق أيضا موضع يأيت بعد هذا يف حرف اخلاء والواو

  الخاء والباء

"بموضع مذكور يف رسم رامة، فتصفحه هناك: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" خ.  

سفل جنرانن من ديار مراد، إليها ينسب كهف أرض بأ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، على بناء فعالن" خبان"
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  .خبان، وهو الكهف الذي مات فيه مرقش األكرب

  : من أرض كلب، قال بشر بن أيب خازم: بضم أوله وتشديد ثانيه، بعده هاء التأنيث" خبة"

  على زلق زمالق ذي ِكهاف  صدع بخبة أو بشرج فما

  : رخبة من أرض طيء، وأنشدوا قول النم: وقال آخرون

 وخبة من قرار ديارها أجا  زبنتك أركان العدو فأصبحت

     : بلد دون اجلزيرة؛ قال ابن مقبل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالتاء املعجمة باثنتني من فوقها" خبت"

  فصدا وجارا عن هواك وأبعدا  خبتا حاديا أم حاجز تيمم

  :  لرجل من طيءماء لكندة؛ وأنشد: خبت:وقال أبو سعيد الضرير

  بجنوب خبت عريت وِأجمِت  العواذل أن ناقة جندب زعم

  : ويدلك أا يف ديار كلب ال كندة قول برج بن مسهر

 في جوارهم هنَاِت لقينا  الحي كلب غير أنا ونعم

 بين خبت إلى الَمساِة مقيما  فإن الغدر قد أمسى وأضحى

  : وقال األخنس بن شهاب. وى بني خبت فاحلماةوير. موضع هناك: الَمساة. فهذه ديار كلب

  إلى الحرة الرجالء حيث تُحارب  لها خبت ورملة عالج وكلب

  .مكان آخر، مذكور يف حرف الدال: وخبت دومة: قال أبو حامت

موضع ذكره ابن : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالتاء املعجمة باثنتني من فوقها، والعني املهملة"خبتع"
  .ريدد

  .بلد بني شرياز وكوار من فارس: بفتح أوله وثانيه، وبالراء املهملة، على لفظ واحد األخبار" خبر"

مذكور يف رسم الربذة، فانظرها : بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالراء املهملة أيضا، على وزن فعلة" اخلَِبرة"
  .هناك

  .اسم موضع ذكره اخلليل: لتأنيثبضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون وهاء ا" اخلُبنة"

"وواٍد إىل جنب قباء؛ وهو مذكور يف رسم شعر، : بضم أوله، وتشديد الواو، على وزن فعول" اخلُب
  .فانظره هناك

موضع آخر، مذكور : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، على لفظ التصغري أيضا" اخلُبيب"
  .يف رسم غالب فانظره هناك
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بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالباء أخت الواو، وبالتاء املعجمة باثنتني من فوقها، على لفظ " بيتاخلُ"
  : ماء لبين عبس وأشجع، قال النابغة:التصغري

  ودونهم الربائع والخُبيتُ  ِذ بيان حتى صبحهم إلى

  : أبو صخر اهلذيلوقال . وبالربائع مات ضايب بن احلارث الربمجي. ومها ماءان لبين عبس وأشجع

  فبطن العقيق فالخُبيتُ فُعنُبب  دونها قاع النقيع فأسقف ومن

جتعل النون أصال ملقابلتها األصول، حنو باء حربج وعني بعثط، فهو إذن كنون : عنبب: قال أبو الفتح
  .صنتع؛ وإن كان اشتقاقه من عب، يعب لكثرة ماء هذا الوادي، فهو فنعل

  .ن من املدينةعلى بر يدي: واخلبيت

موضع : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو، والزاي املعجمة، على لفظ مجع خبيزة" اخلَِبيزات"
  .مذكور يف رسم الطنب، فانظره هناك

  الخاء والتاء

وال : قال اهلمداين. جبل باليمن، مذكور اخلرب يف رسم يرامس: بضم أوله مقصور، على وزن فعل" ختا"
: وخبتا أحد كنوز اليمن؛ والثاين بأيرم: قال. موضعني باليمن أيضا: على وزن ختا إال ذرا وحذاأعلم 

مدينة شداد ابن عاد؛ والثالث بذخر؛ والرابع بظفار؛ واخلامس مبأرب؛ والسادس بشبام؛ والسابع بغمدان؛ 
قال :  بينون:إن أعظم كنوز محري بذي رعني: وبعضهم يقول: قال. والثامن باحلمراء من حضرموت

  .هو حصن الفراعنة: وختا

  .موضع معروف: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" خت"

موضع يف أقاصي خراسان، قد تقدم ذكره يف رسم : بضم أوله، وتشديد ثانيه وضمه، وبالالم" ختلٌ"
  .جبل

ع ذكره ابن موض: بضم أوله وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة املضمومة، والباء املعجمة بواحدة" خترب"
  .دريد

  الخاء والثاء

 "مثعاسم جبل بالسراة، فمن نزله خثعمي؛ قاله : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة وميم" خ
اسم مجل حنرره، وغمسوا أيديهم يف دمه، حيث حتالفوا، : خثعم: وقال أبو عبيدة. اخلليل والزبري بن بكار

  .هو أفتل بن أمنار: وخثعم. بالدمالتلطيخ : واخلثعمة أيضا. فسموا خثعم
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  الحاء والجيم

  .موضع مذكور يف رسم النجا، فانظره هناك: بفتح أوله مقصور" اخلَجا"

  الخاء والدال

  .موضع ذكره ابن دريد: بفتح أوله مقصور" اخلَدا"

  .موضع كثري النخيل مذكور يف رسم موثب: بكسر أوله، وبدال مهملة أيضا يف آخره"ِخداد "

  ء والراءالخا

  .مذكورة حمددة يف رسم ضرية: على وزن فعالة، بضم أوله، وبالباء املعجمة بواحدة" اخلُراَبة"

    

وقال . معناه سهل، أي كل بال تعب: كل، وأسان: معىن خر: بلد معروف، قال اجلرجاين": خراسان"
ه قالوا فارس، فخراسان وكالعرب إذا ذكرت املشرق كل. مطلع الشمس: معىن خراسان بالفارسية: غريه

لو كان اإلميان بالثريا لناله الرجال من : "من فارس؛ وعلى هذا تأويل حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم
أنه عين أهل خراسان، ألنك إن طلبت مصداق هذا احلديث يف فارسن مل جتده ال أوال وال آخر، ": فارس

سالم رغبة، ومنهم العلماء والنبالء واحملدثون وجتد هذه الصفة نفسها يف أهل خراسان، دخلوا يف اإل
وأنت إذا حصلت احملدثني يف كله بلد، وجدت نصفهم من خراسان، وجل رجاالت . والنساك واملتعبدون
وأما فارس فإمنا . الربامكة، والقحاطبة، وطاهر، وبنوه، وعلى ابن هاشم، وغريهم: الدولة من خراسان

  . تذكر، وال شريف يعرف إال ابن املقفع وبنا سهلك الفضل واحلسنكانوا كنار مخدت، مل تبق هلم بقية

  .موضع مذكور يف رسم الكراع: اخلَِربط بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة"

أرض يف ديار غسان، ويف واد : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، وهاء التأنيث" اخلَربة"
ر احلارث بن ظامل لقحة امللك يزيد بن عمرو الغساين وكان ذلك سبب قتله، وإخفاء الذمة من أوديتها حن

  : وقال دريد بن الصة. فيه

 أناسا به دوروا كأن  ويوم بخربة ال ينقصني

  : وهذا اليوم لبين جشم رهط دريد على حمارب، وفيه يقول أيضا

  ر محاِرِببخربة عنا الخضر خض  قبورا بالمخاضة ساءلت فليت
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موضع آخر يف ديار بين عجل، كانت فيه حرب بينهم وبني ذهل ابن شيبان، إلجارة عجل : واخلربة أيضا
  .احلارث بن ظامل، على امللك األسود بن املنذر، وامتناعهم من إسالمه

بثار سوق من أسواق العرب يف عمل اليمامة، وفيه أدركت أم الورد العجالنية، : وخربة، دون ألف والم
ذات النحيني اهلذلية، بأن انتدبت إىل رجل يبيع السمن، فشغلت يديه بنحيني، مث كشفت ثوبه، وبصقت 

يا لثارات النساء عند ! يا لثارات اهلذلية عند خوات: يف شق استه، وجعلت تصفقا بظهر قدمها، وتصيح
  .مذكور يف الرسم قبله": اخلُربق! "الرجال

  .قرية من قرى اليمامة:  ثانيه، بعده جيمبفتح أوله وإسكان" اخلَرج"

  : موضع آخر هناك أيضا، قال النمر بن تولب يف األول: بضم أوله، وباقي االسم كاألول" واخلُرج"

  بالخرج فالنهي فالعوراء فالدام  لهوت بها والدار جامعة وقد

  : وقال األعشىفيه

 حمامة تدعو حماما صباك  ويوم الخرج من قرماء هاجت

  : من قرماء، قال تأبط شرا: فاخلرج

  كأن بياض غرته خمار  قرماء عالية شواه على

  وقال دريد بن الصمة يف اخلرج املضمون أوله . وللخرج دارة تنسب إليه

 في ذاك الخليط المصِعد دوافع  ظواعن عن خرج النميرة غدوة

  :  له، قال الشاعرهو الوادي الذي ال منفذ: واخلرج بالضم. ماءة هناك: النمرية

 مطيهم تلك الرجام صدور  فلما أوغلوا في الخرج صدت

موضع بني مكة والبصرة، وهو مرتل؛ وأراه من : بفتح أوله، وباجليم، ممدود، على وزن فعالء" اخلَرجاء"
  : ديار بين عامر، لقول ابن مقبل

  بعارمة الخرجاء والعهد ينْزح  أال ليت أنا لم نزل مثل عهدنا

  .من بالد بين عامر، على ما بني يف رمسها، فأضافها إىل اخلرجاء إضافة القرب واالتصال: وعارمة

هكذا نقلته من كتاب القايل، الذي قرأ . موضع مذكور يف رسم األمرار: بضم أوله، وتشديد ثانيه"اخلُر"
  .فيه على نفطويه

    

. ماء لبين زهري وبين بدر ابين ضمرة: على وزن فعالبفتح أوهلن وتشديد ثانيه، بعده راء أخرى، " اخلَرار"

هو وادي احلجاز، يصب على اجلحفة، وإليه انتهى سعد بن أيب وقاص بسرية بعثه ا رسول : قال الزبري
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وكان اخلرار لبين عبد اهللا بن عامر، فاشتراه منهم . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وانصرف فلم يلق كيدا
أن عامر بن ربيعة مر على سهل بن حنيف وهو يغتسل : هو الذي ورد فيه احلديثالوليد بن عبد امللك، و

موضع غدير خم يقال له : احلديث وقال السكوين.... باخلرار، فقال ما رأيت كاليوم وال جسم خمباة 
ويؤيد ذلك مارواه ابن . إنه عني خبيرب: وكذلك قال عيسى بن دينار. وانظره يف رسم لقف. اخلرار

أن سهال قام يغتسل يوم خيرب، : يوسف بن طهمان، عن حممد بن أيب أمامة بن سهل، عن أبيهوهب، عن 
  .حني هزم اهللا العدو؛ وذكر احلديث

  .موضع دون القادسية: بزيادة التأنيث" اخلَرارة"

  .موضع بكاظمة: بضم أوله، وتشديد ثانيه، وبامليم" خرم"

  : ضع من أرض فارس، قال الراجز ميدح زياد بن أبيهموضع من موا: بزيادة هاء األنيث" وخرمة"

 في رعلة مقدمه نعامة  أطالل بجنبي خرمة كأن

 إذا زاحم قرنا زحمةْ قرن  تهوى بفياض رفيع الحكمة

  .وإىل خرمة هذه ينسب اخلرمية أصحاب بابك. اسم بغلة زياد: وأطالل

  .اسم موضع ذكره أبو بكر": خرمان"

  : موضع يف ديار غطفان؛ قال اجلميح: وله، على لفظ الذي يؤكلبفتح أ" خروب"

  مجنونة أم أحست أهل خَروِب  أمامة صمتا ما تكلمنا أمست

  .ال تنظر إىل كما ال تنظر إىل أعدائنا أهل خروب: يقول. امرأته: أمامة

  .ه أبو ومل حيددهموضع ذكر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وبالشني املعجمة، بعدها ألف وفاء"ِخرشاَف"

شعبتان يف ديار بين : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالطاء املهملة، على وزن تثنيه خرطومة" اخلُرطُومتان"
  : أسد، قال كثري

 الخرطومتين إزار بمندفع  تراها وقد خف االنيس كأنها

  :  كثريعني بالصفراء حلكيم بن نضلة الغفاري، قال: ممدود، تأنيث أخرم"اخلَرماء" 

 الجذوع وال ِرقَاِل بجاذية  شوارع في ثرى الخرماء ليست

  : وهذا البيت أيضا يف شعر نصيب الذي أوله

  وردوا غدوة ذلل الجماِل  تنادى آل زينب باحتمال

  : وقال أسامة اهلذيل

  وصرح باطن الظن الكذوب  الرعن والخرماء تدعو غداة
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موضع بني ذات عرق والبصرة، وقال :  بعده نون مكسورة وقافبكسر أوله، وإسكان ثانيه،" اِخلرِنق"
  : عمر بن أيب ربيعة

  وقد جاوزت عيرها الِخرِنقاَ  طالبي عراقية وكيف

  : وقال ابن جابر الرزامي، فجمع اخلرنق. وزعم بعضهم أنه أراد اخلورنق

  بسيراف حوال في قتال األزاِرِق  أيوعدني الحجاج أن لم أقم له

 آمرءا صبا بأهل الخَواِنقِِ وكنت  أرد زراقه وعطاءهوأن لم 

  : اسم محة أو حوض، وأنشد: اخلرنق: وقال اخلليل

 عنيزات وبين الخرِبِق بين  شربت بعد طوى الخربق ما

    من بلل غيره النجاء األدفق

احدة مضمومة أيضا، باخلاء املضمومة، والراء املهملة، والباء املعجمة بو" بعد طوى اخلربق"هكذا أنشده 
  .بالكاف" طوى الكربق: "وأنشد غريه. وهو موضع

  .موضع بالبصرة، يسمى بصرية الصغرى: على لفظ التصغري" خربية"

من أعمال البصرة معروفة، مسيت بذلك ألن املرزبان ابتناها : بضم أوله على لفظ تصغري خربة" اخلُربية" 
  .ها اخلريبةقصر، مث خرب، فبناها املسلمون، ومسو

  .جزيرة يف البحر معروفة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالصاد املهملة" اخلَِريص"

  .موضع مذكور يف رسم الستار، فتصفحه هناك: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالطاء املهملة" اخلريطة"

 اجليب، قال موضع مذكور يف رسم: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو، والقاف" اخلَِريق"
  : كثري

  نعم دراسات قد عفون قفار  أمن آل عمرو بالخربق ديار

جبل لغين، وهو جبل أمحر وله هضبات : بفتح أوله، وبزاي أخرى بعد األلف، على وزن فعال" خزاز"
  : وقد ذكره عمرو بن كلثوم، فقال. محر

 فوق رفد الرافدينا رفدنا  ونحن غداة أوقد في خزاز

    

وخزار يف ناحية منعج، دون أمرة، وفوق عاقل، على يسار .  خزاز ماء لغين، يقال له خزارةويف أصل
هذا قول . طريق البصرة إىل املدينة، ينظر اليهن كل من سلك الطريق؛ ومنعج على مقربة من محى ضرية

  : فاع بقولهجبل بالعالية من محى ضرية، وهي اليت ذكرها عدي ابن الر: خزازى: السكوين؛ وقال اهلمداين
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  زحزم خزازى والشعوب القواسر  جيحان الجيوش وآلس وجيحان

هو جبل مستفلك، قريب من أمرة، عن يسار الطريق، خلفه صحراء منعج، : وحدد أبو عمرو خزازا فقال
ولو ال عمرو بن كلثوم ما : قال. يناوحه كري وكوثر، عن ميني الطريق إىل أمرة، إذا قطعت بطن عاقل

وعمرو بن كلثوم أمه بنت كليب بن ربيعة، وهو أول يوم امتنعت فيه معد من ملوك . ازعرف يوم خز
محري، أوقدوا نارا على خزاز ثالث ليل، ودخنوا ثالثة أيام، فقال أبو نوح رجل من ولد عطار أليب 

  : أليس قد قال التميمي: عمرو

  فإن خزازا لنا شاهد

، قاله يف يوم طخفة، وطفخة ورخيخ وخزاز متقاربة، يضع لعبد اهللا بن عداء الربمجي: فقال أبو عمرو
وقد ذكر خزاز وعرفة مهلهل ولبيد وزهري بن جناب وغريهم؛ قال . الشاعر منها يف الشعر ما استقام به

  .زهري

 جمعا ذا ثواِء وبالسالن  شهدت الوافدين على خزاز

وينبئك خزازا قبل منعج . طريقوهو أيضا يوم ذات كهف؛ جبل إذا قطعت طخفة، بينها وبني ضرية ال
  : قول الشاعر

  وخزازي نشدة الباغي المضِل  الدار بجنبي منعج أنشد

  .خزاز وخزازي، على وزن فعايل، وخزاز مثل قطام؛ قال لبيد: يقال

  .وهو حد محى كليب إىل املخريقة من أرض غسان:: قال. هي املهجم: خزازي:وقال اهلمداين

  موضع يف سواد إصفهان، قال األسدي : اف؛بضم أوله، وبالق" خزاق"

  وال بخزاق من صديق سواكُما  تعلما مالي براوند كلها ألم

مث إن أحد األسديني مات، .وكان هذا األسدي قد أتى هو وأخ له إصفهان، فنادما هناك دهقانا زمانا
ا الشعر على قربيهما، مث إن الدهقان هلك، فكان األسدي ينوح ذ. فجعل أخوه والدهقان ينادمان قربه

  .وهي أبيات

هكذا نقلته من .موضع تلقاء ناصفة، مذكور يف رسم ذات هام: بكسر أوله، على بناء فعال" خزامِ"
  : ومما يدلك أنه متصل بصوائق قول الشاعر. كتاب إمساعيل بن القاسم

  من أهله فصوائق فخزام  فعرى واسط فبرام أقوى

  .بضم اخلاء" فخزام ":وقد رايته يف كتاب موثوق به

تلعقاء مسجد : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، مقصور، على وزن فعلى" خزبي"
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القبلتني، إىل املذاد يف سند احلرة، وهي دار بين سلمة من األنصار، فسماها رسول اهللا صلى عليه وسلم 
 بن احلسن بن طلحة، عن الضحاك بن معن، من روى ذلك الزبري بن أيب بكر، قال حدثنا حممد.صاحلة

إمنكا كره رسول اهللا صلى اهللا عليه : ولد عبد اهللا بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال القاسم بن ثابت
يج يف اجللد كهيئة الورم، وأكثر ما يكون يف الضروع، وأنشد : وسلم امسها تفاؤال باخلزب، واخلزب

  : للكميت

 األحاليل كمش وال خُزب ثر  كرمأخالقك الغر من جود ومن 

  : وقال كعب بن مالك. ناقة خمزب، وقد خزبت خزبا، فيسخن هلا اجلباب، فيطلى به ضرعها: يقال

  كالال ولم توضع إلى غير موضع  أبنة العبسي لم تلق ناقتي فلوال

 بخزبي تمس ذكرتها معي وأمس  فتلك التي إن تميس بالجرف دارها

موضع مذكور يف رسم :  أوله، وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، على بناء فعالنبضم" خزبان"
  .السيسجا، فانظره هناك

  الخاء والسين

  : موضع يف ديار بين بكر، قال األعشى: بضم أوله، وبالفاء" خساف"

 طفل بالجو غير ربيِب أم  ظبية من ظباء بطن خساف

  .جاز والشاممفازة بني احل: خساف: وقال أبو بكر

  .موضع مذكور يف حرف اهلمزة: وأخساف

  الخاء والشين

  .موضع مذكور حمدد يف رسم السرو، فانظره هناك: بفتح أوله، كأنه مجع الذي قبله" اخلَشاِرم"

بكسر أوله، على لفظ مجع الذي قبله، موضع يف ديار بين حليان من هذيل، قال عمري بن " ِخشاش"
  : اجلعد

 يوم خشش غير ضعيِف فارقت   أن رب صاحبأعمير هل تدرين

    

موضع يتصل بالكالب، قد ذكرته يف رسم : بضم أوله وثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة" ذُو خشب"
  : الرباب، وهو على مرحلة من املدينة، على طريق الشام، قال عدي بن زيد
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  إذ حل أهلي بالخورنق فألحيرة واحتلوابذي خشُب

  : وضع بني ديار ربيعة والشام، قال األخطلم: وخشب األربط

 ترد ذوي الهموم وروم عرب  وتجاوزت خشب األربط ودونه

موضع ابين ثعلبة :بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، املفتوحة، على وزن فعلة" اخلُشبة"
  .غيقةبن سعد بن ذبيان، مذكور يف رسم سويقة بلبال، فتصفحه هناك، ويف رسم 

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم خفينن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة املفتوحة" اخلَشرمة"

"شأرض مذكورة يف رسم موقان: بضم أوله وتشديد ثانيه" خ.  

  .موضع مذكور يف رسم مسن، فانظره فيه: وبالباء املعجمة بواحدة: بفتح أوله، وضم ثانيه" خشوب"

  لصادالخاء وا

  .اسم واد لبين سليم، مذكور يف رسم الرويثات: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة" اخلَصر"

  الخاء والضاد

. وهوموضع عند أضاة بين غفار.بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده خاء وضاد كاألولني" اخلَضخاض"

أن جندع بن ضمرة بن أيب العاصي، وبطرف اخلضخاض املقربة، اليت تعرف مبقربة املهاجرين؛ وذلك 
أخرجوين من مكة، فإن حرها شديد؛ : اشتكى مبكة وهو مسلم بعد اهلجرة، فلما خاف على نفسه، قال

أين تريد؟ فأشار حنو املدينة، وإمنا يريد اهلجرة، فأدركه املوت ذا املوضع، فدفن فيه؛ : فلما أخرج قيل
ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله، مث يدركه : "تعاىل يففلذلك مسيت مبقربة املهاجرين، وأنز اهللا 

  ".املوت، فقد وقع أجره على اهللا

  .وجندع بن ضمرة هو الذي طلب ابن جريج امسه مثاين سنني

  .قرية مذكور يف رسم قدس، فانظرها هناك: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالراء املهملة" خِضرة"

موضع مذكور يف : ، وإسكان ثانيه، وكسر الراء املهملة، بعدها ميم وهاء التأنيكثبكسر أوله" ِخضِرمة"
  : ركايا باليمامة، وأنشد للعجاج: وقال اآلصمعي اخلضرمات. رسم اللهابة، ورسم الغورة

  إيضاع بين الخضرمات وهجر  حسبوا أن الجهاد والظفر إذا

  :  عبد اهللا بن صفار اخلارجي، قال الفرزدققرية باليمامة، ومنها كان: خضرمة: وقال الصويل

 سبة ليس تَذْهب فجللتموهم  وقعتم بصفرى الخضارم وقعة
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  .وقد ذكر السكوين أن اخلضرمة ماءة يف محى الربذة، فانظره هناك

  : قرية، وأنشد: خضم: قال أبو عمر الزاهد: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، بعده ميم" خضم"

 ظللنا بالمشائي قُيما وال   خضمالوال االله ما سكنا

اسم : اسم هذه القرية؛ وشلم: كل ما كان على فعل ينصرف، إال خضم: وقال ثعلب عن الفراء: قال
اسم للخشب الذي يصبغ به، : بيت املقدس؛ وعثر وبذر، ومها موضعان قد حددما يف مواضعهما؛ وبقم

  : مرو بن متيم، وينشد لبعض بين متيملقب للعنرب بن ع: خضم: وغري أيب عمر يقول. معروف

  وإذا ركبت فإن حولي خضما

  .موضع مذكور يف رسم النبيب: كأنه مجع خضمة" نِقيع اخلَِضمات"

موضع ذكره أبو بكر : بضم أوله وثانيه، بعده ميم مشدود مفتوحة، ونون، على وزن فعالن" خضمان"
  .ومل حيله

  .موضع يف ديار طيء ومذكور يف رسم حصيد: بالدال املهملةفتح أوله، وكسر ثانيه، و" خِضيد"

  .علم مذكور يف رسم الرويثات، فانظره هناك: على لفظ تصغري خضر" اخلُضير"

  الخاء والطاء

ساحل ما بني عمان إىل البصرة، ومن كاظمة إىل الشحر، قال سالمة : بفتح أوله، وتشديد ثانيه" اخلَطّ"
  : بن جندل

  يأخذن بين سواد الخط فاللُّوِب  ثني ظعائنناتركنا وما ت حتى

: وقيل اخلط. احلرار، حرار قيس؛ وإذا كانت من حرار قيس إىل ساحل البحر، فهي جند كلها: واللوب

  : قرية على ساحل البحرين، وهي لعبد القيس، فيها الرماح اجلياد، قال عمرو بن شاس

  ثت صقالَمن الخط أو هندية أحد  سمر شداد متونها بأيديهم

رماح خطية، وإذا جعلت النسبة امسا الزما ومل تذكر الرماح، : فإذا نسبت الرماح إليها، قلت: قال اخلليل
قبطية، بضم القاف، : خطية، بكسر اخلاء، كما قالوا ثياب قبطية، قإذا جعلوه امسا واحد قالوا: قلت

  .فغريوا اللفظ، وامرأة قبطية، بالكسر ال غري

    

إمنا قيل اخلط لقرى عمان، ألن ذلك السيف كاخلط على جانب البحرين :  حممد اهلرويقال أمحد بن
خط؛ وال ينبت باخلط القنا، ولكنه مرسى سفن القنا،كما قيل مسك دارين، وليس بدارين مسك، ولكنه 
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  .مرفأ سفن اهلند

، قال ال حارث بن موضع بقرب املدينة،دون سدرة آل أسيد: على لفظ الذي قبله، حبذف اهلاء" اخلَطْم"
  : خالد

 فأوحش الخَطْم فالعيرتان  أقوى من آل ظليمة الحزم

 السالم إليكم ظلم أهدي  إن مصابكم رجال أظليم

  .أمام اخلطم، على يسار طريق خنلة: احلزم

موضع قد تقدم ذكره يف رسم جيهم؛ قال : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبامليم، على وزن فعلة" خطْمة"
  : ن أيب خازمبشر ب

 لقونا فكانوا نَعاما غداة  بنو عامر بالنسار فأما

  د ال تطعم الماء إال صياما  بخطمة صعر الخدو نعاما

  : وقال السليك يف إغارته عل مراد،وذلك مذكور يف رسم جيهم أيضا

 إذهاب الجبان وخيما بخطمة  فلو كنت بعض المقرفين رددتها

"اخلَطِْمى موضع فيه مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : اخلاء، على لفظ اسم اخلبازبفتح " ذَات
  .معروف، على مخس مراحل من تبوك

  الخاء والفاء

  : موضع قد حددته يف رسم ذات الشقوق، قال أبو داود: بضم أوله، وبالفاء أيضا يف آخره" خفُاَف" 

 أجماد خفاف فالرجْل بين  الدار قفرا لم تحل هل عرفت

  : قال امرؤ القيسو

  عرض خيم فخفاف فيسر  حتى ضاق عن آذية لج

  .مذكور يف موضعه، وه جبل: خيم

  .موضع ذكره أبو بكر ومل حيدده: حمرك األول والثاين، بعده دال مهملة، على وزن فعالن" خفَدان" 

أشب الغياض، كثري موضع قبل اليمامة، : بفت أوله، وتشديد ثانيه، وبالنون، على وزن فعالن" خفَّان"
  : األسد؛ ومنازل تغلب ما بني خفان والعذيب، قال عمرو بن كلثوم

  إذا نزلوا بين العذيب وخفَّاِن  تراثي تغلب بنة وائل ليهني

  : وقال احلطيئة ميدح طريف بن دفاع احلنفي
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  لذو فضل رأي في الرجل سريِع  تبينت ما فيه بخفان إنني

  : وقال آخر

  وأين الهوى من صوتها المترنِم  بخفان ناقتيإلى الدهنا  نحن

  : وقال الشماخ

 باهي بانياه المشقرا شماريخ  وأعرض من خفان قصر كأنه

  .وقد ذكرته يف رسم حزوي أيضا فيما تقدم

ويقال خفينين، بزيادة الياء بعد . بفح أوله وثانيه، بعده ياء ونون مفتوحة، بعدها نون أخرى" خفَينن"
خفينن ماء قريب من ينبع، بينها بني املدينة، ومها شعبتان، : قال حممد بن حبيب. رة، مقصورالنون اآلخ

  : واحدة تدفع يف ينبع، واألخرى يف اخلسرمة، واخلسرمة تدفع يف البحر، قال كثري

 بين خفينن ودعاِن بالفرع  ولقد شأنك حمولها يوم استوت

  .واد هناك أيضا: ودعان

غيضة ملتفة، تتخذها األسد : خفية: وقال اخلليل. بلد قد حددته يف رسم عوق: يتأنيث خف" خِفية" 
  : عريسة، قال األعشى

  فوارس عوص إخوتي بنَاِتي  لقوم قاتلوا بخفية فداء

  : وقال األشهب بن رميلة. عوص من كلب

  تساقوا على حرد دماء األساود  شرى الفت أسود خفية أسود

  .بئر كانت عادية، فادفنت مث حفرت: واخلفية: ه خفية هذهوقال اخلليل على إثر ذكر

  الخاء والالم

  : بلد، قال محيد ابن ثور: بضم أوله، وبالياء املهموزة، على زن فعائل" خالِئل"

  ضمرت على األوراق والخلس  من وحش وجرة أو ظباء خالئل

ما خالطته، وأنت تريد معه إىل : لتقو: اسم بلد؛ قال املفجع: بكسر أوله، وبالطاء املهملة" ِخلَاط"
  .خالط

فاو من : واحلاليف. بكسر أوله، وبالفاء أيضا، بعدها ياء، على وزن فعايل، وهو مثال عزيز" اِخللَافَي" 
  : قال زيد اخليل. األرض قبل يد
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 ذي مدارأة شديِد بحي  نزلنا بين فيد والخالفي

  .ره يف رسم املطايلهكذا قيدت الرواية فيه، عن أيب علي القايل، وانظ

  .بكسر أوله، على لفظ الذي ختل به موضع قد تقدم ذكره يف رسم حتتم" اِخللَال"

واد من أودية خيرب، وقد ذكره يف رسم آرة، وهو : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالصاد املهملة" خلْص"
  : حمدد يف رسم خيرب، ويف رسم قدس قال النصيب

 جزاع بينة والرغامأ إلى  وكانت إذ تحل أراك خلص

    

  : موضع ديار بين يشكر، وهو مذكور يف رسم مشاء، قال ذو الرمة: ممدود" اخلَلْصاء"

  سقيا وإن هجت أدنى الشوق للكمِد  دارمية بالخلصاء فالجرد يا

  : وقال أيضا

  من الرطب إال يبسها أو هجيرها  يبق بالخلصاء مما عنت به ولم

  : وقال

  فالفودجات فجبني واحف صخَب  اء مرابعهعليهن بالخلص له

  .فذلك أن الفودجاتوواحفا واجلرد تلقاء اخللصاء. أي يف مربعه": مربعه"قوله

بيت بالعبالء، كانت خثعم حتجه، وهو اليوم موضع :بفتح أوله وثاين، وفتح الصاد املهملة" ذُواخللَصة"
  .مسجد العبالء

موضع ببالد الروم، وهو الذي قطع : الطاء املهملة، والسني املهملةبكسر أول، وإسكان ثاين، وب"ِخلْطاَس"
  : فيه الرومي يد عبد اهللا بن سرية احلرشي، فذلك قوله

  لم أستطع يوم خلطاس لها تَبع  يدي غدت مني مفارقة يمني

"ِين خلَفب راضة، من بالبصرة، منسوب إىل طلحة بن عبد اهللا بن خلف ابن أسعد بن عامر بن بي": قَص
بين مليح بن عمرو بن خزاعة، وهو الذي يقال له طلحة الطلحات، ألن أمه أم طلحة بنت احلارث بن 
  .طلحة بن أيب طلحة؛ فذلك مسي؛ وهم أصحاب هذا القصر؛ وكان طلحة أجود أهل البصرة يف زمانه

 احلارث بن خالد، يف جبل متصل باملدينة؛ قال: موضع قبل سلع، وسلع: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" اخللّ"
  : عبد العزيز بن عبد اهللا بن أسيد، ملا قتله اخلوارج

 ليعودن بعدها حرميا  عاهد اهللا إن نجا ملمنايا



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  287  

 وسلعا، وتارة نَجديا ن  يسكن الخل والصفاح ومرا

  .موضع هناك، وأصله الطريق يف الرمل: اخلل هنا: وقال حممد بن يزيد

  .أوله، وتشديد ثانيه، لبين ناشرة من بين أسد، قد تقدم ذكرها يف رسم فيدبضم " صحراُء اخلُلةَّ"

  .مذكور يف رسم عكاظ، ويف رسم العقيق: تصغري خلص" خلَيص"

  .موضع ذكره ابن دريد: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وكعني مهملة" خِليع"

واد معروف يف شعب : الفاء أخت القافبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو، و" اخلَِليف"
  .جبلة

  الخاء والميم

  : موضع تلقاء علياء؛ قال محيد بن ثور: على لفظ مخار املرأة" ذَات اِخلمار"

  بعلياء أو ذات الخمارعجيب  قالتا هذا حميد وأن يرى وقد

  : مقبلواد بالركاء، قال ابن : بضم أوله، وبالصاد املهملة على بناء فعالة" خماصة"

  جرت دون دهماء الظباء البوارح  وقد جاوزن بطن خماصة فقلت

بلد باليمن يف ديار مهدان، وبه ولد أسعد أبو كرب تبع األكرب، يف أحواله : بفتح أوله وكسر ثانيه" خِمر"
ى مولدة يف قرى ظواهر مهدان، بتلك اليت امسها؛ومس: من مهدان؛ قال بعض الكهنة الذين بشروا به الرأش

  .هذا املوضع خبمر بن دومان بن بكيل بن جشم

موضع معروف يف واد من أودية املدينة يقال له القف، مذكور يف حرف : على لفظ اجلمع" اخلَمسون"
  .القاف، فنظره هناك

"مخ بضم أوله، وتشديد ثانيه، قد تقدم ذكره يف رسم اجلحفة؛ وهو أيضا مذكور يف رسم " غَدِير
  : موضع الغدير غدير خم يقال له اخلرار؛ وقال النصيب: وينهرتشي؛ قال السك

  أخي إلى متى هذا الركُوب  بالغدير غدير خم وقالت

 وال أنام إذا تغيب أنام  تر أنني ما دمت فينا ألم

: قال. بئر احتفرها عبد مشس بالبطحاء بعد بئره العجول: خم: وقال الزبري، عن األثرم، عن أيب عبيدة

  : ه أيضا زم؛ ويف ذلك يقولومن حفأر

  حتى ترى المجد لنا قد تَما  خما وحفرت زما حفرت
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  .عند دار خدجية بنت خويلد:وزم. عند ردم بين مجح: خم

  .موضع معروف: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، ممدود" ااخلَماء" 

  . ورسم رهيبجبل مذكور يف رسم تربان،: بفتح أوله، وتشديد ثاين، على وزن فعالن" خمان"

  : موضع آخر بالشام، قال حسان: ومخان أيضا

 بين شط اليرموك فالخَمان  الدار أقفرت بمعان لمن

    فالفريات من بالس فداريا فسكاء فالقصور الدواني

   جاسم فأودية الصفر مغنى قنابل وِهجان فقفا

  الخاء والنون

  .مذكور يف رسم سردد: ديار بين بكر وتغلبموضع يف : على لفظ مجع خنصر" ذُو اخلَناِصر"

    

موضع بالشام، قد تقدم حتديده يف رمستيماء؛ ويقال : بضم أوله، وبالصاد املهملة، والراء املهملة" خناِصرة"
  : أيضا خناصر، بال هاء، قال جبينهاء

  له حاجة بالجزع جزع خُناَِصِر  أصراما بابر وأحبجت وعارف

د أضافه عدي بن الرقاع إىل األخص، واألخص من ديار بين تغلب، على ما وق. أي أشرفت: أحبجت
  : تقدم ذكره، فقال

  وسقى خناصرة األخص فجادها  وإذا الربيع تتابعت أنوئوه

 أغاث أنيسها وِبلَاِدها غيثا  الوليد بها فكان ألهلها نزل

الترك، وهي اليت عسكر فيها سعيد بن مدينة بني ديبل وبالد : بضم أوله، وبنون أحرى يف آخره" خنان"
  .عمرو احلرشي، إذ هزم خاقان، واستنقذ أسارى املسلمني وغنائمهم

  .جبان، باجليم والباء، واألول أصح: وبعضهم يقول

واد يف بالد بين قريط، من بين أيب بكر بن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ثاء مثلثة مفتوحة والم"خنثَل"
  . لسعته، وبأعاله ماءة يقال هلا الود كاء، قاله يعقوب، ونقلته من خطهكالب؛ مسى بذلك

اسم جبل مبكة، وهو مذكور يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مفتوحة، مث ميم" اخلَندمة"
بذر املتقدم ذكرها؛ قال أبو الرعاص أحد بين صاهلة اهلذيل يوم الفتح؛ وقيل محاس بن قيس بن خالد، 
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ما : فقالت له. مل تعد ما أرى؟ قالك حملمد وأصحابه: د بين بكر، وكان يعد سالحا، فقالت له امرأتهأح
  : مث قال. واهللا إين ألرجو أن أخدمك بعضهم: فقال. أرى أنه يقوم حملمد وأصحابه شىء

  إن يقبلوا اليوم فما بي ِعلّةْ

هذا سالح كامل وأله  

لهوذو غرارين سريع الس  

هد يوم الفتح اخلندمة مع ناس قد مجعهم صفوان بن أمية، وعكرمة ابن أيب جهل، وسهيل بن عمرو، مث ش
فأين : قالت. أغلقي على بايب: فهزمهم خالد بن الوليد، فمر محاس منهزما حىت دخل بيته، وقال ألمرأته

  : ما كنت تقول؟ فقال

هإنك لو شهدتنا بالخَنْدم  

هإذ فر صفوان وفر عكْرم  

هواستقبلتنا بالسيوف الُمسلم  

هميقطعن كل ساعد وجمج  

هضربا فال تسمع إال غمغم  

  لهم نهيت خلفنا وهمهمةْ

هلم تنطقي في اللوم أدنى ِكلَم  

موضع : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده زاي معجمة مفتوحة، وباء مكعجمة بواحدة" أبرق خنزب"
  .ضرية؛ وقد تقدم ذكره يف الربقمذكور حمدد يف رسم 

موضع ينسب إليه دارة : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالزاي املعجمة املفتوحة، والراء املهملة" خنزر"
  .وهو حمدد يف رسم دمخ، وهو مذكور يف الدارات. خرتر

  : ألعشىجبل باليمامة، معرفة ال تدخله األلف والالم؛ قال ا: على لفظ احملرم أكله" ِخنِزير"

  حتى تدافع عنه الربو فالحبُل  فالسفح أسفل خنزير فبرقته

  : جبل باليمامة أيضا؛ وقال ليبد: والبل

  فبخنزير فأطراف حبْل  بالغرابات فزرافاتها

ما زرف إليها، أي دنا، يقال ناقة زروف، أي سريعة : وزرافاا. إكام سود مذكورة يف رمسها: الغرابات
  :  األعشىوروى كراع بيت
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  حتى تدافع منه السهل والجبُل  يجري فخنزير فبرقته فالسفح

موضع كانت فيه حرب للمهلب : بضم أوله، وتشديد ثانيه، وفتحه؛ بعده جيم وألف ونون" اخلُنجان"
  : مع اخلوارج؛ قال املغرية ابن حبناء

  على مظلم من غمرة الموت دائِم  يوم الخنجان حملته وبالقصر

  : اسم ملصر؛قال أرطاة بن سهية: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وبالراء املهملة" م خنورأ" 

 تكونوا لقوم أم خَنُّوِر وال  يا آل ذبيان ذودوا عن دمائكم

قال . التكونوا أذالء، ينالكم من أراد، ويأخذ منكم من أحب، كما متتار مصر،وهي أم خنور: يقول
مسيت أم : وقال علي بن محزة. ك مسيت مصر أم خنور، لكثرة خريهاالنعمة، ولذل: أم خنور: كراع

  .خنور،ألنه يساق إليها القصار األعمار

  .خنور وخنوز، بالراء وبالزاي: ويقال للضبع

  الخاء والواو

موضع جياور مكة، تلقاء أجلى؛ وهو : بضم أوله، وفتح ثانيه وختفيفه، بعده ألف وراء مهملة" اخلُوار"
  :  أجلي، قال بشر بن أيب خازممذكور يف رسم

  وما ضم أجماد الخوار ومذْنَب  برب الداميات نحورها حلفت

  .موضع قريب من اخلوار: ومذنب. الصلب من األرض: األمجاد

  : وأنشد ابن األعرايب

 وازن من أجلي برعِن وقد  خرجن من الخوار وعدن فيه

    

قال . من بالد خراسان، معروفة: ورة، والزاي املعجمة بعدهابضم أوله، وبالراء املهملة املكس" خواِرزم"
  .هني حرا، لنها سهلة ال جبل ا: معىن خوارزم: أبو الفتح اجلرجاين

بلد يف ديار فهم، مذكور يف رسم : بفتح أوله وثانيه، وبالنون والقاف، على وزن فواعل" اخلوانق" 
  .السفري، فنظره هناك

قرى للصدف : خودون ودمون وهدون وعندل: قال اهلمداين. الدال املهملةبفتح أوله، وب" خودون"
  .حبضرموت

  : واد ديار غطفان؛ قال محيد لنب ثور اهلاليل: بفتح أوله، وبالراء املهملة" اخلَور"
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  إلى الخور وسمى البقول المديما  السرة المحالل بين زابن رعى

  : قصر النعمان بظهر احلرية؛ قال عدي بن زيد: مهملة ساكنةبفتح أوله وثانيه، وراء " اخلَورنق"

وتفكر رب الخورنق إذ أشرف يوما وللهدى تَفَكير  

  سره حاله وكثرة ما يملك والبحر معرض والسدير

سدير النخل، قال وهو سواده وشخوصه؛ يقال : والسدير. وتفكر رب اخلورنق، فأدغم الراء يف الراء:أراد
سه ديل كان : وقال األصمعي وغريه السدير بالفارسية. هذا قول حممد بن حبيب.  خنلسدير إبل، وسدير

وكان سبب بناء . خورنقاء، أي املوضع الذي يأكل فيه امللك ويشرب: واخلورنق. له ثالث شعب
اخلورنق أن يزد جرد بن سابور كان ال يبقى له ولد، فسأل عن مرتل مرىء، صحيح من األدواء، فذكر 

حلرية فدفع ابنه رام جور إىل النعمان، وأمره ببناء اخلورنق مسكنا له، فبناه يف عشرين حجة؛ له ظهر ا
  : ييدل على ذلك قول عبد العزي بن امرىء القيس الكليب

 سنمار وما كان ذا ذَنْب جزاء  جزاه اهللا شر جزائه جزاني

 علبه بالقراميد والسكِب يعالي  سوى رصه البنيان عشرين حجة

هو الذي بين اخلورنق، فلما فرغ من بنائه عجبوا من : وسنمار. ما يسكب عليه من الصاروج: بالسك
لو علمت أنكم تؤتوين اجري، وتصنعون يب ما أنا أهله، لبنيته بناء يدور مع : حسنه، وإتقان عمله؛ فقال

ه فطرح من أعلى فأمر ب!وإنك لقادر على أن تبين أفضل منه ومل تبنه: فقال النعمان. الشمس حيث دارت
  : قال سليط بن سعد. اخلورنق، فضربت به العرب املثل

  وحسن فعل كما يجزي ِسنمار  بنوه أبا غيالن عن كبر جزى

  : هو الذي يعين األسود بن يعفر بقوله: واخلورنق

  والقصر ذي الشرفات من سنداد

تيبة أنه يقال سنداد وسنداد، وزعم ابن ق. على وزن فنعال؛ هكذا ذكره سيبويه، بكسر أوله: سنداد
: قال أبو حامت. سنداد، كان املنذر األكرب اختذه لبعض ملوك العجم: قال أبو بكر. بكسر أوله وفتحه معا

  : وقال املنخل. النهر أيضا: السدير: وقالوا. هو السه ديل، فأعرب: مسعت أبا عبيدة يقول

  رب الخورنق والسديِر  فإذا سكرت فإنني

 الشويهة والبعيِر رب  فإننيصحوت  وإذا
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  .بفتح أوله، وبالصاد املهملة ممدود، على مثال فعالء موضع ذكره ابن دريد أيضا" اخلَوصاء"

  : موضع باحلرية، قال عدي بن زيد: بفتح أول، وبالعني املهملة" اخلَوع"

 بين قطية ومردوِد بالخوع  ولقد شربت الخمر أسفي صرفها

وقطية ومرود ماءان . ويروى باخلرج، وقد تقدم ذكره. اء، ذكره ابن دريدويروى باخلوع، بضم اخل
ويوم اخلوع يوم كان . وقال ابن إسحاق اخلوع موضع بنطاة من خيرب، وهو سهم الزبري بن العوام. هناك

 لبين عدي، قوم ذي الرمة، علي بين قيس بن ثعلبة، من بين بكر، قال ذو الرمة
 وفارسه ِجهارا بمودون  ونحن غداة يوم الخوع فئنا

قال أبو . فرس شيبان بن شهاب بن قلع بن عمرو بن عباد بن جحدر، وكانوا أسروه ذلك اليوم: مودون
أرض يف ديار بكر، وهنالك قتلت بكر زيد بن حصني بن ضرار بن عمرو بن مالك بن : اخلوع: عبيدة

سعد بن زيد مناة؛ قال قيس بن عاصم زيد الضىب، وهو زيد الفوارس، وكان أغار عليهم يف قومه وبين 
  : برثيه، على لسان منفوسة بنت زيد، وكانت عند قيس

 لدى جبل األمرار زيد الفواِرِس  غادر السعدان حزما ونائال لقد

 سدوس وال شيبان ذات العراِئِس  فلو كان حيا صاحب الخوع لم تقظ

  .عند جبل األمرار، من أرض اخلوع: وذات العرائس: قال

"عيخموضع باحلجاز؛ قال العرجي: على لفظ الذي قبله، بزيادة ياء بعد العني، على مثال فعلي"و :    

  رفاق السهل من خوعي الحزوناَ  الهضبتين وحيث القى بشرج

  : وقال امرؤ القيس

  ومالكا هل أتاك الخبر مالي  شهابا وأبلغ عاصما أبلغ

 لسعاليوسبيا كا عي  تركنا منكم قتلي بخو أنا

موضع، ومل يذكر خوعي، وإمنا قال : وذكر أبو بكر جوعي، يف حرف اجليم. وكانوا اقتتلوا ذا املوضع
  .موضع: اخلوع

 "وكثيب معروف بنجد، وينبغي أن يكون بني ديار بين أسد وديار بين : بفتخ أوله، وتشديد ثانيه"خ
لهم، فأتى الصريخ احلي، فلم يتالحقوا وكانت أسد قد أغارت على بين يربوع، فاكتسحت إب. يربوع

وهناك قتل ذواب بن ربيعة األسدي، عتيبة بن احلارث بن شهاب الريبوعي، قال مالك . إألمساء خبو هذا
  : بن نويرة يرثى عتيبة
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 خو رهط قيس بن جاِبِر عشية  وهون وجدي أن أصابت رماحنا

  : وقال متمم بن نويرة يف ذلك

 عنه كل نكس مركَِّب وعرد  ونحن بخو إذ أصيب عميدنا

  وكنا متى ما تطلب الثأر نَغْضب  به سادة الحي ستة أبانا

  : وقال سحيم عبد بين احلسحاس من بين أسد

  على حرام حين أصبح غاديا  وإالفخو حين نغدى دماثة

 الذي فيه موضع آخر يف بالد بين كالب، وهو: تثنية خو" خوان"فدل قوله أن خوا من ديار بين أسدز 
عتيبة بن احلارث بن شهاب الريبوعي على بين كالب، فاقتتلوا، فحمل حوثرة بن جزء بن خال بن 

جعفر، على حنظلة بن احلارث أخي عتيبة، فقتله، ومحل الم مالك بن ضباري على احلوثرة، فأسره ودفعه 
   :إىل عتيبة، فقتله بأخيه، فقال رافع بن هرمي مينت بذلك على جدي بن عتيبة

  سقى القوم بالخوين عمك حنْظَال  ونحن أخذنا ثأر عمك بعدما

موضع ينسب إليه : خوان، بتخفيف الواو، على وزن فعال: وقد رأيت لبعض اللغويني وضبطته من قوله
يوم من أيام اجلاهلية، يوم خوان؛ فإن كان أراد هذا اليوم املتقدم ذكره فقد وهم، وقول رافع بن هرمي 

  .يوم املشهور من أيامهم؛ وإن كان أراد سواه فغري منكر، ألن أيامهم أكثر من أن حتصىيرده، وهو ال

  .موضع ذكره ابن دريد ومل حيدده: بضم أوله، على لفظ التصغري، ممدود" اخلويلَاء"

"ىموضع مذكور يف رسم النسار، وقد قيل إن خويا والنسار موضع واحد: بضم أوله تصغري خو" خو .

وقعة لبين ضبيعة بن قيس ابن ثعلبة، علي بين أسد وبين يربوع، وهناك قتل عمروا بن وخبوى كانت 
حسان الضبعي،يزيد بن القحادية، وهي أمة ميانية، وهو من بين يربوع؛ ويف ذلك يقول وائل بن شرحبيل 

  : الضبعي

  فليس بآئب أخرى الليالي  وغادرنا يزيد لدى خوي

"ه، وتشديد الياء، على مثال طوى، وهو موضع يف ملل، قال كثريبفتح أوله، وكسر ثاني" اخلَِوى :  

  سالكات الخوى من أمالِل  الغميس من عبود طالعات

ويقال احلوى، : وقال القايل. اخلوى هو العقيق: ويقال: قال ابن حبيب. ملل، فجمعها مبا حوهلا: أراد
  .باحلاء مهملة

  .موضع مذكور يف حرف الفاء، يف رسم فيف، فانظره هناك: هملةبكسر أوله، وبالراء امل"فَيفَاء اخلَِيار"

  .موضع مذكور يف رسم العقيق، فنظره هناك: على لفظ مجع خيمة" اخلَِيام"
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  .بينها وبني املدينة مثانية برد، مشى ثالثة أيام": خيبر"

    

 يردوح، وفيه مسجد لرسول خترج من املدينة على الغابة العليا، مث تسلك الغابة السفلى، مث ترقى يف نقب
جبلن مث الشقة، وهي حرة، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث تسلك واديا يقال له الدومة، وبه آبار، مث أمشذ

وسوق خيرب . وأول حد خيرب الدومة، مث تصري إىل خيرب وحصوا. مث منار، وهي من خيرب على ستة أميال
 اليوم بقية من الناس، وهو آلل عمر بن اخلطاب؛ مث اليوم املرطة، وكان عثان مصرها؛ ومفي حصنها

حصن وجدة، وبه خنل وأشجار، وهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ مث سالمل، وعظمها لرسول اهللا 
جبل فيه آطام ليهود، ومزارع وأموال، تعرف بالوطيح، فيه أزواج : صلى اهللا عليه وسلم، مث األهيل
وبين املطلب، مث الوادي املتصل بالوطيح إىل خلص، كله لرسول اهللا صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا عليه وسلم، يسمى الكتيبة، والكتيبة من حصون خيرب، وهناك الصهباءاليت أعرس ا رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم، وهي من خيرب على بريد، وحصن خيرب األعظم القموص، وهو الذي فتحه على بن أيب 

 اهللا عنه، وأسفله مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهناك نطاة والشق، ومها واديان، بينهما طالب رضى
أرض تسمى السبخة واملخاضة، تفضي إىل إىل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األعظم، الذي 

ى طاقات كان طول مقامه خبيرب فيه، وبين عيسى ابن موسى هذا املسجد، وأنفق فيه ماال جليال وهو عل
معقودة، وله رحاب واسعة، وفيه الصخرة اليت صلى إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو أول 

ويف نطاة حصن مرحب وقصره، وقع سهم .نطاة؛ وذا املسجد يسمى املرتلة، وفيه تصلي األعياد اليوم
عليه وسلم قسمة املالئكة، وبالشق عني تسمى احلمة، وهي اليت مساها النيب صلى اهللا . الزبري بن العوام

يذهب ثلثامائها يف فلج، والثلث اآلخر يف فلج، واملسلك واحد؛ وقد اعتربت منذ زمان رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم إىل اليوم، يطرح فيها ثالث خشبات، أو ثالث فتذهب اثنتان يف الفلج الذي له ثلثامائها، 

خذ من ذلك الفلج أكثر من الثلث، ومن قام يف الفلج الذي وواحدة يف الفلج الثاين، وال يقدر أحد أن يأ
يأخذ الثلثني، لريد املاء إىل الفلج الثاين، غلبه املاء وفاض، ومل ومل يرجع إىل الفلج الثاين شىء يزيد على 

  .الثلث، والعني العظمى بالنطاة تسمى اللحيحة

ياسر أخي مرحب، وهي اليت قالت فيها وأول دار افتتحت خبيرب دار بين قمة، وهي بنطاة، وهي مرتل ال
  .ما شبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خبز الشعري والتمر حىت فتحت دار بين قمة: عائشة

  .صح مجيع ما أوردته من كتاب السكوين

وقال ابن . مسيت خيرب خبيرب بن قانية بن مهالئيل، وهو أول من نزهلا: وقال حممد بن سهل الكاتب
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني خرج من املدينة إىل خيرب، سلك على عصر هكذا كان ر: إسحاق
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  .عصر، بفتح الصاد: روى عنه، بفتح العني وإسكان الصاد املهملة بعدها راء مهملة؛ ويف بعض النسخ

ني مث سلك على الصهباء، مث أقبل حىت نزل بواد يقال له الرجيع، فرتل ب: فبىن له فيها مسجد؛ قال: قال
أهل خيرب وبني غطفان، ليحول بينهم وبني أن ميدوا أهل خيرب وكانوا هلم مظاهرين على رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم، فكان أول حصن أفتتحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حصن ناعم، مث القموص، 
 وحاز من أمواهلم ما حصن بين أيب احلقيق، مث الشق ونطاة والكتيبة؛ فلما افتتح من حصوم ما افتتح،

الوطيح والسالمل، فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضع عشرة ليلة، : حاز، انتهوا إىل حصنهم
حىت إذا أيقنوا باهللكة، سألوه أن يسريهم، وأن حيقن هلم دماءهم، ففعل، فلما مسع م أهل فدك قد 

لونه أن يسريهم، وخيلوا له األموال، ففعل؛ وملا صنعوا ما صنعوا، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأ
حنن أعلم ا منكم، وأعمر هلا، ففعل، : نزل أهل خيرب سألوه أن يعاملهم يف األموال على النصف، وقالوا

وقال ابن لقيم العبسي يف افتتاح . على أنه إذا شاء أن جيلبهم أجالهم، وصاحله أهل فدك على مثل ذلك
  : خيرب

 والشق أظلم أهله بنهاِر  لرسول بفيلقرميت نطاة من ا

فخلص بني قرابة . السرير وخلص، ومها اللذين قسمت عليهما خيرب: وواديا خيرب: قال ابن إسحاق
وأول سهم خرج من خيرب بنطاة سهم الزبري بن العوام، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني نسائه، قال

  .وهو اخلوع

    : ق ونطاة، وذلك عند فتح خيربوقال ابن لقيم العبسي يف الش

 ذات مناكب وفقاِر شهباء  بفيلق نطاة من الرسول رميت

 أسلم وسطها وغفاِر ورجال  واستيقنت بالذل لما أصبحت

 عبد أشهل أو بني النجاِر من  حصن شاغل من خيلهم ولكل

 أظلم ليلها بنهار والشق  صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة

  : موضع من ديار بين سعد، قال العجاج: ه، وبالدال املهملة، والباء املعجمة بواحدةبفتح أول" خيدب" 

  بحيث ناصي الخبرات خيدبا

  : من رسانيق اجلبل، قال الطائي: بفتح أوله، وبالزاي املعجمة املفتوحة واجليم" خيزج"

  لو لم تكن ناصر اإلسالم ما سِلما  ويوم خيزج واأللباب طائرة

  : مث قال

  والشمل مجتمعا والشعب ملتمِا  بالجبل األهواء واحدة غادرت
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  : وقال أيضا

  في طرمساء من الحروب بهِيم  فداؤك والجبال وأهلها نفسي

 لسفك لم يكن بذميِم عهد  وخبزج وذواتها بالزادوية

هكذا . ف أذنيعين وقعته باحلمرة، وهم اخلرمية، أصحاب بابك، بعد قتله، فوجه من آذام بستني أل
  .الدادويه، بدالني مهملتني: بالزاودية؛ وإمساعيل بن القاسم يرويه: روى الصويل وابن مثىن

  .موضع: بفتح أوله، وبالسني املهملة مفتوحة، بعدها فاء وواو وجيم" اخلَسفَوجة"

  .لبذموضع مذكور يف رسم ا: بفتح أوله، وبالشني املعجمة، على لفظ خيشوم اإلنسان" خيشوم"

  .موضع مذكور يف رسم يسوم، فانظره هناك: بفتح أوله، وبالصاد املهملة" خيص"

اسم يقع مضافا إىل مواضع كثرية، قد ذكرا يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعل" خيف"
بل أو اخليف ارتفاع وهبوط يف سفح ج: وقيل. وال يكون خفيا إال بني جبلني. الشراء، فانظرها هناك

  : وأشهرها خيف منني ومسجده مسجد اخليف، قال األحوص فيه. غلظ

 المنى لو أننا نَستَطيعها وتلك  وقد وعدتك الخيف ذا الشرى من مني

وهو خيف بين كنانة، الذي ورد احلديث، رواه الزهرين عن علي بن حسني، عن عمرو بن عثمان، ىعن 
هل ترك لنا عقيل مرتال؟ حنن : ن ترتل غدا يف حجتك؟ قاليا رسول اهللا، أي: قال قلت. أسامة بن زيد

وذلك أن . نازكلون خبيف بين كنانة، حيث تقامست قريش خالفت بين كنانة على الكفر؛ يعين احملصب
: اخليف: قال الزهري. أال يناكحوهم وال يبايعوهم وال يؤووهم: قريشا حالفت بين كنانة على بين هاشم

  . مذكور يف رسم العقيقمشهور،: وخيف نوح.الوادي

  : جبل بعماينت، قال ابن مقبل: بكسر أوله، وفتح ثانيه، على وزن فعل" خيم"

 تنور بالزوراء من ِخيمِ حتى  أمشي بقرن فما أخضل العشاء له

  : وقال العجاج

  أطول من فرعي حراء وخيم  ينمي إلى عز أشم كلهم

  : وقال القطامي

  شطي عويقة فالروحاء من ِخيما  يحل بأجواز الغميس إلى ولم

  : وقال طفيل

 كأن باقية وشَوم يلوح  لمن طلل بذي خيم قديم
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وخيم، بكسر اخلاء، أقرب إىل منازل . ، ويستقيم وزنه بذي خيم"بذي خيم: "هكذا صحت الرواية فيه
الثة هكذا أوردها ث. موضع: جبل، وذو خيم: جبل معروف، وخيم أيضا: خيم: وقال أبو بكر. غين

  .أمساء، لثالثة مواضع

. وهو موضع تلقاء ضارج، وقد حددته بأمت من هذا يف رسم قدس. بفتح أوله، على وزن فعل" ذُو خيم"

  : قال عمرو بن معدي كرب

 فالمدافع من قَنَاِن فحزة  فروى ضارج فذوات خيم

 منهم، فقتلوا عديا وذا املوضع أدركت بنو رياح عدي بن محار احلنفي، وكان أغار على أهل بيت
  : قال سحيم ابن ثيل. وأخاه عمرا، وارجتعوا الغنيمة

  وظلت بذي خيم تسوق قالصها

  : قال سحيم أيضا. موضع عند ذي خيم: فهو ذي خيم، ويوم االربعاء: قال أبو عبيدة

 دعانا قعنب والكياهم غداة  ترنا باالربعاء وخيلنا ألم

  ينا أبنا حمار وعِاصموجدل ف  لموالكم زهير لبونه رددنا

  .وخيم جبل أيضا، ولعله هو الذي أضيف إليه هذا البلد، فقيل ذو خيم: قال ابن دريد

  .ماء لبين خالد بن ضمرة: بفتح أوله، على وزن فعالن" ِخيمي"

  : واد باحلجاز، قال األخطل: بزيادة نون مفتوحة بني الياء والفاء من خيف" خيمتا أُم معبد"

  مالت بهن بأعلى خينف البرقُ  لحقنا وقد زال النهار وقد حتى

    

. موضع ذكره أبو بكر ومل حيدده، وهو باليمن: بفتح أوله، وواو بعد الياء، على وزن فعالن" خيوان"

  .اسم قرية باليمن: خيوان: وقال يف االشتقاق

  .ان من اليمنبلد يف ديار مهد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو" خيوان" 

: بالثاء املثلثة مقصور، على وزن فعاىل" دأاثَي"بسم اهللا الرمحن الرحيم كتاب حرف الدال الدال واهلمزة 

  : موضع من امة، قال كثري

  إذا حل أهلي باألبر فين أبرق ذي جدد أو دأاثي

  : وورد يف شعر ابن أمحر على القلب؛ قال

 راق اآلدثينافي ب دوافع  بحيث هراق في نعمان مبت

  .يريد أبرق دأاثي
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  الدال واأللف

  : بلد قريب من مكة؛ وكنعمان من داءة؛ قال دريد ابن الصمة: على مثال داعة" داءة"

 لم يخبط ولم يتَعضد بداءة  أو األثاب العم المحرم سوقه

ندب وزهري، بني كان األسود بن مرة أخو أيب خراش وأيب ج: نا أبو سعيد السكري، قال: قال احللواين
مرة اهلذليني، على ماء من داءة، وهو يومئذ غالم شاب، فوردت عليه إبل رئاب بن ناصرة من بين حليان، 

فرمى األسود ضرع ناقة منها، فغضب رئاب، فضربه بالسيف فقتله، فغضب إخوته، فكلمهم يف ذلك 
خذ عقل أخيك، :  أليب جندبرجال؛ وكان أشدهم يف ذلك أبو جندب، فجمعوا العقل، فأتوا به وقالوا

  .واستبق ابن عمك

إيب أريد أن أعتمر، فأمسكوه حىت أرجع، فإن هلكت فألمر ما أنتم؛ وإن أرجع : فأطال الصمت، مث قال
فلما قدم مكة وعد كل خليع وفآنك يف احلرم، أن . فخرج، ودعا عليه رجال من قومه. فسترون أمري

واما . فأخذته الذحبة، فمات يف جانب احلرم. ه من بين حليانيأتوه يوم كذا وكذا، فيغري م على قوم
زهري بن مرة فخرج معتمرا، وتقلد من حلاء شجر احلرم، حىت ورد ذات األقرب، من نعمان من داءة، فبينا 

  : هو يسقي إبال، أغار عليهم قوم من مثالة، فقتلوه، فانبعث أبو خراش يغزوهم ويقتلهم ويقول

  قتلتم زهيرا محرما وهو مهِمُل   رأيتكمذلكم بالصلح إني خذوا

 وال يجتويه جاره عام يمِحُل  فتى ال يفجر اهللا عامدا قتلتم

فمن ذكره جعله امسا للنهر، ومن .مدينة معروفة يف أقاصي فارس، تذكر وتؤنث: بكسر الباء" والداَءات"
  : قال الشاعر يف اإلجراء والتذكري. هو اسم للمدينة: أنثه قال

  بدابق وأين مني داِبق

  : وقال آخر يف التأنيث وترك اإلجراِء

 إذ قيل العدو قريب بدابق  لقد ضاع قوم قلدوك أمورهم

  : قال عباس بن مرداس. موضع يف ديار بين سليم، قريب من فلج: بكسر ثانيه، بعده سني مهملة" داِحس"

  وأقفر منها رحرحان فداِحسا

  : وقال ذو الرمة.  فراكسا:ويروى. أي وجدمها قفرا

  األماِلس أحدى فقد أقوت عليك  لعجلي بين فلج وداحس أقول
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  .اسم ناقته: عجلي

اسم فرس كان لقيس بن زهري، وكانت الغرباء حلذيفة ابن بدر، فحرب احليني تنسب : وداحس أيضا
  .إليهما؛ وكان داحس قد سطى على أمه وهي حامل به

  .هو واد قريب من هجر، معروف: وقال ابن دريد. لف والالممعرفة ال تدخله األ" دار"

  .هو اسم ملدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وانظره يف أمسائها يف رسم املدينة، من حرف امليم":الدار"

  : بلد معروف، قال الشاعر: بزيادة ألف بعد الراء" دارا"

 حرين ودارا بين  قلت لرجلي ولقد

 اهللا ِحمارا يرزق  اعبري يا رجل حتى

موضع مذكور يف رسم مسرقان، وهو الذي عين أبو الطيب : بكسر الراء، وبالشني املعجمة" داِرش"
  : بقوله

 دارش فغدوت أمشي راكَبا من  وحبيب من خوص الركاب بأسود

  .يعين نعال

  دارات العرب

وقد .ا مجعه حممد بن حبيبرأيت حممد بن حبيب قد رام مجعها، وتاله صاعد بن احلسن، فزاد على م
  .ذكرت ما ذكراه، واستدركت ما أغفاله

: الدارة: وقال عنه يف موضع آخر.جوبة حتفها اجلبال، واجلمع دارات: الدارة: قال أبو حامت عن األصمعي

إذا رأيت دارات احلمى ذكرت : يل جعفر بن سليمان: وقال: قال. رمل مستدير قدر ميلني، حتفه اجلبال
الدارة ال تكون إال من بطون الرمل املنبتة، فإن كانت يف الرمال : وقال أبو حنيفة.  كافوريةاجلنة؛ رمال

  .فهي الدريرة، واجلمع الدير

  فمن الدارات

    : وقد تقدم ذكر اجلأب، قال جرير" دارةُ اجلأب"

  من دارة الجْأب نحي ديار الحي  أصاح أليس اليوم تنتظري صحبي

  : وقال أيضا

  من دارة الجاب كالنخل المواقيِر  ي الظعن التي بكرتحاجة ف ما
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  .يف ديار بين متيم: واجلاب

  .وقد تقدم ذكرها وحتديدها" ودارةُ جلْجل"

وأقرأه صاعد . هكذا أورده كراع. بضم اجليم وامليم، وهو جبل قد تقدم ذكره وحتديده"ودارةُ اُجلُمد"
  .بفتح اجليم وامليم، وال أعلمه موضعا

"ةُ اَخلْرجودوقد تقدم ذكرها" ار.  

"رِنزةُ خاروقد تقدم ذكرها أيضا، قال النابغة اجلعدي": ود :  

  طروقا وأصحابي بدارة خَنْزِر  ألم خيال من أميمة موهنا

  : وقال احلطيئة

  بين الدماغ وبين دارة خنزِر  هالك" ال أبا لك"الرزية  إن

  : ، وهي يف منازل بين مرة؛ قال أرطاة ابن سهيةمجع دار: الدور" ودارةُ الدور"

  عوجا على منزل في دارة الدِور

  : واحد الذئاب، قال عمرو بن براقة اهلمداين" ودارةُ الذِّئْب"

  من دارة الذئب بمجرِهد  يكدون وأي كد وهم

  :  بضم الراءين؛ قال الراعيرفرف،: براءين مهملتني مفتوحتني، وفاءين؛ وقال كراع" ودارةُ رفْرف"

 يوما هنيدة مصرعا لتصرعه  رأى ما أرته يوم دارة رفرف

  : حمدد يف رمسه؛ قال جرير:ورهيب. بفتح الراء املهملة، على وزن فعلى" ودارةُ رهبي"

  بدارة رهبي ذو سوارين رامح  كل ذيال األصيل كأنه بها

وهي يف ديار فزارة؛ قال أرطاة بن كعب .  وه الشجر املعروفبفتح السني والالم،" ودارةُ السلَم"
  : الفزاري

  ورأى الغداة من الفراق يِقينَا  كنت أول من تفرق شمله ما

 يظل حمامها يبكِيها دمن  السلم التي شوقتها وبدارة

ة، واحلاء دارة وشحي، بالواو والشني املعجم: وقال كراع. هكذا ذكرها ابن حبيب" ودارةُ شجي"
دارة شحي، بالشني : ورأيت خبط إسحاق: قال. وكذلك ذكره صاعد. املهملة، مقصور، على وزن فعلى

  .أهي هذه أم دارة أخرى: فلست أدري: قال. املعجمة، واحلاء املهملة، على وزن فعل

شحي، ووشحي، وشجي، وباجليم، سيأيت ذكر مجيعها إن : املواضع الثالثة صحاح معروفة: قلت: ع
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  .شاء اهللا يف مواضعها

  : بصادين مهملتني مضمومتني؛ قال جرير" ودارةُ صلْصل" 

 صرمى أم تريد دلَاالَ أتريد  يا ليت شعري يوم دارة صلصل

  : وقال أيضان أنشده صاعد

  بدارة صلصل شحطوا الَمزارا  إذا ما حل أهلك يا سليمى

  .أيضامذكور حمدد يف رمسه : وعسعس" ودارةُ عسعس"

  .بفتح القاف، وتشديد الدال املهملة" ودارةُ القَداح"

  .قطقط: ورواه صاعد بضم القافني. بقافني مكسورتني، وطاءين مهملتني" ودارةُ ِقطِْقطْ"

  : تثنية قلت؛ قال بشر بن أيب خارم" ودارةُ القَلْتين"

 الفؤاد به مضوع لحنته  بدارة القلتين صونا سمعتُ

 البغال به وِقيع ألبوال  وزن من عيدان أرضاوقد جا

  .حمرك: مضوع: وقال غريه. أي مروع؛ ضاعه أي أفزعه، قاله صاعد: مضوع

: والكور والكوثر. هكذا روى عن ابن حبيب، بضم الكاف؛ وأقرأه صاعد بفتحها" ودارةُ الكُور"

حية جنران، على ما أنا ذاكره يف حرف بنا: بناحية ضرية؛ واملفتوح أوله: موضعان معروفان؛ املضمون أوله
  : الكاف إن شاء اهللا؛ قال سويد بن كراع

  بحيث ناصي أنوف األخرم الجردا  الكور كانت من محلتنا ودارة

وكانت مباسل حرب لبين ضبة على بين كالب؛ قتل فيها شتري بن . حمددة يف رسم ماسل": ودارةُ ماسل" 
  : وقال ذو الرمة. يوم ماسلخالد بن نفيل الكاليب، فهو 

 أباها يوم دارة ماسِل أخذنا  نجائب من ضرب العصافير ضربها

  : بكسر امليم، وباحلاء والصاد املهملتني، وهي لبين قشري، قال دريد" ودارةُ مِحصن"

 سوقتين إلى نساِح فحائل  بين غول لن تضلوا فإنا

  واحيفسر داح المثامن فالض  محصن فبذي طلوح فدارة

  .فأنباك أن دارة حمصن تلقاء ذي طلوح، احملدد يف موضعه

وذكره صاعدك دارة مكمن، بضم األوىل . هكذا روى عن حممد بن حبيب، بفتح امليمني" ودارةُ مكْمن"
    : وذكره كراع بفتح األوىل، وكسر الثانية، قال الراعي. وكسر الثانية
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  اما وِعينَارياح الصيف أرء  مكمن ساقت إليها بدارة

وهي بني ديار بين مرة وديار بين شيبان؛ . ودارةُ موضوعط بفتح امليم، وبالضاد املعجمة، والعني املهملة"
  : قال احلصني بن احلمام املري

  بدارة موضوع عقوقا وماثَما  اهللا أفناء العشيرة كلها جزى

  .حمدد يف موضعه: وميعوز" ودارةُ ِيمعوز"

وهي قرية يف بالد فارس، على شاطى البحر، وهي مرفأ . دارين، فيعرب النون: وبعضهم يقول" دارونَ"
  : سفن اهلند بأنواع الطيب، فيقال مسك دارين، وطيب دارين، وليس بدارين طيب، قال اجلعدي

 رين وفلج من فلفل ضِرم  ألقى فيها فلجان من مسك دا

  : وقال ابن مقبل

  ضال بتثليث أو ضال بداِريناَ  االظباء االدم أسكنه كأنهن

دارين أي عتيقة، : من بناها؟ فقالوا: أن كسرى سأل عن هذه القرية: وذكر أبو حامت عن األصمعي
  .دارين، ملا يدورا أوليتها: بل كسرى قال: وقيل. بالفارسية

سم يف شعر وهكذا روى هذا اال.موضع قد تقدم ذكره رسم مخان: بتشديد الياء بعدها ألف" داريا"
قرية بالشام، : ويف التواريخ دارايا، بزيادة ألف بني الراء والياء، خمفف الياء. حسان، الذي أنشدته هناك

  .منها أبو سليمان عبد الرمحن بن عطية الناسك

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم احلفري: على بناء فاعل" داِسم"

  .سم اخلرج مجيعا، فانظره هناكموضع قد تقدم ذكره يف رسم أدمي، ويف ر": الدام"

وبني . مدينة بني الرى ونيسابور، وهي أقرب إىل نيسابور: بكسر امليم، بعدها غني معجمة" الداِمغان" 
  .الدامغان ومسنان مرحلتان

  .موضع حمدد يف يف رسم الثاملية، املتقدم ذكره: بالنون أيضا، على بناء فاعلة" الداِهنة"

  الدال والباء

  .سوق من أسواق العرب: بفتح أوله وثانيه، مقصور، على وزن فعل" دبا"

  .موضع بظهر احلرية معروف: مثله، بزيادة األلف والالم للتعريف" الدبا"

واستعمل خالد بن عبد اهللا القسري رجال من ربيعة على ظهر احلرية، فلما كان يوم النريوز، أهدى 
  : دى هو قفصا من ضباب وأبيات شعر، وهيالدهاقني والعمال جامات الذهب والفضة، واه



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  303  

 األذناب حمر الشواكِل محلقة  جبا المال عمال الخراج وجبوتي

 كساهن سلطان ثياب المراجِل  الدبا والنقد حتى كانما رعين

  .موضع من ديار كلب، مذكور بعد هذا: والدنا، بالنون

"بأَِبي د بوهناك خط النيب صلى . اب احلجون مبكةوهو شعب من شع. بضم أوله، وإسكان ثانيه" شع
اهللا عليه وسلم على عبد اهللا بن مسعود ليلة اجلن، من حديث عبد اهللا بن البارك، عن زيد بن املبارك، عن 

  .حممد بن ثور، عن ابن جريح، عن أيب عبيدة بن عبد اهللا، عن أبيه

  : ن، قال الراعيبلد يف ديار غطفا: على مثال فعال، مشدود الثاين، من دب" دباب"

  لما التقينا على أدحال دباِب  هندا ثناياها وبهجتها كأن

موضع قبل بدر، مذكور يف رسم العقيق، عند ذكر طريق رسول اهللا : بفتح أوله، وتشديد ثانيه" الدبة"
  .صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر

  : ار غطفان، قبل اجلناب، قال أرطاة بن سهيةجبل يف دي: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة" دبر"

  ذرا دبر يعاولن النَّذِيرا  الجناب منكبات تسفن

  : وقال أبو ذويب

 بالطرتين هميج موشحة  أبنة السهمي يوم لقيتها كأن

 ولهت يومين فهي خلوج فقد  بأسفل ذات الدبر أفرد جحشها

الظباء التهامية : وقال األصمعي. إذا ذبل وجهها: ءالضعيفة النفس؛ يقال قد مهجت نفس النفسا: اهلميج
فذلك أن ذات الدبر من . هلا خطتان سوداوان يف طرتيها، وذلك عند منقطع لون ظهرها من لون بطنها

: قرى يوما على األصمعي من شعر أيب ذويب: قال القتيب. اليت اختلج ولدها عنها: واخللوج. امة

إمنا هو !ضل ضاللك: لباء أخت الواو؛ فقال أعرايب باحلضرة للقارىءالبيت، با..." بأسفل ذات الدبر"
  .فأخذ األصمعي بذلك بعد.ذات الدبر، وهي ثنية عندنا

  : أرض معروفة، يف ديار بين متيم؛ قال احلجاج: بضم أوله وثانيه، وتسكينه أيضا" الدبل"

 أم مولع موشى أذاك

 جاد له بالدبل الوشمي

 يوثني الول وبالحجور،

  من باكر األشراط أشراطي
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 نداد له إمطى وبالفر

    

ضرب من : واإلمطى. وكهما مذكوران يف مواضعهما. كثيب رمل: موضع هناك، والفر نداد: احلجور
  : الشجر، وقال روبة

  رجرجن من أعجازهن الخزل

  أوراك رمل والج في رمل

  من رمل ترني أو رمال الدبل

: ع بالبادية، بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبعده ياء وهو مما يلي اليمامة، وجيمعونهموض: الدبيل: وقال اخلليل

  : وأنشد. الدبل

  جاد له بالدبل الوسمي

  .هي دار بين متيم: واليمامة

  : قال احلجاج. دبل: موضع، ومجعه: دبيل: وقال أبو بكر

  جاد له بالدبل الوسمي

  . وهو بلد مذكور يف رسم الضيم، فانظره هناك.على بناء فعول، بفتح أوله، من دب" دبوب"

موضع يف بالد فارس، تلقاء : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء مهملة، مث ياء، على وزن فعيلي" دِبريي"
املدائن؛ وكان احلارث القباع أقام يف سريه إىل اخلوارج بني دبريي والدبا مخسا، وهم بقربه، فقال 

  : الشاعر

 يسير يوما ويقيم شَهرا  يرا نكراإن القباع سار س

  : وقال آخر

 دبيرا ودباها خَمسا بين  إن القباع سار سيرا ملسا

  : وقد أنشده بعضهم

 دباها ودبيرا خَمسا بين  إن القباع سار سيرا ملسا

  .وهو خطأ؛ ألن الضمري دباها راجع على دبريي

  .مدينة من مدن الشام، معروفة: بلهعلى لفظ الذي ذكر اخلليل يف الرسم الذي ق" دِبيل"

  .موضع آخر، يذكر يف موضعه: ودبيل، بتقدمي الياء على الباء
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: ولذلك يقولون: موضع واسع؛ قال ابن األعرايب: بضم أوله، وكسر ثانيه وختفيفه، وبالياء املشددة" دِبي"

مر، عن ثعلب، عن ابن روى ذلك أبو ع. جاءنا بدبا ديب، أي مبثل دبا هذا املوضع الواسع من املال
  .األعرايب

  الدال والثاء

وهي هناك "بلد بالشام، معروف، على مثال البثنية، : بعده نون وياء مشددة. بفتح أوله وثانيه" الدِثنية"
: وقال أبو علي القايل. والدثنية دار أنس بن العباس بن األصم الشاعر. كورة من كور دمشق": ايضا

  .نقلته من كتاب يعقوب يف اإلبدال.  لبين سليممرتل: الدفنية والدثنية

  الدال والجيم

  .موضع مذكور إثر هذا، يف رسم دجن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون" دجن"

رملة بأرض غطفان، دون احلرة، قال ابن : بفتح أوله، وجيم أخرى يف آخره، على وزن فعول" دجوج"
  : مقبل

  الشرق عنها المغضنات السواِريانفي   ذراها من دجوج قعائد كأن

نسيجة تنسيج كهيئة العيبة، شبه ا أمسنتها، وقال أبو ذريب يف رواية السكري، ومل : القعيدة: قال املفجع
  : يروه األصمعي

  نظرت وقدس دونها ودجوج  عمري أي نظرة ناظر فأنك

  .فأنبأك أن دجوج تلقاء قدس، احملدد يف موضعه

  : موضع من أرض كلب، وأنشد للمرار الفقعسي: دجوج: يدوقال أمحد بن عب

  يطارق في دوابرها الشُوعا  على دجوج بمنعالت وفاء

  الدال والحاء

وهو ماء لبين سعد، قال . بضم أوله، وإلسكان ثانيه، وضم الراء املهملة، بعدها ضاد معجمة" دحرض"
  : البعيث

  رض ووِشيعولو كان دوني دح  شددت لها إلى أوثق العرا

  : وإيامها أراد عنترة بقوله: ماء آخر لبين سعد أيضا، قال األصمعي: ووشيع
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 تنفر عن حياض الديلَِم زوراء  شربت بماء الدحرضين فأصبحت

. أرض يف أقاصي البدو: والدليم". مباء الدحرضني: "ملا احتاج إىل مجعهما مسامها باسم األشهر، فقال

  .األعداء؛ جعلهم أعداء كالديلم: أراد بالديلم: وقال ابن األعرايب. بين عبسهو ماء ل: وقال املطرز

واد يتصل بسرار، من ديار بين مازن، وقد تقدم ذكره يف رسم األشعر، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه" دحل"
. الدحل، باأللف والالم، ورمبا قيل أدحال، فجميع: ويقال. وسيأيت أيضا يف رسم مالك، ورسم العزل

  : قال ابن مقبل يصف محارا

 يواصله بخمس كاِمِل قربا  وردا أعلى دحل يهدج دونه

  : وقال األخطل. اسم أرض أو شىء مؤنث، كالعني أو حنوها، ولذلك مل يصرفه: دحل: قال أبو حامت

 األشق وعالجا بدوالي يسقى  كانما في مظلم غدق الرباب

 ه األدحاِلالكثيب فقن وعلى  زبالة بات منه كلكل وعلى

 بين روية فطحاِل فالضوج  البسيطة فالشقيق بريق وعال

    

فالن دحالين، : سألت األصمعي عن قول الناس: قال أبو حامت. بفتح أوله، على وزن فعالن" دحالن"
  .فقال نسبوه إىل قرية باملوصل، أهلها أكراد ولصوص. بفتح الدال، وسكون احلاء

"ىنحموضع بسيف البحر، قال : ان ثانيه، بعده نون مفتوحة وياء، على وزن فعلىبفتح أوله، وإسك" د
  : ربيعة بن جحدر اهلذيل

  ولكنما حوتا بدحنى أقامس  رجال خادعته لخدعته فلو

  : وأنشد األصمعي

  أني قتلت وأنت الفارس البطُل  لي بدحنى أيما رجال وصاحب

 ملا انصرف من الطائف، سلك على دحىن، حىت نزل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وذكر ابن اسحاق
: وأنا أراه أراد. هكذا وقع يف كتاب السري، وبالنون؛ وكذلك ذكره الطربي، وليس هناك سيف. اجلعرانة

  .سلك على دحى املتقدم ذكره، ولو ال أنه غري حمدد عندنا الرتفع االرتياب

  : العجالن، قاله أبو حامت، وأنشد البن مقبلبفتح أوله، على وزن فعول، وهو ماء لبين " الدحول"

 بجنان الدحول قنابلَه تعادى  وحوم رأينا بالدحول ومجلس

  : شبه الفرسان باجلن، كما قال زهري
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  بخيل عليها جنة عبقرية

بئر معروفة يف أرض عكل، منرية املاء، وكان نازع فيها النمر بن تولب رجل من : وقال غريه الدحول
  : النمرقومه، فقال 

  عجاف المال تتركه سماناَ  الدحول إذا أتاها ولكن

  .، وكهو ماء معروف"ولكن اللحود: "ويروى

  .موضع آخر، يأيت بعد هذا: والدخول باخلاء املعجمة

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو، على وزن فعل" دحى"

موضع مذكور يف رسم البدى، : ح ثانيه، وبالضاد املعجمة، على لفظ التصغريبضم أوله، وفت" دحيضة"
  : املتقدم ذكره، قال ليبد

 السليم من دحيضة جادالَ بذات  أنامت غضيض الطرف رخصا بغامة

  .حني اشتد عظمه: اجلادل

  الدال والخاء

مدينة من مدن اليمن، وهي دار : جبل مطل على شبام، وشبام: بضم أوله، وبالراء املهملة يف آخره"دخار"
  .مملكة بين يعفر؛ هكذا ضبطه احلسن ابن أمحد اهلمداين

  .جبل مذكور يف رسم عكاظ، فانظره هناك: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم" دخم"

  .جبل يأيت ذكره بعد هذا: ودمخ، بتقدمي امليم

نة يوم مشظة، وكان يوم مشظة هلوازن على وإىل دخم اعتزال بلعاء بن قيس بين بكر بن عبد مناة بن كنا
  .كنانة

  : موضع ببالد بين مازن، قال مالك طنب الريب: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون" دخن"

  مرابع بين دخن إلى سراِر  وإن حل الخليط ولست فيهم

  .باحلاء والالم" بني دحل"باجليم، و" بني دجن: "ويروى. موضع يايل دخن: سرار

"اندخجبل مذكور، حملي يف رسم فيد، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نونان، على وزن فعالن" ن
  .فانظره هناك

الدخومل : موضع اختلف يف حتديده؛ فقال حممد بن حبيب: بفتح أوله، على وزن فعول" الدخول"
  : يف بالد أيب بكر بن كالب؛ وأنشد لكثري: وحومل
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 طلل يلوح قَِديم وبحومل  أمن آل قتلة بالدخول رسوم

  : بلدان بالشام؛ وأنشد ألمرىء القيس: الدخول وحوامل: وقال أبو احلسن

  بسقط اللوى بين الدخول فحومِل  نبك من ذكرى حبيب ومنزل قفا

 نسجها من جنوب وشماِل لما  فالمقراة لم يعف رسمها فتوضح

إن املقراة ليس : إال أن أبا عبيدة يقول. ود العنيهذه كلها مواضع ما بني أمرة إىل أس: وقال أبو الفرج
  .موضعا، وإمنا يريد احلوض الذي جيمع فيه املاء

بكسره، وبالباء املعجمة بواحدة بعدها جيم : بفتح أوله، وقال أبو حامت" ِدراب ِجردَ"الدال والراء 
:  بالد فارس، والنسب إليهامكسورة، وراء مهملة ساكنة، دال مهمة، ومها امسان جعال امسا واحدا، وهي

وقال . وهي اليت هزم فيجها اخلوارج عبد العزيز بن أسيد،أخا عبد اهللا بن خالد بن أسيد. دراوردى
  : سوارين املضرب السعدي وهرب من البعث

  دراب وأتراك عند هند فُواديا  الحجاج أن لم أزر له أقاتلي

 وزعم األصمعي أن الدراوردى الفقيه منسوب إىل :وأنشده أبو حامت دراب بالكسر، ورد الفتح؛ قال
  .دراىب، أوجدرى: دراب جرد، وهو على غري قياس، بل هو خطأ؛ وإمنا الصواب

    : موضع يف ديار هوازن، قال اجلعدي: بفتح أوله، على لفظ تأنيث أدرد" الدرداء"

 رداء مثل تخمط القَرم  متخمطا فيما أصيب من الد

"ريق. ، وتشديد ثانيهبفتح أوله" د قلتان يف بالد بين سليم، يبقى فيهما ماء السماء الربيع كله، : دروذو
  : قال عباس الرعلي

  تراوحه الشمائل والدبور  طلل بدر فذي نهيق لمن

  : وقالت اخلنساء

 بجنوب در فذي نَهيِق لنا  أال يا الف نفسي بعد عيش

وقال . مكان كثري السلم، أسفل من حرة بين سليم: در، ودرواد بنجد من حرة : ضاجع: وقال املفجع
  : محيد بن ثور

  من در بين أناصب غُبِر  بهن نحور أودية فرموا
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  .نصب، ونصب، زنصب: أناصيبك مجع أنصاب، وهو األعالم، واحدها

با من أبواب كانت دريب با: قال األصمعي. بضم أوله، وإسكان ثانيه، مقصور، على وزن فعلى" درين"
  : درين باليمامة، قال األعشى: وقال غريه. فارس، دون احلرية

 وكيف يشم الشارب الثِمل شيموا  فقلت للركب في درني وقد ثملوا

 فالرجُل فالألبالء فالعسجدية  نمار فبطن الخال جادهما قالوا

 حتى تدافع منه الوتر فالحبُل  يجري فخنزير فبرقته فالسفح

  ".حىت تدافع منه الربو: "ويروى". فاألبواء فالرجل: "ووروى أبو عمر

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو ودال أخرى مهملة" درود"
  .أبرشتومي

بلد من أرض : بفتح أوله وثانيه، بعده واو والم مكسورة، مث ياء معجمة باثنتني من حتتها" دروِلية"
  : قال الطائيالقسطنطينة، 

 دروليةلها أوكار بقرى  الجياد كأنهن أجادل قدت

 قسطنطينة إعصار حيطان  حتى التوى من نقع قسطلها على

 ختم والخليج شعار والقفل  البيضاء ميعاد لهم والحمة

  : حصن هناك؛ قال يف مواضع آخر: القفل

  عضد أو أعين سهم بفرِق  أن الذراع شدت قواها فلو

  .ذرولية، بذال معجمة: قفلها كما زعموا قفال وال البحر دوا بعميق وقد رواه بعضهمما رأى 

  الدال والسين

"تسأرض يف ديار كلب، قال : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده التاء املعجمة باثنتني من فوقها" الد
وهي : ال أبو عبيدةق. بالدشت: قد علمت فارس ومحري واألعراب بالدست أيهم نزال ويروى: االعشى

  .أراد األعشى يوم قتل وهرز الفارسي مسروق بن أبرهة. األرض املستوية

  .يأيت بعد هذا ايضا: ودشت بالشني

موضع مذكور يف : بزيادة باء معجمة بواحدة بعد التاء، وبعدها ياء، مقصورة على وزن فعللي" دستبي"
  .من بلد الديلممن أرض مهذان، : ودستيب. رسم قزوين، فانظره هناك
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موضع كانت فيه حرب املهلب : بزيادة راء مكسورة مهملة، وياء ونون، على لفظ الذي قبله" دستباِرين"
  : مع اخلوارج، قال املغرية بن حبناء

  على الكرد إذسدت فروج المخارم  كذبت في دستبارين شدتي وما

ميسان، بفتح امليم، بعده ياء وسني مهملة، على بفتح أوله، وإسكان ثانيه، مضاف إىل " دست ميسان"
  .وزن فعالن، وهو طوسج من طساسيج دجلة

قرية من قرى العراق إليها تنسب : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني من فوقها" دستوا"
دستوي، ولكن غريه : الوكان القياس أن يق. سنبر: وسام أيب عبد اهللا. هشام بن أيب عبد اهللا الدستواين

  .النسب

  .موضع ذكره ابن دريد ومل حيدده: على وزن فعالن، من الدسم. بضم أوله" دسمان"

  الدال والعين

موضع : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني من فوقها، وباء معجمة بواحدة" دعتب"
  .ذكره ابن دريد ومل حيدده

موضع قد تقدم ذكره : ، وإسكان ثانيه، بعده ثاء مثلثة مضمومة، وواو وراء مهملةبضم أوله" الدعتور"
  .يف رسم تيماء

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األحص: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة" الدعس"

  الدال والغين

  .واد قد تقدم ذكره يف رسم خفينن: بضم أوله، وبالنون يف آخره" د غَان"

"وكذلك زاغول، بالزاي. قرية من قرى طرسوس: بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو والم" غُولد.  

  الدال والفاء

وهو واد يف شق هذيل، وهو . موضع قد تقد ذكره يف رسم ألبان: بضم أوله، ويف آخره قاف" دفَاق"
     : وعروان يأخذان من حرة بين سليم، ويصبان يف البحر، قال دريد بن الصمة

  بأهل المرختين إلى دفاق  و أني أطعت لكان حدىفل

  : وقال ساعده بن جؤية

 فعروان الكراث فضميها دفاق  وما ضرب بيضاء يسقى دبو بها
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بضم " فعروان الكراث: "ورواه األصمعي. بقافني" دقاق: "ورواه األخفش. وهذه كلها أودية هناك
  .وغريه يرويه بفتح العني. العني

وقال ابن . موضع أراه يف شق اليمن:  أوله وثانيه، بعده الياء أخت الواو، على وزن فعالنبفتح" الدفَيان"
  : مقبل خياطب بعض اليمانية

 بين السود فالدفيان بصحراء  تمنيت أن تلقى فوارس عامر

  : واد قريب من مكة، مذكور يف رسم ذروة، قال مجيل: على بناء فعيل، من الدفن" الدِفني"

 الهند أو بردى بطن دفين قنا  تعرضت يوماً حسبتهانعاج إذ اس

  الدال والقاف

وكتبت عائشة إىل . موضع بالبصرة: بفتح أوله وثانيه، بعده ألف وقاف، على وزن فعالة" الدقَاقَة"
، تعىن "إن ابن أيب طالب نزل الدقاقة، وبعث ربيبه ربيب السوء، إىل عبد اهللا بن قيس يستنفره: "حفصة

  .اها، أمه أمساء بن عميس، كانت عند على بن أيب طالبحممداً أخ

: األصمعي: وقال. ذكره سيبويه. بفتح أوله وثانيه، وفتح الراء املهملة، مقصورة، على وزن فعلى" دقَرى"

  : كل روضة خضراء كثرية املاء والنبات، فهي دقرى، قال النمر بن تولب: قال غريه. وهي روضة معروفة

  أنف يغم الضال نبت بحارها  نبتهادقرى تخيل  كأنها

  .أي لون كان فيها ضال لغمه نبتها، لطوهلا واعتمامه

  الدال والكاف

  : موضع يف بالد بن يأسد، قال متمم بن نويرة: بفتح أوله، على لفظ مجع دكداك" الدكاَدك"

  لقبر ثوى بين اللوى فالدكاك  أتبكي كل قبر رأيته فقال

وكان مالك بن نويرة أخو متمم املرئي ذا الشعر، . يضاً هناك، جماور الدكادكفالدوانك، هو أ: ويروي
  .يف بالد بن ي أسد: واملال. قتل باملال، وقربه هناك

ميوت أخوك باملال، وتبكي : قدم متمم العراق، فجعل ال مير بقرب إال بكى عليه، فقيل له: قال األصمعي
  : بعد البيتهذه األبيات و: انت على قرب العراق؟ فقال

 بدعني فهذا كله قبر مالك  إن األسى يبعث األسى: فقلت له

  .ر باهلند: بفتح أوله وثانيه، بعده نون مفتوحة مشددة، وصاد مهملة" الدكنص"
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  الدال والالم

  .جبل مشرف على احلجون، كثرياً ما كان يسمع منه يف اجلاهلية هواتف اجلن: بضم أوله" أبو دالمة"

"لْهمن قدم اهلاء على الالم فقد . موضع باليمن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده هاء مفتوحة وكاف" كد
هكذا ضبطه بعض أهل اللغة، ووقع يف كتاب اهلمداين . يأيت بعد هذا: والدهالك بتقدمي اهلاء. أخطأ

م، وسقطرى وهي من معاقل البحر، وكذلك ريسوت حصن منيع لبين رئا: دهلك، وقال: بتقدمي اهلاء
  .وجبل الدخان

بلد من الثغور املتصلة ببالد الروم، وراء الفرات، قال : بفتح أوله، وضم ثانية، بعده واو وكاف" دلُوك"
  : عدي بن الرقاع

  دلوك وأشراف الدروب القواهر  فقلت لها كيف اهتديت ودوننا

  : ويتصل بدلوك صنجة، قال أبو الطيب

   كل طود راية ورعيلعلت  فلما تجلى من دلوك وصنجة

  .مث صح يل أنه من منبج

  الدال والميم

موضع مضاف إىل دم كان فيه، وهو مذكور يف رسم البليد املتقدم ذكره، ومذكور أيضا يف ": ذُو دم " 
  .رسم ومجي

  : جبل حمدد يف رسم ركبة، قال مزاحم العقيلي: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وباخلاء املعجمة" دمخ"

  وهضب تربان والجلحاء من طنب  ول دمخا عن مواضعهتح حتى

طوله ف : دمخ جبل من جبال ضرية: وقال محزة بن احلسن األصبهاين. جبالن أيضاً: وتربان وطنب
  : دماخ، قال اخلطيئة: ورمبا مجعوه مبا حوله، فقالوا: أثقل من دمخ الدماخ: السماء ميل، يقال يف املثل

  بين الدماخ وبين دارة خنزر  هالك" ال أبا لك"إن الرزية 

  : يقال هلما ناعمتا دمخ، وأنشد الراعي: ولد مخ واديان: قال أبو حامت

  بناعمتي دمخ ليهين ماضياً  لعمري إن العاذالتي موهنا

معروفة، مسيت بدمشق بن منرود بن كنعان، فإنه هو الذي بناها، وكان آمن بإبراهيم وصار " ِدمشق"
  .وانظره يف رسم جريون. رود دفعه غليه، ملا رأي اآلياتمعه، وكان أبوه من
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ورى أبو عبيد أن عبادة بن . قرية من قرى الغوطة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وبالراء املهملة" دمر"
ارجع، فإنه : الصامت مر بدمر، فأمر غالمه ان يقطع له سوكاً من صفصاف، على ر بردى، مث قال له

  .، فإنه سييبس فيعود حطبا بثمن، وذلك ألا من قرى الذمة، افتتحت صلحاإن مل يكن يثمن

  : موضع بالشام قد تقدم ذكره يف رسم اجلوالن، قال امرؤ القيس يف رواية محاد": دمون " 

  تطاول اليل علينا دمون

  دمون إنا معشر يمانون

  وإننا ألهلنا محبون

دمون وخودون وهدون : وقال يف موضع آخر. ضرموت حلمريمن حصون ح: ودمون أيضا: قال اهلمداين
  .قري للصدف حبضرموت: وعندل

  الدال والنون

  : موضع يف أرض كلب، قال الشاعر: بفتح أوله، مقصور، على وزن فعل" الدنا"

  دوارس بعد أحياء حالل  الدنا فعويرضات فامواه

  : وقال سالمة بن جندل

  ما قد أتى أهل الدنا والخورنقك  هل أيت أنباؤنا أهل مارب أال

  .موضع مذكور يف رسم النقاب، وأراه غري هذا: والدنا أيضاً

  : جبالن معروفان، قال اجلعدي: على لفظ تثنية دن" الدنان" 

  أنامت لدى الدنين بالصيف جؤذرا  فرد من الوحش حرٍة كممرية

حدة، وألف وواو ونون ساكنة، ودال مهملة، بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بوا" دنباوند"
ورد يف احلديث أا بلدة السحر، فيها الساحر احملبوس يف : ذكر احلريب هذا املوضع يف باب دنب، وقال

  .جبلها، يقال إنه يفلت يف أخر الزمان، فيكون مع الدجال، يعلمه السحر، ويعلمه له

  .دنياوند: ياء، ويقولونالناس يصحفون يف هذا االسم، فيجعلون الباء : قلت

  الدال والهاء

وقد تقدم ذكرها يف . إكام سود تتصل بالدهناء: بفتح أوله على وزن فعالل، كأنه مجع دهلك" الدهاِلك"
  .رسم الدهناء
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كانت فيهما وقائع لبين عقيل على . موضعها: دهر وشبوة: قال األصمعي. على لفظ اسم الزمان" دهر"
  : ريهما، قال مزاحم ابن احلارثبين متيم، مها بني دا

 ندانا بأندى من تكلم نفضل  وال ينعم علينا ومن يقس وننعم

  ودهر ومن وقع الصفيح المصقل  من أيامهن وشبوة وبالخيل

  : أي نفضل باخليل وأيامها، كما قال طفيل

  ويعرف لها أيامها الخير تعقب  أيام فمن يصطبر لها وللخيل

  : وقال لبيد

  وسال به الخمائل في الرمال  سياً برضام دهررا وأصبح

  : وقال الشنفري فيما كان يطالب به بين سالمان

  أمش بدهر أو عداف فنوراً  تزرني حتفي أو تالقني إال

  .فدل قوله أن دهرا وما ذكره بعده من يدار بين سالمان

طريق اليمامة إىل مكة، ال يعرف رمال يف : الدهناء: قال ابن حبيب. بفتح أوله، ميد ويقصر" الدهناء"
وقد . أوسع من الدهناء: ويقال يف املثل. طوهلا، وأما عرضها فثالث ليال، وهي على أربعة أميال من هجر

قال كثري يف . وعلم الدهناء هو قساً، وانظره يف موضعه. ذكرت الدهناء يف رسم عاجل، ويف رسم كاظمة
  : قصره

  م الدنا به والدهالكغدت ترتي  كأن عدوليا زهاء حمولها

  : إكام سود هناك، معروفة، وقال آخر يف مده: والدهالك

 مالت لجانب الدهناء ثم  جازت القور والمخارم أما

  .من بالد اهلند، مذكور يف رسم واشم: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون مفتوحة وجيم" الدهنج"

  الدال والواو

  : نسك كانوا ينسكون عنده يف اجلاهلية، قال عنترة: فيف ثانيهبفتح أوله أيضا، وخت" دوار"

 يمضي جماعتهم يعود إذا  جعلت بني الهجيم له دواراً

  : أي يدرون حوله كما يدار حول هذا النسك، كما قال جرير

 لهن برحرحان دوارا كنتم  والخيل إذ حملت عليكم جعفر
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  : وقال امرؤ القيس

  " ذيلعذارى دوار في المالء الم "

موضع قد تقدم ذكره يف رسم الدكادك، وسيأيت يف : بفتح أوله، وبالبنون املكسورة والكاف" الدواِنك"
  : رسم ومجي، قال أبو كنانة السلمي يف يوم الفيفاء

  ومخلوجة حتى انثنوا للدوالك  سلكى بحر بالدهم وطئناهم

عمرو بن العاص، وأبو : يها اختلف احلكمانمدينة بالعراق، وف: على لفظ الدوحة من الشجر" دوحة"
  .موسى األشعري

  .موضع مذكور يف رسم العقيق، فانظره هناك: بضم أوله، وبدال مهملة بعد ثانيه، ممدود" الدوداء"

    

  .مسيل يدفع يف العقيق: بضم أوله، ممدود على وزن فعالء" الدوداء"

  .ه يف األمساء إال قوباء وخشاءشعبة من بعض أثناء الدوداء، وال مثال ل: وتناضب

: قال أبن حبيب. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، وألف ونون، على نباء فعالن" دوران"

  : قال كثري: ما بني قديد واجلحفة، وقد ذكرته يف رسم هرشي: دوران

 بردي تظعانها واحتاللها على  وأني بذي دور ان تلقى بك الدوى

 تبنى مرجها فتاللها فأكناف  نهم مرج راهطحلت م أكاريس

كيف تلقى أظعاا وأنت بدوران وهي بدمشق؟ ومرج راهط بدمشق، قريب من تبىن، وتبين : يقول
  : وقال مالك بن خالد اخلناعي. بأرض البثية من عمل دمشق

  إلى طرف المقراة راغية السقب  بذي دوران والجزع حوله كأن

  : دودان بدالني مهملتني، وأنا منه أوجر، وأظنه دروان، قال محيد: روورد يف شعر محيد بن ثو

 قاألشهبين فجمال فالمجج  صدور دودان فأعلى تنضب

  : وقال نصيب يف دوران

  وما لي عليها من قلوص وال بكر  بذي دوران أنشد بكرتي ظللت

يف رسم مسرفان، وإليه تنسب أم موضع مذكور : بفتح أوله، وبالراء املهملة املفتوحة، والقاف" دورق"
  .ركيع بن أيب سود، املعروف بابن الدورقية

"وِرمبضم أوله، وكسر الراء املهملة وفتحها، وهو حصن ضهر، من أرض اليمن، وضهر على ساعتني " د
ملوضع بتهامة قد تقدم : وذو دم مضاف إىل دم. من ضنعاء، هكذا تكرر يف كتاب اهلنداين مضبوطاً
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  .ذكره

  .مجل عائشة" عسكر"بلد الفراعنه، ومنه مجل : مودور

موضع يلي سنجار، احملدد يف موضعه، قال : بفتح أوله، وبالسني املهملة مفتوحة، والراء املهملة" دوسر"
  : أبن أمحر

 فاألجزاع أجزاع دوسرا بسنجار  ظعنت قيس فألفت بيوتها لقد

  دنا فتهصراالدوم لما أن أو  وقد كان في األكهار أو رمل فارز

 خرب بنيانه قد تكسرا وعن  عن مياه بالمديبر مرة غني

وهكذا رواه أبو على القايل، عن أيب . قرية من جنران، وهي من أرض خثهم، ومث رمل فارز: األطهار
  .فارز، بتقدمي الزاي، وانظهره يف رمسه: كب رنب دريد، وغريه يرويه

  : مة، على بناء فعالن، قال األخطلموضع بفتح أوله، وبالغني املعج" دوغَان"

  ىغرب النوى وترى في خلقها اودا  سليمى بدوغان وشط بها حلت

موضع بقرب األهواز، مذكور يف رسم كرنيب، إليه ينسب : بضم أوله، وبالباء املعجمة بواحدة" دوالَب"
  .غريهأوب بسر حممد بن أمحد بن محاد األنصاري الدواليب، صاحب التواليف واألوضاع و

وقد مسعت الفصحاء : قال. هو الدوالب، بالفتح، وقد يقال الدوالب، بالضم: قال أبو حينفة يف املنجون
  : ينشدون

  طعان فتى في الحرب غير ذميم  شهدتني يوم دوالب أبصرت فلو

  .فدل هذا من قوله أن دوالب هذا املوضع، إمنا مسى بتلك اآلهلة اليت تصب املاء

  : يف ديار بين ضمرة، قال كثري خياطب عزة: "واِدي الدوم"

  بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل  ما جئناك يوما عشية بآية

  .موضع مذكور يف رسم فاثور: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" دوم االياد"

  .اسم موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، على وزن فعالن" دومان"

  : موضع بني الشام واملوصل، قال األخطل: ة ال تدخلها األلف والالمبفتح الدال وامليم، معرف" دومة"

 تثار للموتى القبور غداة  كرهن ذباب دومة إذ عفاها

ودومة هذه من منازل جذمية األبرش، يدلك على ذلك قول املخبل بذكر أيام . وكان وقع هناك طاعون
  : الزباء، قال، وذكر الدهر
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 مسربة لها أنفاق دوراً  ابنة الزبا وقد جعلت طلب

  من أهل دومة رسلة معناق  لها أجال وال يخشونه حملت

 يلوح كانه مخراق عضب  تفرعها بأبيض صارم حتى

  : وقال الكميت

  بحيث تباهى الخيام القصورا  لقيت به الغانيات ويوم

اسم قد : أللف والالمبفتح الدال، معرفة با" الدومة"مبدى أنيقا وعيشا غريرا =بدمة فالبيع الشارعات
  .تقدم ذكره يف رسم خيرب

  : بضم الدال، وهي ما بني برك الغماد ومكة، قال األحوص" ودومةُ اجلَندل"

  إلى البرك إال نومة المتهجد  جعلت ما بين مكة ناقتي فما

    

 من لغط القطا المتبدد بدومة  وكادت قبيل الصبح تنبذ رحلها

  .از والشام، واملعىن واحد وإن اختلفت العبارةإا بني احلج: وقيل أيضا

. ودومة هذه على عشر مراحل من املدينة، وعشر من الكوفة، ومثا من دمشق، وأثنيت عشرة من مصر

ومسيت بدومان بن إمساعيل عليه السالم، كان يرتهلا، ويدللك أن دومة هذه متصلة بدور بين سليم قول 
  : الكميت

  مة فاألباطح فالشفيرفدو  دور بني سليم منازلهن

  : وقال الفرزدق

  وركبانها طي البرود من العصب  ما بين الجواء ودومة طواهن

وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيشاً إىل دومة، وأمر عليهم عبد الرمحن ابن عوف، وعممه بيده، 
ن ذكرى، عسى اهللا ان يفتح أغدا باسم اهللا، فجاهد يف سبيل اهللا، تقاتل من كفر باهللا، وأكثر م: وقال

وكا األصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن احلارق بن حصن بن . على يديك، فإن فتح فتزوج بنت ملكهم
ضمضم ملكهم، ففتحها، وتزوج متاضر بنت األصبغ، فهي أول كلبية تزوجها قرشي، فولدت له أبا 

  .سلمة الفيقه، وهي أخت النعمان بن املنذر ألمه

حا، وهي من بالد الصلح، اليت أدت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلزية، وكان افتتاح دومة صل
  .وكذلك أذرح وهجر والبحران وأيلة
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أهي املتقدم ذكرها أم غريها، فإن : بفتح الدال أيضاً، وردت يف شعر األخطل، وال أدري" ودومةُ خبت"
  : ، قال األخلطكانت مضافة إىل خبت املتقدم ذكره يف حرف اخلاء، فليست ا

 تخبت ايها الطلالن بدومة  األ يا اسلما على التقادم والبلى

  : هي النجف بعينه، قال احلنني العبادي املغين: بالضم أيضا" ودومةُ الكوفَة"

  وما نديمي إال الفتى القصف  حنين وداري النجف أنا

"ومين هالل، قال األخطلموضع يف ديار ب: بضم أوله، كأنه منسوب إىل دومة" الد :  

  عن الحول صحف عاد فيهن كاتب  بالدومى رسم كأنه لخولة

واديان يف ديرا نيب سليم، ومها مذكوران يف رسم البليد، ويف : على لفظ التثنية، بفتح أوهلما" الدونكان"
  : رسم تغلمني،وقال ابن مقبل يصف ظليما ونعامة

  اد السمر ينلسخانوذات القت  بين الدونكين وألوة يكادان

. بلد لين متيم، وهو ما بني البصرة واليمامة، وقد ذكرته يف رسم كاظمة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" الدو"

  : قال ذو الرمة

 الدو فالصمان فالعقد بباحة  حتى نساء تميم وهي نازحة

  : وقال األخطل

  هتديوما كان ساري الدو بالليل ي  وأني اهتدت والدو بيني وبينها

  : على لفظ قبله، إال أنه مفتوح األول، وهو اسم سجن اليمامة، قال السمهري قد سجن فيه" دوار"

 شتى فألف بيننا دوار  كان منازلنا التي كنا بها

وقال جرير وقد ى قوما من بين كليب عن شيء وقع بينهم، فلم ينتهوا، فحبسوا وقيدوا يف سجن 
  : اليمامة

 الحديد وشمي ريح دوار ذوقي  اللؤم قلت لهالما عصتني كليب 

ماء لبين أسيد بن : دوار: قال عمارة. بضم أوله، وتشديد ثانيه، وبالراء املهملة، على وزن فعال" دوار"
ويف شعر طفيل ان دوارا ارض تكون ا . هو ماء بالصمان: وقال ابن األعرايب. عمرو بن متيم، جبراد

  : مقبل أا رملة، قال طفيلنعاج البقر، ويف شعر ابن 

  إذا شلت األحياء بالرمل مفزع  دواراً فما إن يروعها تربع

  : وقال أبن مقبل
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  وقد خفيا إال الغوارب ربرب  ودوار كأن ذراهما وكتمى

  : وقال جرير

  رسم بذي البيض أو رسم بدوار  أقول تركت الجهل هجيني إذا

  .باحلزن من بالد ين يربوع: ذو البيض

  : موضع تلقاء البضيع املتقدم ذكره، قال كثري: بزيادة هاء التأنيث" الدضوة"

  وسرير البضيع ذات الشمال  وركن دوة بيمين حين

 العقيق ذات النصال وتركن  منهم بيسار فالعبيالء

 الخوى من أمالل سالكات  الغميس من عبود طالعات

. بالعقيق: واخلوى. وكل ذلك مذكور يف موضعه. جبل: وعبود. موضع: وذات النصال. هضبة: العبيالء

  .أراد ملل، فجمعها وما حوهلا: وأمالل

"ينوحصن من حصون سرو محري، وهي عشرة مذكورة هناك: بضم أوله على لفظ التصغري" د.  

  الدال والياء

    

رة ميافارقني، تضم عدة كور، منها كورة نصيبني، وكورة قرقيسيا، وكورة رأي عني، وكو": ِديار ربيعة"
وكورة آمد، وكورة قردى، وكورة ماردين، وكورة مسيساط،وكورة بلد، وغريها، وهي كلها بني احلرية 

  .والشام

قال اهلمداين كان ديار ربيعة امة واحلمى واليمامة، فرحلت عنها خوف قرمل بن عمرو الشيباين، الذي 
ية بن ثوب احلمريية بعكاظ، وعقلها أحدهم بعثه ذو نواس لينتقم من عبد القيس، العتراض بعضهم مار

  : قال أمرؤ القيس يذكر هذه الغزوة! وأغربتاه : برجله، فسقطت، فضحكوا، فنادت

  ورثنا العال والمجد أكبر أكبرا  ملوكا قبل غزوة قرمل وكنا

  .فانظرها وكورها يف رسم اجلزيرة، من حرف اجليم. هي اجلزيرة": ديار مضر"

: مدينة معروفة يف أرض السند، ويقال هلا أيضاً: فتح أوله، وبالباء املعجمة بواحدة، املضمومةب" الديبل"

  : الديبالن، أنشد أبو عمرو، عن ثعلب، عن أبن االعرايب

  سليب من رجال الديبالن  ذراعه المشكول منه كأن
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  .معدن السودان: والديبالن. املشدود: واملشكول. يصف زقا

  .ل، بتقدمي الباء على الياءوقد تقدم ذكر دبي

بلد زرع وشجر : بكسر أوله، وبعده ثانيه نون وباء معجمة بواحدة، وألف وذال معجمة" الديناباذ"
  .باليمن، مذكور يف حديث فنج ابن دحرج

  ذكر الديارات المشهورة

 احلسن األسدي أخربنا أبو:قال أبو الفرج" دير األبلق"اليت وردت فيها األخبار، وقيل فيها األشعار 
أن حارثة بن بدر كان بكوارا يترته، فرتل ديرا يقال له األبلق، فاستطابه : الرياشي" نا: "والعتكي، قاال

  : وأقام فيه، مث جلس من غد، ودخل إليه مجاعة من جيشه، فتحدثوا طويال، مث أنشأ حارثة يقول

  أقام بدير أبلق من كوارا  تر أن حارثة بن بدر ألم

أنا أجيزه، على أن جتعل : فقال رجل منهم. من أجاز هذا البيت فله حكمه: ن حضر من أصحابهمث ال مل
  .يل األمان من غضبط، وجتعلين رسولك إىل البصرة

  : فقال الرجل. ذلك لك: قال

  إذا ما قلت تصرعه استدارا  مقيماً يشرب الصهباء صرفا

  .ا لسررناكقلت لنا ما يسرن" كنت"لك شرطك، ولو : فقال له حارثة

نزلت مع الفضل بن : حدثين أيب، قال: أخربين احلليب قال. هو بناحية الرملة: قال أبو الفرج" دير بولُس"
إمساعيل بن صاحل بن علي بن عبد اهللا ابن عباس، دير بولس وحنن خارجان إىل جهة الرملة، فرأى فيه 

با عتقيا، فلما أراد االنصراف أعطاها عشرة جارية حسنة، بنتا لقس هناك، فخدمته ثالثة أيام، وسقته شرا
  : دنانري، وقال يف طريقه

 شوق إليك طويُل بمهجته  سالم اهللا يا دير من فتى عليك

 عليك يروى من ثراك هطوُل  وال زال من نوء السما كين وابل

 باحياء الريض كفيُل سحاب  منها برهة بعد برهة يعللك

  لعيون الناظرين مجيل به =إذا جاد أرضاً دمعه بان منظر

 معي غير الحسام خليُل وليس  رب ليل حالك قد صدعته أال

 ما يخبو لهن فتيل مصابيح  ومشمولة أوقدت فيها لصحبتي

 عليها للقلوب وكيل يخال  بالراح هيفاء غادة تعللني
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 بين القلوب تجول لواحظها  غدت المنايا بينهن إذا تجول

  عليك وجسمي مذ بعدت عليل  بنت قس الدير قلبي موله أيا

ومها معروفان بظهر دمشق، يف نوحي بين حنيفة، يف ناحية الغوطة، ": دير بولُس آخر، ودير بطرس"
  : وإيامها عين جرير بقوله

  صوت الدجاج وقرع بالنواقيس  تذكرت بالديرين أرفني لما

 يسبعد يبرين من باب الفراد يا  :فقلت للركب إذا جد الرحيل بنا

  : وإيامها أيضا عين بقوله يف أبيات يرثي ابنا له

  يصرصر فوق المرقب العالي باز  سوادة يجلو مقتلي لحم لكن

  فرب باكية بالدار معوال =ُ إال يكن لك بالديرن باكية

 العزا وقد فارقت اشبالي كيف  :أجر فقلت لهم قالوا نصيبك من

من طوسج مسكن، يف غريب دجلة، بني آخر السودان وأول تكريت، هذا دير قدمي البناء، ": دير اجلاثَلِيق"
قال عبد اهللا بن قيس الرقيات يرثي . وعنده كانت احلرب بني عبد امللك بن مروان، ومصعب بن الزبري

  : مصعباً

 بدير الجاثليق مقيم قتيل  لقد أورث المصرين حزنا وذلة

    

مسى برقعه إياد . مجع مججمة": دير اجلَماجِم" اللقاء متيم وال صربت عند=ُ فما قاتلت يف اهللا بكر بن وائل
على أعاجم كسرى، بشاطئ الفرات الغريب، قتلت جيشه، فلم يفلت منهم إال الشريد، ومجعوا مجامجهم، 

فجعلوها كالكوم، فسمى ذلك املكان دير اجلماجم، قاله ابن شبه، زاد اهلمداين أن رئيس إيادة يومئذ 
  .اديبالل الرماح االي

هو دير بظاهر الكوفة، على طريق الرب الذي يسلك إىل البصرة، وفيه كانت الوقعة بني : وقال أبو الفرج
  .احلجاج نب يوسف، وبني عبد الرمحن بن حممد بن االشعث

وذلك أن ابن االشعث ملا رأى كثرة من معه من اجليش بالبصرة، وقد نازلة احلجاج ا، خرج يريد 
لها أطوع له من أهل البصرة، لغضهم احلجاج، وألنه جيد ا من عشائره ومواليه الكوفة، ورأى أن أه

أنصاراً كثرية، فسار إليها، وسايره احلجاج، فرتل اب األشعبث دير اجلماجم، ونزل احلجاج بإزائه بدير 
  .قرة، ووقعت احلرب بينهما، مث أزم ابن االشعث، فعاد إىل البصرة

  : اجم كثرياً، قال جرير يهجو الفرزدقوقد ذكرت الشعراء دير اجلم
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ولم تشهد الجدونين والشعب ذا 
 الصفا

 وشدات قيس يوم دير الجماجم 

  : ويف هذا الدير يقول الضحاك الريبوعي

 فمثوانا بدير الجماجم وإال  إن يهلك الحجاج فالمصر مصرنا

 حازم في الخيل شعث المقادم ابا  تخر جواسفينا نخرج إليكم وإن

  .هو أبن االبرد الكليب، وكان من فرسان احلجاج:  هذاسفيان

  مصاليت شوسا بالسيوف الصوارم  تبرزوا للحرب تبرز سراتنا وإن

مسى دير اجلماجم، ألنه كان يصنع فيه أقداح من خشب، وقد ح اخلشب يقال هل : وقال أبو عبيدة
استقى رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عمرو بن اخطب أبا يزيد االنصاري يقول: قال أبو يك. مججمة

! اللهم مجله : نزعتها، فقال: عليه وسلم، فأتيته جبمجمة فيها ماء، وكانت فيه شعرة فرفعتها، أو قال

  ".فرأيته وه اين أربع وتسعني، ما يف رأسه طاقة بيضاء : قال

ثين ابن قدامة، حد: قال أبو الفرج. بكسر احلاء املهلمة، وإسكان الزاي، وكسر القاف" دير ِحزقيال"
اجتزت بدير حزقيال، فبينا أنا أدور به، إذا بكتابة على أسطوانه، فقرأا، فإذا : قال شريح اخلزاعي: قال
  : هي

 طوالً قطعتُه بانتحاِب شق  ليل كأنه نفس العا رب

 ه تبدلته ببؤس العتاِب  ونعيٍم كوصل من كنت أهوا

 بوة واكتئاببقلبي من ص ما  إلى الجنون ليخفوا نسبوني

  فهو خير من طول هذا العذاب  بي ما ادعوه من فقد عقلي ليت

هويت فمنعت، وطردت وشردت، وفرق بيين وبني الوطن، وحجبت عن االلف : "وحتته مكتوب
  ": والسكن، وحبست يف هذا الدير عدوانا، وصفدت يف احلديد أزمانا

 ثاِنلذو مرة باق على الحد  على ما نابني وأصابني وإني

  وإن أبق مرمياً بي الرجواِن  فأن تعقب األيام أظفر ببغيتي

 لما يأتي به المللواِن صبور  ميت هما بغيظ وحسرة فكم

رجل هوى ابنه عم له، فحبسه عمه يف هذا الدير، : فكتبت ما وجدت، وسألت عن صاحبه، فقالوا: قال
  . وزوجوه ا كرهاًخوفا أن يفتضح يف ابنته، فتجمع أهله، فجاءوا، فأخرجوه،



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  323  

  .باجلزيرة، وقد تقدم ذكرمها يف رسم حسمى، فانظرمها هناك": دير ِحسمى ودير ضمضم"

هو دير باجلزيرة، يف أحسن موضع منها، وأكثره رياضا وزهرا وشجرا، وهو موضوف ": دير حنظَلَة"
  . حممد بن زبيدةمألوف، قالت فيه الشعراء، فممن قال فيه الشعر، وغىن فيه، عبد اهللا بن

كنت مع عبد اهللا بن حممد االمني وقد خرج إىل نواحي اجلزيرة، وكانت له هناك : قال أبن أخي جناح
ضياع كثرية، وحنن معه، فمررنا بدير حنظلة، وكأنه ما حواليه من الريضا حلل وشى، وهو يف صحراء 

 وشرب وكان حسن الضرب بالعود، بعدية من الفرات، فرتل هناك، وأمر غلمانه ففتحوا له الدير، فرتل
  : حسن الصوت طيبه، فأنشأ يقول

 أورثتني تعبا وكدا لقد  يا دير حنظلة المفدى أال

  سحابا حملتْ برقا ورعدا  يا دير جادتك الغوادي أال

فأقمنا به عشرة أيام نصطبح يف كل يوم، ألقى على وعلى من كان معي من املغنني، حلنا صنعه يف : قال
  .لشعر، ما مسعت أملح منه، على كثرة صنعته يف شعرههذا ا

    

رجل من طيء، يعرف بابن أيب عفران، وهو من رهط أبني زبيد : وحنظلة الذي نسب إليه هذا الدير
الطائي، وكان من شعراء اجلاهلية، مث تنصر، وفارق بالد قومه، ونزل اجلزيرة مع النصارى، حىت فقه 

  .اله، وبين هذا الدير، وترهب فيه حىت ماتدينهم، وبلغ ايته، وابتاع م

  : ان حنظلة هذا هو القائل: حدثين الرياشي، حدثين أبو حملم: حدثين هاشم بن حممد، قال: قال أبو الفرج

  أرى قمر الليل المغرب كالفتى  يمكن ريب الزمان فإنني ومهما

 وصورته حتى إذا تم واستوى  صغيرا ثم يعظم ضوءه يهل

 حتى يستسر وال يرى ويمصح  ضوءه وشعاعهتقارب يخبو 

  : ويف هذا الدير يقول بعض الشعراء

  هل تستطيع صالح قلب العاشق  دير حنظلة المهيج لي الهوى يا

ومن ديارات بين علقمة باحلرية، دير حنظلة بن عبد املسيح بن علقمة : قال أبو الفرج" دير ِحنظَلَة آخر"
  .مبن مالك بن ريب بن مارة بن خل

بين هذا اهليكل املقدس، حمبة لوالية احلق : "وجد يف صدر الدير مكتوب بالرصاص يف ساج حمفور
واألمانه، حنظلة بن عبد املسيح، يكون مع بقاء الدنيا تقديسه ، وكما يذكر أولياؤه بالعصمة، يكون 
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  ".ذكر اخلاطئ حنظلة

  : وفيه يقول بعض الشعراء

 اب السرور مسبلةْأثو عليه  الحيرة دير حنظلة بساحة

 بين الندامى معملة وكأسنا  فيه ليلة مقتبلة أحييت

 مستنفذ ما خوله وكلنا  والراح فيها مث نار مشعلة

  .حباء مهملة، مفتوحة، بعدها نون مثقلة، وهو باحلرية" دير حنة"

 كاملراقب، تسمى هو دير قدمي بناه حي من تنوخ، يقال هلم بنو ساطع، حتاذيه منارة علىي: قال أبو الفرج
كان فتيان احلرية يألفونه ويسربون فيه، . القامت، لبين أوي بن عمرو، مث لبطن منه يقال هلم، بنو مربق

  : وإيناه عىن الثرواين بقوله

 الخورنق من دير ابن براق إلى  حنة عند القائم الساقي يادير

  من شكلي وأخالقي" من بغيتي فيك  وإن أصبحت ممتنعا"السلو  ليس

 وباقيك مثل الوشى من باقي قفر  لعافيك من عاف معالمه سقيا

بلد كثري البساتني والرياض واملياه، قال أبو : والا كرياج، بناحية البليخ. باال كرياج": دير حنة آخر"
  : نواس

  من يصح عنك فإني لست بالصاحي  حنة من ذات اال كيراح يادير

 ن عليه سحق أمساحمن الدها  كل مجفو مفارقه يعتاده

 ما حذوره غير أشباح وقوع  فتية لم يدع منهم تخوفهم في

 اغترافا من الغدران بالراح إال  يدلفون إلى ماء بآنية ال

  .كراح: قاب صغار يسكنها الرهبان، يقال للواحد منها: واألكرياح

  : وقد ذكر بكر بن خارجة هذا الدير أيضاَ فقال

  واقصد إلى الروض من ذات األكيراِح  البساتين من آس وتفاح دع

 اآلكيراح من دير ابن وضاح لدى  الدساكر فالدير المقابلها إلى

 غاد إلى اللذات رواح لزوم  لم أزل حينا االزمها منازال
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وباحلرية أيضا موضع يقال له االكرياح، وفيه دير نباه عبد بن حنيف، من بين حليان، الذين كانوا مع خلم، 
ويف هذه . ة منهم ملكان، وأظنه الذي عناه بكر بن خارجة، ألنه كويف يف الشعر املتقدم إنشادهولك احلري

  : االكرياح يقول على بن حممد العلوي احلماين

 ال توازي بالمواقف نق  كم وقفة لك بالخور

 إلى ديارات االساقف ر  بين الغدير إلى السدي

 أعالم المطارف يكسين  كأنه رياضها دمن

 عشورة في مصاحف فيها  غدرانها نماوكأ

 تهتز بالريح العواصف  أغصانها كأنما

  ن بها إلى طرر الوصائف  الوصائف يلتفت طرر

وهذا االسم يف . بفتح احلاء املهملة، بعدها نون مكسورة، وياء ونون أخرى، ممدود" دير حِنيناء"
  .النصاري هناك معروف

وهو دير بالشام، وهناك مات معاوية ابن هشام بن عبد امللك، فقال . وقد أختلف فيه، على ما يأيت ذكره
  : الكميت يرثيه

 حنيناء المنايا فدلت بدير  فتى دنيا ويدن تلمست فأي

  وكانت لنا حينا به قد تحلت  الدنيا به بعد موته تعطلت

    

حنيناء، قافال مع معاوية بن وقيل ان الذي رثى ذا الشعر البطال، أحد قواد األموية وفرسام، مات بدير 
  .حبيناء، بالباء املعجمة بواحدة: هشام من غزوة، فأمر معاوية الشعراء برثائه، والرواية يف شعر أيب متام

حدثين أبو عبد اهللا بن محدون، : حدثين جعفر بن قدامة، قال: قال أبو الفرج. بدمشق": دير الرُصافَة"
لشام، فركب يوما من دمشق يترته يف رصافة هشام، يزور قصوره منت مع املتوكل ملا خرج إىل ا: قال

وقصور ولده، مث خرج، فدخل ديرا هناك قدميا، من بناء الروم، بني أار ومزارع وأشجار، فبينا هو يدور 
  : ففيه، إذ بصر برقعه ملصقة، فأمر أن تقلع فقلعت، فإذا فيها

  ودبروتالعب فيه شمأل  منزالً بالدير أصبح خالياً أيا

 يتبختر في نفائك حور ولم  لم يسكنك بيض أوأنس كأنك

 عند االنام كبير صغيرهم  أمالك عباشم سادة وأبناء
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 لبسوا تيجاهم فبدور وإن  لبسوا أدرعهم فعنابس إذا

 يوم العطاء بحور وأنهم  أنهم يوم اللقاء ضراغم على

  شخيرلها بعد الصهيل وخسل  رايات لهم وعشاكر وحولك

 انبه يا دير هو أمير وفيك  هشام في الرصافة قاطن ليالي

 طرير والزمان غرير وأنت  العيش غض والخالفة لذة إذ

 بني مروان فيك نضير وعيش  وروضك مرتاض، ونورك نير

 عليك لها بع الرواح بكور  بلى، فسقاك الغيث صوب غمامٍة

 لى بالبكاء جديرومث بشجو،  قومي خاليا فبكيتهم تذكرت

 لها ذكر قومي أنه وزنفير  وعزيت نفسي وهي نفس إذا جرى

 له بالذي تهوى النفوس يدور  لعل زمانا جار عليهم

 من ضيق الوثاق أسير ويطلقَ  محزون، وينعم بائس فيفرح

صاحب الدير، فقال مث دعا ب! أعوذ باهللا من سوء أقداره : فلما قرأها املتوكل ارتاع هلا وتطري، وقال: قال
  .من كبت هذه الرقعة؟ فأقسم أنه ال يدري: له

وأنا مذ نزل أمري املؤمين هذا املوضع، ال أملك من أمر هذا الدير شيئا، يدخله اجلند والشاكرية : قال
فهم بضرب عنقه، وإخراب الدير، فكلمه صحبه إىل أن . وخيرجون، وغاية قدريت أين متوار يف قالييت

بان بعد ذلك أن الذي كبت األبيات رجل من بين روح بن زنباع اجلذامي، وأمه من سكن غضبه، مث 
  .موايل هشام بن عبد املللك

وهو دير على باب الرها، . بفتح الزاي، وتشديد الكاف، وإسكان الياء، اسم أعجمي" دير زكي"
قال هلا الصاحلية، فيها تل زفر، وهو زفر بن احلارث الكاليب،وفيه ضيعة ي: معروف، بإزائه تل يقال له

  .وقد ذكره الشعراء، وذكروا جته، وتشوقوه. بستان موصوف باحلسن، وفيه سروتان قدميتان

  : وممن ذكره من امللوك الرشيد، فقال يف بعض غزواته، وكان خلف جارية حيبها هنالك

 صب به مكتئب تحية  على النازح المغترب سالم

 ي فقصر الخشبيرزك إلى  مراتعه بالبليِخ عزال

 خلفه من أحب بتخلفه  أيا من أعان على نفسه

  هوى من أحب بمن ال أحب  والستر من شيمتي سأستر
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  .وقد ذكرنا أنه قال هذا الشعر يف ديرانية مليحة، رآها يف دير زكي، فهويها

صر، فمات أخوه ومر ذا الدير عبد اهللا بن طاهر ومعه أخ له، فرتال فيه، وشربا أياما، وخرجا إىل م
  : مبصر، وعاد هو فرتل ذا الدير، فقال

 لكما أ، تسلما بضماِن ومن  سروتي بستان زكي سلمتما أي

 ابن أمي نائب الحدثاِن وغال  سلمتما ويا سروتي بستان زكي

ويف هذا املوضع يقول أشجع، يصف النهر الذي أجراه الرشيد مع القصر االبيض ودير زكي، وتل زفر 
   :يقابله

 عليه جمالها األيام ألقت  عليه تحية وسالم قصر

 منازل حاضر وخيام فيه  حيث يساير البطن الذي بالظهر

 أعطي القياد وما عليه زمام  االمام إليه نهرا مفعما أجرى

 فيه ألعالم الهدى اعالم  قصر سقوف المزن دون سقوفه

 امالحل واالحر :والشاهدان  على أيامك األيام تثني

    

  رصدان ضوء البح واالضالم  عدوك يا بن عم محمد وعلى

، ويه لغة مردودة، وإمنا "وإذ غفا: "سلت عليه سيوفك االحالم ورواه أبو الفرج=فإذا تنبه رعته، وإذا هدا
  .أما مقولتان: ويف خمتصر العني. أغفى: وإمنا يقال

وكان إبراهيم بن . بال دولك، وهو من أحسن اجلبالدير جبسر منبج، وهو يف جبل من ج": دير سلَيمان"
املدبر ملا ويل الثغور اجلزرية، خرج يف بعض أيامه إىل دلوك ورعبان، وكان أكثر مقامه مبنبج، فرتل هذا 

  : اجلبل، وشرب فيه، وقال

 كئوسي فانهالني وعالَّني أديرا  ساقيينا عند دير سليمان أيا

  تنكرت عيشي بعد أهلي وإخواني  بها الندمان والصحب إنني وعما

 حبيب قد شجاني حراِن لذكرى  تتركا نفسي تمت بهمومها وال

  .وكان ختلف مبنبج جارية كان يتعشقها، تسمي غادر، اشتراها بسر من رأى مبال جسيم

وهناك قرب عمر بن عبد العزيز رمحه . هو بنواحي دمشق، حواليه قصور وبساتني لين أمية": دير ِسمعان"
  : اهللا، قال راثية
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 يبعدن قوام العدل والديِن ال  قد قلت إذ ضمنوك الترب وانصرفوا

 سمعان قُسطاس الموازيِن بدير  قد غيبوا في ضريح القبر منجدال

وكان عمر اشترى موضع قرب من دير "وال النخيل وال ركض الرباذين =من مل يكن مهه عينا يفجرها
حاق ابن بيان األمناطي، قال اخربنا أبو منصور الرمادي، قال حدثنا مسعان، وكان مرض هناك، حدثين إس

أن معاوية بن الريان : حدثين أبو عبد امللك الصديف": قال"بن وهب، " حدثنا: "عبد اهللا بن صاحل، قال
أن الشماس صاحب دير مسعان دخل على عمر يف مرضه، بفاكهة يستلطفه ا، فقبلها منه، وأمر : حدثهم

يا أمري املؤمنني، إمنا هي من مثر شجرنا، قال : وقال"،فأىب ان يقبلها، فما زال به حىت أخذها، له بدراهم
فبمعىن موضع : قال. إين من مرضى هذا البيت، فحزن الشماس وبكى" عرم"مث قال له ". وإن كان: عمر

  .قرب من أرضك، ففعل

زيد بدير مسعان، ووجه واجليوش؟ وتلك كان معاوية وجه يزيد ابنه، لغزو الروم، فأقام ي: وقال الزبري
  : غزوة الطوانة، فأصام الوباء، فقال يزيد بان معاوية

يوم الطوانة من حمى ومن موم  على بما ال قت جمعوهم أهون  

 سمعان عندي أم كلثوم بدير  اتكأتُ على األنماط مرتفقاً إذا

  .فأحلقه م". م، حىت يصيبك ما أصامأقسم اهللا لتحقن : "فبلغ شعره معاوية، فكتب إليه: قال

  : هكذا ورد يف شعره أبني دواد، قال. موضع: بالسني املهلمة، مقصور" دير السوا"

  قصد دير السوا بعين جليه  تأمل وأنت أبصر منى بل

  .وقد قيل إنه دير خرب، كان يف منازل إياد بسنداد

  : كره ابن املعتز يف شعره، فقالهذا دير يف ظاهر سر من رأى، ذ": دير السوسي"

 خ ودير السوسي، باهللا عودي  ليلى بالمطيرة والكر يا

 لكنها بغير خلوِد ة  فلقد كنِت ممرحا بي في الجن

 ذلك كان قتل الوليِد وعلى  أشرب الراح وهي تشرب روحي

  : وأول هذا الشعر

 سقياني دم أبنة العنقوِد  يا خليلي في الندامي الصيد

  : وأبن املعتز ممن ذكره فقال. هذا دير بالعراق، بظاهر املطرية، يف مثر ومياه وبساتني": ير عبدوند"

 ودير عبدون هطال من المطر  سقى الجزيرة ذات الظل والزهر
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 غرة الفجر والعصفور لم يطر في  نبهتني للصبوح بها فطالما

 سحِرسود المدارع نعارين بال  رهبان دير في صالتهم اصواُ

 فوق الرؤس أكاليال من الشعر  على األوساط قد جعلوا مزنرين

 يكسر جفنيه على حور بالسحر  فيهم من مليح الوجه مكتحل كم

  يستعجل الخطو من خوف ومن حذر  في قميص الليل ملتحفاً وزارني

 القالمة قد قصت من الظفر مثل  وغاب ضوء هالل كنتا أرقبه

 وأحسب أذيالي على األثر ذال،  ريق لهأفرش خدي في الط وقمت

 خيراً وال تسأل عن الخبِر فظن  ما كان مما لست أذكره فكان

    

هو دير بسر من رأى، بين قدميا، سكنته رواهب العذارى، فكلما وهبت امرأة نفسها ": دير العذَارى"
تحسنة باهرة، فأمر أ، للتعبد، سكنت معهن، فرفع إىل بعض ملوك الفرس ان فيه من العذارى كل مس

حيملن إليه كلهن، فلبغهن ذلك، فقمن ليلتهن، وأحيينها صالة دعاء وبكاء، فطرقه طارق تلك الليله، 
  .فأصبح ميتا، وأصبحن صياما، والنصارى يصومون ذلك اليوم، يسمونه صوم العذارى

  : وقال جحظة يذكر هذا الدير. وقد ذكرت هذا الدير الشعراء فأكثرت

 الدير من قبل الممات سبيل إلى  ى دير العذارى ونظرٍةهل إل أال

 تعلل نفسي والنسيم عليُل  لي بسوق القادسية سكرة وهل

 أراعي خروج الزق وهو حميُل  لي بحانات المطيرة وقفةٌ وهل

 عند الصباح شموُل شعارهم  فتية ما شتتت العذُل شملهم إلى

 ح فتيُلقسيس وال وشمعل  وقد نطق الناقوس بعد سكوته

 االدمان فهو يميُل ويرعشه  انتصاب للمدام بزعمه يريد

 :له فيما يقول عديُل فليس  وأسباب الصواب تمده يغني

 قرقرى قبل الممات سبيُل؟ إلى  هل إلى شم الخزامى ونظرٍة أال

 وأدمعه في وجنتيه تسيُل  فغنى وهو يلمس كأمسه وثنى

 بعدي للخليل خليُل ويحدث  سيعرض عن ذكرى وتنسى مودتي

  : هو دير نباه علقمة بن دي اللخمي، الذي يقول فيه عيد بن زيد العبادي يرثيه": دير علْقَمة"
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 نويت اليوم لم ترحل إذا  انعم صباحا علقم بن عدي

 بالغيطان لم ينشل واللحم  رحل الشبان عيرهم وقد

  : ويف هذا الدير أيضاً يقول عدي

 مشمولة تحسبها عندما  علقمافي الدير بني  نادمتُ

 مزجناها بماء السما إذا  كأن ريح المسك في كأسها

 الخمر له سلما فليجعل  سره العيش ولذاته من

لْقَماشتهيت اليوم أن تنعما أما  ما بالك لم تأتنا ع 

  : وفيه يقول بعض الكتاب. بسر من رأى، وهو مقصود لطيبه وحسن موقعه" دير فَيثيون"

 قسيسه وشماسه ثالث  رب دير عمرته زمنا يا

  يزري على المسِك طيب أنفاسه  أعدم الكأس من يدي رشأ ال

 إذا حل بين جالسه ليِل  البدر ال ح في ظلم الل كأنه

 طرا جمعن في كاسه ذات  طيب الحياة واللهو وال كأن

 ليل بهيم صعب لحراسه  دير فثيون ليلة الفصح وال في

: هو على شاطئ الفرات، من اجلانب الغريب، على طريق الرقة، قال: قال أبو الفرج": األقصىدير القائم "

وقد رأيته ورأيت القائم األقصى، وهو مرقت من املراقب اليت كانت بني الفرس والروم، على أطراف 
س فيه احلدود، مثل عقرقوف من بغداد وما جرى جمراه، وعنده هذا الدير، وهو االن خراب، دخلته ولي

  .أحد، وال عليه سقف وال باب

خرجنا مع الرشيد : اخربين عمي عبد اهللا بن مالك، عن ابيه، ثال: وأخربين هاشم بن حممد اخلزاعي، قال
إىل الرقة، فممرنا بالقائم األقصى، فاستحسن الرشيد املوضع، وكان ربيعا، وكانت تلك املروج مملؤة 

ودخلت الدير فطفته، فإذا فيه ديرانية حني د . ثالثة أيامبالشقائق، وأصناف الزهر، فشرب على ذلك 
ثدياها، عليها مسوح، ما رأيت قط أحسن منها وجها وقدا واعتداال، وكأن تلك املسوح عليه حلى، 

  : فدعوت بنبيذ، فشربت على وجهخها أقداحا، وقلت فيها

 شادن أحوى غزال  القائم األقصى بدير

 بما ألقىيدري  وال  برى حبي له جسمي

 وال واهللا ما يخفى  وأخفي حبه جهدي
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  .مث دعوت العود، وغنيت فيه صوتا حسنا، ومل أزل أكرره وأشرب على وجهها حىت سكرت

    

! طيب وحيايت : فلما كان الغد دخلت على الرشيد وأنا ميت سكراً، فاستخربين، فأخربته بقصيت، فقال

قم حىت أتنكر وأدخل معك على صاحبتك، : لعشى قالودعا بالشراب، فشرب سائر يومه، فلما كان ا
فأمر فجئ بكأس، وأحضرت ! مليحة واهللا : فركب محارا، وتلثم بردائه، فدخلنا، فرآها، وقال. فأراها

يا : عودي، وغنيته الصوت ثالث مرات، وشرب ثالثة أرطال، وأمر يل بعشرة آالف درهم، فقلت له
لك، وأمر أال يؤخذ من زارع ذلك الدير خراج، وأقطعهم إياه، سيدي، فصاحبه القصة؟ فأمر هلا مبثل ذ

  .وجعل عليه خراج عشرة دنانري يف كل سنة، نؤدي عنه ببغداد، وانصرفنا

: هذا قومل ابن شبة، وقال األصبهاين. مسي برجل من إياد، يسمى قرة، وهو بإزاء دير اجلماجم": دير قُرة"

وهو مالصق لطف الربد ودير اجلماجم، مما يلي . م امللك املنذرقرة الذي بناه رجل من خلم، بناه يف أيا
وكان ابن األشعث اختار دير اجلماجم، لتأتيه األمداد واملرية، كما كان عزم أن يقطع عن . الكوفة

  .احلجاج وأصحابه جمرى املاء، فيقتلهم عطشا

ملكنا البالد، : فقال. ير قُرةد: ما اسم هذا الدير؟ قيل: فرتل احلجاج ضرورة هو وجيوشه دير قرة، وقال
أما تشاءم احلائك حني نزل : دير اجلماجم: ما اسم الذي نزله ابن األشعث؟ قيل: وقال. واستقررنا فيها

  !.بدير اجلماجم ونزلت بدير قرة 

وبلغ احلجاج أن ابن األشعث يريد ان يسكر فوهة ر كان احلجاج وأصحابه نازلني عليه، فعلم احلجاج 
له كالبحر من املاء، وفسد على ابن األشعث ما كان هم به، ووقعت احلرب بينهما، وقامت إال وما حو

متصلة تسعني يوماً، وأمد عبد امللك احلجاج بانبه عبد اهللا، وأخيه حممد، يف عدد وجيوش، فوافرهم على 
  .تضعضع، فأندوهم وشدوا أزرهم، فازم ابن األشعث، وعاد إىل البصرة

وهو ". أرشى من قفنذ: "م القاف، على لفظ أسم احليوان الذي يضرب به املثل فيقالبض" دير القُنفُذ"
  .اسم أليلة

وملا نزل سعيد بن امية بن عمرو بن سعيد بن العاصي أيلة، وترك املدينة، كتب إليه عبد اهللا بن عنبسة 
  : نب سعيد بن العاصي

 ! منتبذا بدير القنفِذ؟ ونزلت  أتركتَ طيبة رغبة عن أهلها

  : فكتب إليه سعيد ابن أخيه

  والجوع معقود بباب الجنبِذ  حللتُ أرضاً قحمها كترابها
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  .القبة اليت على السقاية باملدينة: اجلُنبذ: وقال غريه. دار بين عبنسة: جنبذ: قال الزبري

  : بفارس، قال العطوي: بضم القاف، وتشديد النون" دير قُنى"

 من قد ظفرت فال تهنا أيا  وحالتي تزداد نقصا أقوُل

  ال تعني: على طلب المعيشة  واللنفس التي تنقض حزنا

 تعصي االله وال تمنى وال  المقدر فاعمليه سيأتيك

 وصار سراتنا من دير قنى  الدهر صيرنا رذاال فهذا

  : قال الشاعر". أطول من فراسخ دير كعب: "وهو الذي جاء فيه املثل. بالشام": دير كعب"

  كأنك من فراسخ دير كعب  تماديا وذهب عرضا تذهب

هو دير قدمي على دجلة، يف : بكسر الالم، وتشديد الباء املعجمة بواحدة، على وزن فعلى" طري ِلبّى"
  : اجلانب الشرقي، وهو من منازل تغلب باجلزيرة، وقد ذكره األخطل فقال

فأقفر  عفا دير لبى من أميمة فالحضر إال أن يلم به سفر 

 لهو وجارتها شزر فهن  من الديرين هما طلبنه قضين

وكانت هناك وقائع بني بين تغلب وبين شيبان، مغالبة على تلك البالد ومباهها مراعها، وقد ذكرا يف 
  : وقال الراعي. حرب ربيعة

 نساءهم لنا لما لقونا  هم تركوا على أكناف لبي

"بناه أبو قابوس النعمان بن املنذر أيام ملكه، : قال أبو الفرج. ريةدير باحل: على لفظ جل البحر" دير اللُّج
  : ومل يكن يف ديارات احلرية أسحن منه بناء، وال أنزه موضعا، وفيه يقول الشاعر

 بعده دير إلى حبيب على  اهللا دير اللج غيثا فإنه سقى

إلى قلبي، بعد محله قريب  وكم من بعيد الدار وهو قريب  

 أغن سحور المقلتين ربيب  اه غزال يحلهبهيج ذكر

 محزون الفؤاد غريب تذكر  رجع النجيل واتهتز مائداً إذا

 أسقام به ووجيب بالبُل  قلبي عند ترجيع صوته وهاج

    

وكان النعمان يركب يف كل أحٍد إليه، ويف كل عيد، زمعه أهل بيته خاصة من آل املنذر، عليهم حلل 
على رؤسهم أكاليل الذهب، ويف أوساطهم الزنانري املفصصة باجلوهر، وبني أيدهم الديباج املذهبة، و
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أعالم فوقها صلبان، وإذا قضوا صالم أنصرفوا إىل مستشفة على النجف، فشرب النعمان وأصحابه فيه 
  .بقية يومه، وخلع ووهب، ومحل ووصل، وكان ذلك أحسن منظر وأمجله

  : ر األسديويف دير اللج يقول إمساعيل بن عما

 شرقيه فوق الدكاكين باللج  ما أنس سعدة والزرقاء يوم هما

 قلوبا غدت طوع ابن رامين منا  كنفث السحر نودعه تغنيانا

 األصحاء منه كالمجانيِن يمسى  شرابا كلون النار عتقه نُسقى

 إليها بال عقل وال ديِن قمنا  ذكرنا صالة بعد ما فرطت إذا

 أرجلنا يقلعن من طيِن كأن  حراك بناإليها بطاء ال  نمشي

  مشى االوز التي تأتي من الصين  مشى عميان دير ال دليل لهم أو

 وغناء ذي أفنانيِن بحسنها  ربيحة إن اهللا فضال أهوى

هكذا وقع أسم هذا الدير، " دير مارة مريم" "قتلتين يوم دير اللج فاحييين :=" فمن يقول ال غىن ويسعدها
  .ميم وألف وراء مهملة مفتوحة، وتاء معجمة باثنتني من فوقها: مارة.  أعجميوهو أمس

هذا الدير قدمي، من بناء املنذر، حسن املوضع، بني اخلورنق والسدير، وبني قصر أيب : قال أبو الفرج
، اخلصيب، مشرف على النجف، كان فيه قس يقال له حيىي، وله ابن يقال له يوشع، يألفه الفتيان الظرفاء

  : وله يقول بكر بن خارجة. ويشربون عنده على قراءة النصارى، وضرب بالنواقيس

 لمارة مريم سقيا  بتنا بمارة مريم

 بعد نوم النوم م  ييى المهي ولقسنا

 حمراء مثل العندم  ولخمره ال وليوشع

 لوم اللوم يعصون  حفوا به ولفتيٍة

 خلق المعصم لطيف  ظبي أغن يسبقهم

  ب كمثل رمي االسهم  ه القلوبعيني يرمي

  : وقد حدده الثرواين فقال

 فنائها فقِف وظل  مريم الكبرى بمارة

 الموفي على النجِف رف  بقصر أبي الخصيب المش

 مالعب السلِف ير  الخورنق والس فأكناف
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 فوقه الهتِف حمائم  النخل المكمم والل إالى

 الصهباء في لطف كر  قول العذول وبا فدع

  : يه يقومل بكر بن خارجهوف

 توما ودير الجاثليِق ومر  مريم وبدير زكي بمارة

  من القسمان في البيت العيتِق  يتلوه شيوخٌ وباالنجيل

 رثيث لقلبي الدنف المشوِق  والصلبان إال وبالقربان

 إلى وجه الطريِق وأرشدني  مت قبلك من هموم أجرني

 جار من المضيقالمست وأنت  ضاقت على وجوه أمري فقد

عشرية بن الرباء : هذا الشعر يقوله يف غالم امرئ نصراين من أهل احلرية، يقال له: و الفرج"قال أ
  : وكان عدبل يستحسن قوله. الصراف، وله فيه شعر كثري، يذكر فيه أعياد النصارى وبيعهم

كأنه  زناره في خصره معقود من كبدي مقدود 

  .ت من شعرييل هذين يل مبائة بي: ويقول

هو بالشام، وهو دير قدمي من دياراا، ال أدري أي موضعه، وقد ذكره بعض " دير مارة مرمي آخر"
  : الشعراء القدماء، وغين فيه ابن حمرز، فقال

 لمريم فوق النهر معمور دير  المحل لمن يسعى للذته معم

  وقاصرات كأمثال الدمى حور  ظليل وماء غير ذي أسٍن ظل

نزلنا مع الرشيد بدير مارة : احلسني بن حيىي، عن حاد بن إسحاق، عن أبيه، قال" نا: " أبو الفرجقال
غنين صوتا يف معىن : مرمي، يف بعض خرجاته إىل الشام، فرأى منه موضعها حسنا، فنشط للشرب، وقال

  موضعنا، فغنيته 

  "نعم المحُل لمن يسعى للذته"

أنت إذن صدى، تؤدي ما : هذا لك؟ قلت ال، هو النب حمرز، فقالأ: فقال. فطرب وشرب. البيتني... 
  .فأنا أصنع فيه حلنا، فصنعته فيه، وغنيته: قلت. مسعت

  .وحلن ابن حمرز وإسحاق يف هذا الشعر، كالمها من الثقيل االول: قال أبو الفرج

    

 بن الفضل بن الربيع يف مبطرية سر من رأى، وهو الذي يذكره عبد اهللا أبن العباس" دير ماسرجِبيس"
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غنائه، وكان هوى جارية نصراينة رآها هناك يف بعض أعيادهم، فكان ال يفارق معها البيع، شغفا ا، 
وجالسها مرة يف بستان إىل جانب البيعة، ومعها نسوة كانت تأنس ن، فشرب معهن أسبوعا، مث 

  : أنصرف يف يوم مخيس، وقال يف ذلك

 بابليٍة خندريِس قهوٍة  رب صهباء من شراب المجوِس

 ضرب الشماس بالناقوِس قبل  تلقيتها بناء وعود قد

 الطرف بابلي عروس ساحر  مكحل دي دالٍل وغزال

 سبت إلى صباح الخميس يوم  خلونا بظبية نجتليه قد

 صليب مفضض آبنوِس ذي  في حسن جيد غزاٍل يتثنى

 سمكلل بشمو كهالل  لثمت الصليب فيالجيد منها كمن

  .حبذف الباء والياء من االسم الذي قبله" دير ما سرجس"

  .وهلذا الرجل عدة ديار، منها دير بغزاء الربدان، يف ظهر قرية يقال هلا كاذى: قال أبو الفرج

دخلت أنا وأبو النصر البصري بيعة ما : حدت محاد بن إسحاق، عن حممد بن العباس الربيعي، قال
صم نتصيد، فوقفت أنظر إىل جارية كنت أهواها، وجعل ينظر إىل صورة يف سرجس، وقد ركبنا مع املعت
  : البيعة، فاستحسنا، مث أنشدين

 فتن اهللا الذي صورها  صورة في بيعة فتنتنا

 ملح إنه نضرها فضل  زادها الناقش في صروتها

 ليت غيري عبثاً كسرها  ال شك عندي فتنة وججها

  .هذا عبث، وانت يف جد: فقال يل! أهوى بشرا، وانت وى حجرا أنا : شتان ما حنن: فقلت له: قال

وغين عبد اهللا بن العباس يف هذا الشعر، ونسب الناس الشعر إليه، لكثرة شعره يف امرأة نصرانية كان 
  .يهواها

 وهو دير بواحي الشام، وهناك عقبة املران، مسيت بذلك،. بضم امليم، وتشديد الراء املهملة" دير مران"

  .ألا تنبت شجرا طوال مستوية، تشبه باملران

  ".موضع آخر، لكنه ليس بالشام: ومران، بفتح امليم"

وهذا الدير على تلعة مشرفة على مزارع زعفران، ورياض حسنة، نزله الرشيد، وشرب فيه ن ومعه 
  : قل فيه شعرا ، فقال: احلسني بن الضحاك، وقال الرشيد للحسني
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 هجت لي حزنا يا دير مرانا قد  ن سكندير مران العريت م يا

  أم كيف يسعد دواعي الشوق أحيانا  هل عند قسك من علم فيخبرني

 يهيج دواعي الشوق أحيانا مما  المدام فإن الكأس مترعة حث

أن صاحب الدير خرج إىل الرشيد وهو شيخ كبري، فدعا له، واستأذنه يف إحضار : وحدث محاد عن أبيه
 فاتاه بأطعمه لطاف، يف اية احلسن والطيب، فأكل منها أكثر أكله، وأمره باجللوس مأكول، فأذن له،

: هل نزل بك أحد منهم؟ قال: فجلس، وحدثه وهو يشرب، إىل أن جرى ذكر بين أمية، فقال له الرشيد

فيهما فأكال وشربا وغنيا، فلما دب . نعم، نزل يب الوليد بن يزيد وأخوه الغمر، فجلسا يف هذا املوضع
السكر، وثب الوليد إىل ذلك احلوز، فمأله مخرا، وما زال هو وأخوه يتعاطيان الكأس حىت سكرا، ومأله 

أيب بنو أمية، إال : فإذا هو ال يقدر أن يشرب مأله، فقال" أعىن إىل الكأس"فنظر إليه الرشيد . يل دراهم
  .ب، ورك ب من وقتهان يسبقونا إىل اللذات سبقا ال جياريهم فيه أحد، مث رفع الشرا

. وهو املسمى كعبة جنران، كان آلل عبد املدان بن الديا، سادة بين احلارث بن كعب" دير نجران"

وكانوا بنوه مربعا مستوى األضالع واألقطار، مرتفعا من األرض، يضعد إليه بدرجة، على مثال بناء 
حلرم، وال حيجون الكعبة، وحتجه خثعم الكعبة، فكانوا حيجونه هم وطوائف من العرب، ممن حيل األشهر ا

  .قاطبة

آل املنذر باحلرية، وغشان بالشام، وبنو احلارث بن : وكانوا أهل ثالثة بيوتات يتبارون يف البيع وزيها
كعب بنجران، ويعتمدون ببنائها املواضع الكثرية الشجر والرياض واملياه، وكانوا جيعلون يف حيطاا 

ان على ذلك بنو احلارث، إىل أن أيت اهللا باالسالم، فجاء النيب صلى اهللا وسقوها الفسافس والذهب، وك
  : ويف كعبتهم هذه يقول األعشى. عليه وسلم منهم العقاب والسيد وغريمها للمباهلة، فاستعفوا منها

  ك حتى تتناخى بأبوابها  نجران حتم علي وكعبة

    

 وقيسا هم خير أربابها  يزيد وعبد المسيح نزور

  ين والمسمعات بقصابها  الجل والياسم هدناوشا

  .احلرية": دير ِهند"

ويف اليت دخلت على خالد نب . حريقة: هذا دير بنته هند بن النعمان، هي عند اليت تعرف حبرقة، ويقال
أما الدين فال رغبة : أسلمي حىت أزوجك رجال شريفا من املسلمني، قالت: الويد ملا افتتح احلرية، فقال هلا

يل عن ديين، وال أبغي به بدال، وأما التزويج، فلو كان يف بقية ملا رغبت فيه، فكيف وأنا عجوز هامة 
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هذا فرض علينا، : قال. هؤالء النصارى الذين يف أيديكم حتفظوم: قالت. سليين حاجة: قال. اليوم أوغد
ساكنة يف دير بنيته، مالصق هذه أنا . مايل حاجة غري هذه: وقد وصانا به نبينا صلى اهللا عيه وسلم، قالت

  .األعظم البالية من أهلي، حىت أحلق م

ما يل إىل شيء من هذا حاجة، يل عبدان يزرعان مزرعة يل أتقوت : فقالت. فأمر ال مبعونة ومال وكسوة
منها ما ميسك رمقي، وقد أعتددت بقولك فعال، وبعرضك نقدا، فامسع دعاء أدعوا لك به كنا بدعو به 

  .كناألمال 

شكرت لك يد افقرت بعد غىن، وال وصلتك يد اتغنت بعد فقر، وأصاب اهللا معروفك مواضعه، وال "
  ".أزال عن كرمي نعمه إال جعلك سبا لردها إليه

وقد ذكره عدة من . وهذا الدير يقارب بين عبد اهللا بن دارم بالكوفة، مما يلي اخلندق، يف موضع نزه
  : وفيه يقول. يباين، وكان هناك مرتلهالشعراء، منهم معن بن زائدة الش

 دير هند والحبيب قريب لدى  أال ليت شعري هل أبيتين ليلة

  ويورق غصن للسرور رطيب  فتقضى لبنات وتلقى أحبة

  : وفيه يقول أيضا

  يرى بجنوب الدير وهو قصير  طال في بغداد ليلي فربما لئن

: وقد عميت، فحادثها طويال، مث خطبها، فضحكت وقالتودخ إليها املغرية بن شعبة : قال أبو الفرج

والصليب ما أردتين طلبا للنسل، وال رغبة يف مال، وال شغفاً يف مال، وال ! شيخ أعور، وعجوز عمياء 
  : فانصرف وهو يقول. أنصرف راشداً! نكحت ابنه النعمان : شغف جبمال، ولكنك أردت أن تقول

 رك يا بنة النعماند هللا  ما منيت نفسي خاليا أدركت

 الملوك ذكية األذهان إن  رددت على المغيرة ذهنه فلقد

 خير مقالة االنسان والصدق  يا هند إنك قد صقت فأمسكي

  والصلب أصدق حلفة الرهبان  لحفلك بالصليب مصدق إني

  : ويف دير هند هذا يقومل أبو حيان

  ئناساًولم تكن كنت لي يادير م  دير لقد أصبحت لي انسا يا

 أعاشر رهبانا وشماسا فيه  لذلك ديرا كنت آلفه سقيا
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بنت هذه : "هو دير بنته هند الكربى، ام عمرو بن هند، يف صدر هيكله مكتوب": دير ِهنٍد األقدام"
البيعة هند احلارث بن عمرو بن حجر، امللكة بن االمالك، و ام امللك عمرو بن املنذر، أمة املسيح، وأم 

فاالله الذي .  تعبده، ويف زمن ملك االمالك، خسرو أنو شروان ن ويف زمن اقراييم االسقفعبده، وامة
بنت له هذا البيت يغفر خطيتها، ويترحم عليها وعلى ولدها، ويقبل ما ويقومهما إىل إقامة احلق، 

  ".ويكون االله معها ومع ولدها الدهر الداهر

دخلت مع حيىي : مد بن عبد اهللا اخلزاعي، عن أبيه، قالفحدثين جعفر بن قدامة، عن حم: قال أبو الفرج
بن خالد دير هند االول، ملا خرجنا مع ارشيد إىل احلرية، وقد قصدها ليترته به، ويرى آثار املنذر، فرأى 

مث خرج إىل دير هند االخر، وهو االكرب، وهو على طف النجف، . قرب أبيها النعمان، وقربها إىل جانبه
: حائطه كتابة، فأمر بسلم فأحضر، وأمر بعض أصحابه أن يرقى إليها، فإذا هيفرأى يف جانب   

 شاد اليبعة الراهب بحيث  إن بني المنذر حيث انقضوا

 يقطبه القاطب وغنبر  بالمسك ذفاريهم تنفح

  لم يجب الصوب لهم جائب  القز والكتان أثوابهم

 ناجودها ساكب وقهوة  والملك لهم راتب والعز

 وال يرهبهم راهب خيرا  وما يرجوهم طالب اأضحو

 وكل جمع زائل ذاهب  وأصبحوا في طبقات الثرى

 وذلك جده خائب قل  شر البقايا من بقى منهم

  .هذه سبيل الدنيا، وانصرف عن وجهه ذلك: فبكى حيىي ملا قرى هذا الشعر، وقال: قال
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
وآله وسلموصلى اهللا على سيدنا حممد   

 كتاب حرف الذال

  الذال والهمزة

  .ماءة مذكورة يف رسم ضرية: على لفظ االنثى من الذئاب" الذِّئْبة"

  : جبل، قال محيد بن ثور: على لفظ تصغري ذئب" الذُّؤيب"

 كنصل السيف حلو شمائله أشم  حضرتم لنا يومن الذوؤيب بنا شئ

  : قال عمرو بن االهتم. موضع يف ديار حمارب: بالنون أيضا، على بناء فاعلة" ذَاِقنة"

  منهم جميع ومنهم حولها فرقُ  حلوا بطن ذاقنة محاربيين

  : وينبئك أن ذاقنة ذي قار، قول عتبة بن احلارث

 أني أبات بعبد اهللا بسطاما  سراة بن سيبان مالكة أبلغ

 فقد أعرفه بيداً واعالما  إن يحصروه بذي قار فذاقنٍة

  ءالذال والبا

  .اسم جبل جبانة املدينة، أسفل من ثنية املدينة: بضم أوله، على لفظ الواحد من الذبان" ذُباب"

  .مياه مذكورة يف رسم الربذة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبعده ذال وباء كاللذين قبلهما" ذَبذَب"

لغويني، وأنشد ألرطاة بن هكذا قال بعض ال. هضاب يذبل: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده الم" الذُّبل"
  : سهية

 ذبل ميزاهما لتضعضعا من  هما سيدا اللغوين بن مرة لو هوى

  : الذبل بفتح أوله، قال: وجاء هذا االسم يف شعر الطرماح

 جزأة الذبل وتسوامها في  أضحت قلوصي بعد همالها

: الذبل: وقال غريه.  جيزأ بهنبت: الذبل: وقال أبو عمرو. عني ماء: واجلزءة. جبل: الذبل: قال أبو نصر

الصحيح ما قاله أبو نصر، . أن جتتزئ بالرطب عن املاء: واجلزأة. النبت كله حني ياخذ يف اليبس ويذبل
  : أنشد ابن األعرايب لعبد الرمحن بن دارة
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 الشامة العنقاء فالنير فالذبُل لها  وما الشمس تبدو يوم غيم فأشرقت

 منها يوم زال بها الحمُل حسنبأ  حاجب منها وضنت بحاجب بدا

من جبال ضرية، : والنري. الذبل، بفتح الذال: هكذا نقلته من كتاب أيب علي، خبط أيب موسى احلامض
  : وأنشد أبو حنيفة. والنري هنالك ال حمالة، وكذلك الشامة العنقاء

  إلى مونق من جنبة الذبل راهن  إجل تنتمي طرفاتها عقيلة

  .كذا نقلته من خط على بن محزة اللغويجبل، ه: والذبل: قال

  الذال والخاء

جبل بأرض املعافر من اليمن، وهو أحد مواضع : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" ذَخر"
  .كنوزهم، وهو ذخر اهللا يف أرضه

  الذال والراء

  .موضع باليمن: بضم أوله مقصور" ذُرا"

  .موضع مذكرو يف رسم فدك: نيثبفتح أوله وثانيه، واء التأ" ذَراة"

  : موضع بني كاظمة والبحرين، قال املثقب العبدي: بفتح أوله وثانيه، وبالنون واحلاء املهملة" الذَّ راِنح"

 فما خرجت من الوادي لحين  ظعن تطالع من ضبيب لمن

 الذرانح بالميين ونكبن  مررن على شراف فذات رجل

 لهن على سِفينحمو كأن  وهو كذاك حين قطعن فلجا

وهذه كال . على شراف، غري جمرى، وأبو عبيدة على شراف بالكسر، وجيعله مبنيا: االصمعي ينشده
  .والذرائح ايضا مذكور يف رسم أغى. مواضع من البحرين إال فلجا، وقد حددته يف موضعه

 بن عروة، عن أبيه، عن ثبت من حديث هشام. بناحية املدنية: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" ِبئْر ذَروان"
أتاين رجالن، فقعد أحدمها عند رأسي، واالخر عند : عائشة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سحر قال

. لبيد بن االعصم: من طبه؟ قال: قال. مطبوب: ما وجع الرجل؟ فقال: رجلي، فقال أحدمها لصاحبه

فأتاها . يف بئر ذروان: وأين هو؟ قالقال . يف مشط ومشاطة وجف طعلة ذكر: يف أي شيء؟ قال: قال
يا عائشة، كأن ماءها نقاعة احلناء، : فجاء فقال. رسول إىل صلى اهللا عليه وسلم يف ناس من أصحابه

قد عافاين اهللا، فكرهت : يا رسول اهللا، أفال استخرجته؟ قال: قلت. وكأن رؤس خنلها رءوس الشياطني
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  .نتأن أثور على الناس فيه شرا، فأمر ا فدف

وبئر ذروان يف درو بين زريق من : وذكر البخاري أيضا هذا احلديث يف آخر كتاب الدعاء، وقال فيه
  .هكذا نقله ثقات احملدثني. االنصار

  .وبعضهم خيطئ فيقول ذروان: وقال االصمعي: قال. هي بئر أروان، باهلمزة مكان الذال: وقال القتيب

    

ذروة : وذكر اخلليل الفتح يف أوله والكسر. بعده واو وهاء التأنيثبفتح أوله، وإسكان ثانيه، " ذَروة"
  .واد لبين فزارة: ذروة: وقال يعقوب. ويف من بالد غطفان. وذروة

هي جبال ليست بشوامخ، تتصل بالقدسني، من جبال امة، فيها املوارع والقرى، وهي : وقال السكوين
وهي . ذاء، ويسمون االعذاء العثرى، وهي اليت ال تسقىلبين احلارث بن ثة، من بين سليم، وزرعوها أع

وهلم عيون ماء يف صخور، ال ميكنهم إرجاؤها إىل حيث ينتفعون به، وهلم من . مدر، وأكثرها عمود
الشجر العفار، والقرظ، والطلح والسدر، والنشم، والتألب، واالثرار، وله ورق يشبه ورق السعتر، 

ويتخذ من االثر القطران، كما يتخذ من : قال. ار سريعا إذا كان يابساوشوك حنو شوك الرمان، يقدح الن
  .العرعر

وواديها يقال له لقف، ويزعمون أن جبلة أول قرية أختذت : قال. ويف غريب ذروة قرية جبلة: وقال
فيو شرقي ذروة قرى، منها العقراء، على واد يقال . بتهامة، وجببلة حصون مبنية بالصخر، ال يرومها أحد

  .له رخيم، ويف أسفله ضرغد، فيها حصون وقصور ومنرب لبين احلارث، وفيها هذيل وغاضرة ابنا صعصعة

  : وقال عبيد ابن االبرص. ويتصل بذروة مشنصري،وهو مذكرو يف حرف السني: قال

 اللوى فرمال ليِن فأودية  بذي الدفين تغيرت

 آيه مر النسيِن يعفى  فخرجي ذروة فلوى ذيال

  : يئةوقال احلط

  وتبدو مصاب الخريف الحباال  ذروة مكنونة تصيف

  : وقال بشر بن أيب خازم

 ذروة فإلى لواها بخرجي  من هنيدة رسم دار أتعرف

  عفت حقاب وغيرها بالها  منزل ببراق خبت ومنها

  : ريموضع بنجد، قال كث: بصم أوله، وفتح ثانيه، وباحلاء املهملة، على بناء التصغري" الذُريحة"

 كانت عليك أيامنا وسعودا  ولقد لقيت على الذريحة ليلة
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  .الذرحية، بفتح أوله، وكسر ثانيه: وكبت عليه أبو علي خبطه

  الذال والفاء

واٍد بقرب املدينة، مذكور يف رسم : فتح أوله، وكسر ثانيه، وبالراء املهملة، على وزن فعالن" ذَِفران"
أنه قطع اخليوف، وجعلها يساراُ، مث :  اهللا عليه وسلم إىل بدرويف خرب مسري رسول اهللا صلى. مسلح

وهو ما أرتفع عن موضع السيل، : واخليف. جزع الصفراء، مث صب يف فران، حىت أفتق من الصدمتني
  .قطع عرضا، وال يكون اجلزع إال كذلك: واجلزع. واحنسر عن اجلبل

نهما كأما يتصادمان، ويسميان الصدفني أيضا، وأراد بالصدمينت جانيب الوادي، ألما لضيق املسلك بي
  .كأما يتصادفان ويتالقيان

موضع تلقاء اخلفري احملدود يف : بفتح أوله، وسكون ثانيه، وبالراء املهملة، على وزن فعله، وذفرة" ذَفْرة"
  : موضعه، قال الشماخ

  فخرج المرواة الدواني فدورها  عفت ذفرة من أهلها فحفيرها

  القافالذال و

أحدمها لبين عمرو بن كالب، واالخر لبني أيب : جبل ومها ذقانان: بكسر أوله، وبالنون يف آخره" ِذقَان"
بكر بن كالب، ويف االعلى منهما، وهو الذي لبني عمرو، حسى ذقان، واىل جانب االخر منها رملة 

  .يقال هلا اجلمهورة

  : وأنشد ملزرد. قاله يعقوب، ونقله من خطه

  على كل واد من ذقان ويذبِل   ريعانها بعدما أتتمن أنهنه

  الذال والميم

  .اسم مبين، ويه مدينة باليمن معروفة: بفتح أوله وثانيه، والراء املهملة مكسورة" ذَماِر"

ملن ملك ذمار؟ حلمري : ووجد يف أساس الكعبة ملا هدمتها قريش يف اجلاهلية، حجر مكتوب فيه باملسند
ملن ملك ذمار؟ لقريش . ملن ملك ذمار؟ لفارس االحرار. ذمار؟ للحبشة االشرارملن ملك . االخيار
  .مث حار حمار، أي رجع مرجعا. التجار

مسيت بذمار بن حيصب بن دمهان بن مالك بن سعد بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد : قال اهلمداين
  .بن زرعة، وهو سبأ االصغر بن حيمر االصغر بن سبأ االصغر
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أذ موري، ليفرق بني : بلد حمضرموت، ينسب إليه: على مثال لفظه، بزيادة االلف والالم": الذَّمار"
  .النسب إليه واىل ذمار املتقدم ذكره

  الذال والنون

ويف بنجد، وقد تقدم ذكرها يف رسم ذي حسم ويف رسم . على لفظ مجع ذنابة. بفتح أوله" الذَّناِئب"
وب، وذلك مفسر يف رسم واردات، ويف رسم اجلريب، وقال تعشار، وينسب إليها من أيام حرب البس

  : مهلهل

  فقد أبكى من الليل القصير  يك بالذنائب طال ليلي فإن

    

  : ويدلك أن الذنائب قبل راكس قول الكيمت

 الذنائب فالبراق فراكس بين  اوقفت بالرسم المحيل الدراس

  .ذنابة الوادي، والذنائب مجعه: والذنابة

موضع آخر، مذكرو يف رسم اجلريب، ويف رسم مسوى، قال سنان بن أيب :  على االفرادوالذنابه،
  : حارثة

 مثل السرار الظلم وعتائد  منا بشجنة والذناب فوارس

  .موضع آخر، مذكور يف رسم شواحط: وذنابة العيص

ته من خط عبد اهللا بن هكذا نقل. بفتح أوله، وبنون االلف، ونون بعد الياء، على بناء اجلمع" الذَّناِنني"
  : وهو ماء من مياة ماوية باليمن، قال ابن مقبل. حسني بن عاصم اللغوي

 ماء الذنانين من ماوية النزع  هاجوا الرحيل وقالوا إن موعدكم

  .وقد رأيت من ضبطه بكسر أوله

  .موضع مذكور يف رسم راكس: على لفظ ذنوب املاء" الذَّنوب"

  الذال والهاء

موضع من أرض : بكسر أوله، وذكره ابن دريد بضمه، وبالباء املعجمة بواحدة يف آخره" الذَّهاب"
  : بلحرث، وقد ذكرته يف رسم الكور، قا اجلعدي

 فاألوق فالملح فالميثِب ب  أن مياه الذها أتاهن
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 إلى الخانقين إلى أخرب  مريع فوادي الرجاء فنجدي

 ك شهرين من صبيف مخصِب  عليه رباب السما تحرى

الذهاب، بكسر : هكذا نقلته من كتاب إمساعيل بن القاسم، الذي قرأه على إيراهيم بن حممد بن عرفة
والرجاء، باجليم ممدوداً، وال أعلم الرجا إال مقصوراً، وهو موضع قبل وجرة، على ما تراه يف . أوله

  .ا لغة، أو اضطر الشاعر فمدهموضعه، وإمنا املدود الركاء، بالكاف، وهو واد برة جند، ولعل املد يف الرج

  : سام هذا املوضع الذهاب، بضم أوله، وأنشد بيت لبيد: قوال إبراهيم بن السري

  يوم ببرقة رحرحان كريم  خوى والذهاب وقبله منها

  .ونقلته من كتاب قرأه عليه اليزيدي ن وصحح عليه إبراهيم خبطه

  : جبل، قال كثري: جمة بواحدة أيضا، علىبناء فعالنبفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالباء املع" ذَهبان"

 منه بالنطاف الحواجر تريع  واعرض من ذهبان مغروق الذرا

 كما جر المكيث المسافر وجر  بالكسران ربعين وارتكى وعرس

 منه ضاحك والعواقير وسيل  وسيل أكناف المرابد غدوة

 فائرسبل واقور منه الغ له  بصحن المحوزرق غمامه منه

  .رباب السحاب: الغفائر

  .موضع ذكره ابن دريد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو مفتوحة، وطاء مهملة" ذَهوط"

بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده ياء مفتوحة معجمة باثنتني من حتتها، مث واو ساكنة، وكاء " ِذهيوط"
  .موضع بالعراق، قال الذبياين: مهملة

  على الذهيوط في لجب لهام  ائطاتمغزاة قبائل غ

ودوخت العراق فكل : يعنىي عرمو بن احلارث الغساين يف غزوته العراق، والدليل على ذلك قوله
  .جيلل خندق منه وحاِم يريد فكل قصر منه حام جيلل خندقاً=قصر

: ى أبو عمرورو. وحام، يعين السود، ألنه حيميهم، وهو رد على خندق: هذه رواية ابن االعرايب، وقال

  ".فكل قصر جيلل خندق منه وحام"

وقد زعم ابن الكليب أن النابغة مدح ذا الشعر املنذر بن املنذر بن امرئ القيس، وحني غزا الشام، 
  والبيت الذي أنشدناه يرد قوله، 

  الذال والياء
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  : عبيد بن االبرصرملة تلقاء ذروة املذكروة آناف، قال : على لفظ الذي قبله، بإسقاط اهلاء" ذَيال"

 آيه مر السنين يعفى  فخرجي ذروة فلوى ذيال

فنة من قننن احلرة، لبين ثعلبة بن عمرو بن ذبيان، وألشجع، بني خنل وبني خيرب، تناغى : بفتح أوله" ذَيالة"
  .وحليف جبل لبين ثعلبة وأشجع أيضا. حليفا وأعياراً، وهي بينهما

  : قنن هلم، قال مزرد: وأعيار

  خذول تراعى شادنا غير توءِم  سلمى مغزل بذيالٍةإن  أال

  .وزمجع ماذكرته منقول من خط يعقوب بن السكيت

وليس يف . بلد باليمن، مسى ببطن من محري: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" ذَيبان"
 الياء أخت الواو، وفتح الذال حيمر ذبيان، بتقدمي الباء على الياء اخت الواو، وإمنا فيهم ذبيان، بتقدمي

  .قاله اهلمداين. املعجمة
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كتاب حرف الراء

  الراء والهمزة

    

  .أرض مذكورة يف رسم الغميس، مسيت بذلك لكثرة النعام ا: على لفظ مجع رأل" ذَات الرئَال"

وقال أبو نصر . يايت ذكره يف رسم رمعخمالف من خاليف اليمن، : بكسر أوله، على وزن فعال" ِرئَام"
  : هي املدنية من مدائن محري، حتل فيها أود، قال األفواه األودي: عن األصمعي

  منعت رئام وقد غزاها األجدع  بنو أود الذي بلوائه غنا

ى ما رئام بيتا هلمدان، حيج إليه العرب، وتعظمه، وقد بق: وقال اهلمداين. ملك من ملوك محري: األجدع
  ".شل"وهي سنة . منه شيء قائم إىل اليوم

وهو على رأس جبل أتوة، مسى : قال. ومسى برئام بن قان بن بتع بن زيد بن عمرو بن مهدان: قال
وكان يسمع منه كالم، فلما أيت تبع : قال. وهو يف حد ذيبان من مشرق مهدان. بذلك من إتيان الناس له

شأنكما به، فاستخرجا منه : يطان يفنت الناس، فخل بيننا وبينه، فقالإن املتكلم فيه ش: باحلربين، قاال له
  .كلباً أسود، فذحباه وهدما البيت، فيما يزعم أهل اليمن

  : موضع يف ديار االنصار، قال حسان بن ثابت: بضم أوله" رؤام"

 العهين فحاجر فروام يومن  وأسأل ذوي االلباب من سرواتهم

. امللوك: واملواضع اليت ذكر كانت فيها أيام بني األوس يعين بذوي األلباب. كامللو: يعين بذوي األلباب

  : وقال عبيد. املواضع اليت ذكر كانت فيها أيام بني االوس واخلزرج

 منازلها بجو برام وعفت  حلت كبيشة بطن ذات رؤام

  .وقد تقدم إنشاده يف رسم برام

  : ويدلك على أن رؤاما تلقاء كثلة قول الراعي

  فمنتهى السيلل من بنيان فالحبُل  فرؤام من مساكنها كثلةف

  : اسم ضفرة رمل، قال ابن مقبل: بضم ألوه، وبالفاء أخت القاف يف آخره" رؤاف"

  نعاج رؤاف قبل أن يتشددا  مس القطار ورجه فلبده
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  : وقال ابن أمحر. حرك، أي حركته هذه النعاج وهالته: رج

 مكرا لفاعا لونه رطبا تعاتد  ظلت بجو رؤاف وهي مجمدة

هو موضع من : قال ابن حبيب: بضم ألوه، وفتح ثانيه، بعده ألف وواو مفتوحة، على مثال فعاله" رؤاوة"
  .قبلي بالد مزينة، وقد ذكرته يف رسم النقيع

  : وأنشد لألحوص. رواوة، بالواو يف ثانيه، مفتوحة غري مهوزة: ونقلته من خط ابن األعرايب

  فالسهب فالقاع من عيرين فالجعد  واوة من أسماء فالسندر أقوت

  : وكذلك روى يف شعر كثري، قال

  توالى الليالى والمدى المتطاوُل  آياٍت بنعف رواوٍة وغير

  الرءوس من المواضع

بارحة : هذا كما يقال: قال قاسم ابن ثابت. األبيض ضد األسود، جبل العرج، معروف" رأْس األبيض"
  ".وحب احلصيد: "ىل، وصالة االوىل، ومسجد اجلامع، تضييف االسم إىل الصفة، قال اهللا تعاىلاالو

هكذا ضبط على أيب على . بكسر أوله، وتشديد ثانيه، على لفظ اسم احليوان املعروف" رأْس االيِل"
  .وهو موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم الثرثار، وقبل ما ذكتره يف رسم إيل. القايل

وهو . رأس عني، وينكر أن تدخله االلف والالم: على لفظ عني املاء، وبعض اللغويني يقول" رأْس الْعين"
وهو كورة من كور ربيعة، ويه كلها بني احلرية والشام، . موضع يف ديار بين أيب ربيعة بن هذل بني شيبان

ففي ذلك يقول . راس، وسبقوا االبلوفيه أغارت بنو رياح بن يربوع عليهم، وقتلوا منهم معاوية بن ف
  : سحيم بن وثيل الرياحي

  برأس العين في الحجج الخوالي  قتلوا عميد ني فراس هم

 غرائب النعم النهال ذيار  وذادوا يوم طخفة عن حماهم

. وهي كلها من بالد اجلزيرة، وهي ديار مضر، وانظرها هناك. ومن رأس العني هذه خيرج م اخلابور

  : ملخبل السعدي خياطب الزبرقانوقال ا

  زعمت برأس العين ا،ك قالته  وأنكحت هزاال خليدة بعدما

  : وقال البحتري

 صوامعها والعاصمية مغرب  نظرت ورأس العين منى مشرق

 أو بادون عنه فغيب بمنبج  هل أهل منبج: الخابور بقنطرة
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  .هو عني الزاهرية: رأس العني: وقال حممد بن سهل األحول

  : جبل باليمامة، قال االعشى: على لفظ الواحد من الكالب" رأس كَلٍْب"

 يرفع اآلُل الكلب فارتفعا إذ  إذ نظرت نظرة ليست بكاذبة

    

ملا صار حسان باجليش يف رأس الكلب، رأته اليمامة، فأنذرت به وبينه وبينها أقل من ثالث : قال اهلمداين
  : مراحل ، قال املسيب بن علس

 البعد كنف أو خصيفة آلحم على   فوق رأس الكلب شخصاً بكفهرأت

"ِهر أسبكسر اهلاء، وتشديد الراء املهملة" ر.  

مها من : قال أبو عبيد القاسم. حججت من رأس هر وخارك: يف حديث عمر أن أذينة العبدي قال له
عض الفارسيني، ممن مسع معنا قال لنا ب: قال أبو احلسن طاهر بن عبد العزيز. ساحل فارس، يرابط فيهما

  .هو بلدنا، وإمنا هو راشهر، بال تشديد، وإن أعرب فهو راسهر، وهذا الذي يقولون خطأ: عند علي

  .فق تقدم ذكره يف حرف الباء": بيت رأس"

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح ألوه، وإسكان ثانيه، بعده واو مفتوحة، على وزن فعلة" رأوة"
  .نظره هناكتيماء، فا

  : هضبة بأجأ، قال الطرماج: بضم أوله، تصغري الذي قبله" رؤية"

  من الماء في نجم من القيظ حانف  منعوا النعمان يوم رَؤية هم

  .وقد ذكرته يف رسم الدحل ورسم طحال

  الراء وااللف

، بفتح احلاء رائس حجر، مضاف إىل حجر: ويقال. بالسني املهملة، على لفظ فاعل من رأس" راِئس"
  .وهو موضع مذكرو يف رسم مأرب، فانظره هناك. املهملة، وإسكان اجليم، بعدها راء مهملة

  .وقد ذكرته يف رسم السرارة، فانظره هناك. موضع بنجد: بكسر ثانيه، وباخلاء املعجمة" راِبخ"

. منازل حزاعة:  ومر.موضع بني املدينة واجلحفة، وهو من مر: بكسر ثانيه، وبالغني املعجمة" راِبغ"

  .وذلك أن االزد تفرقت، فمضى بنو جفنة إىل الشام، واخنزعت خزاعة، فرتلوا مرا وما حوهلا

وبصدر رابغ لقي عبيدة بن احلارث عري قريش، حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفيهم أبو 
  : قوال دريد بن الصمة. سفيان بن حرب
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 اته اال تحوالآي أبت  غشيت برابغ طلال محيال

  : وقال كثري

  من الناس أن يغزى وأن يتكنف  ونحن منعنا بين مر ورابغ

  .وهو أجود" إذ نغزى وإذ نتكنف: "ويروى

  .موضع تلقاء املدينة، كان يرتله بعض االنصار: باجليم على وزن فاعل" راِتج"

  .ضع أضيفت غليه، أوغريهينسب إليه حرة راجل، ال أدري هل هو مو: على لفظ واحد الرجل" راِجل"

  .موضع، قال الفرزدق: على لفظ تثنية راحة اليد" الراحتان"

  فرد على العين ويه حسيرة هذا ليل بطن الراحتين وقورها

  .هكذا نقله من خط أيب بكر الصويل

  .قصر من قصور اليمن،وهي احملافد عندهم: فاعل، من لفظ الذي قبله" راِدع"

قد تقدم ذكره يف حرف الراء واأللف، وهو اسم أعجمي، فإن يكن معربا، وتكن الفه بالنون، " راذَان"
راذان قرية من : قال أبو عبيد. زائدة، فهاذ املوضع أوىل به، ويكون على بناء ساباط وخاتام، ووزنه فاعال

عود، حدثين حجاج عن شعبة، عن أيب التياح، عن رجل من طيء، عن عبد اهللا بن مس: قرى السواد، قال
أن له ماال براذان، وهي مما افتتح : ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التبقر يف االهل واملال: قال

  .قد تسهل يف الدخول يف أرض اخلراج ائمة يهدى م، ومل يشترطوا عنوة وال صلحاً: فقال. عنوة

  : الكوفة، قال القطاميموضع قريب من العذيب ب: بكسر السني، وبالباء املعجمة بواحدة" راِسب"

  تصيفتها بين العذيب فراسِب  األنباء من أم منزل سأخبرك

وهناك . ببالد بين عوف بن عامر بن عقيل، هو ظليل، اسفله كالعمود، وأعاله منتشر": حجر الراِشدة"
الطلوب، أغار توبة بن احلمي على أبل هبرية ابن السمني أحد بين عوف، وهي تريد ماء هلم يقال له 

  .فاتبعوه، فلحقوه ضبة يقال له بنت هند، فقتل هناك توبة

  .ذكر ذلك صاحب العني. موضع تنسب إليه احلمام الراعبية: بالباء املعجمة بواحدة" راِعب"

  .مدكور يف رسم ماه" الراِفدان"

  .موضع: بالقاف بع الفاء" الراِفقَة"

وضع يف ديار بن سعد بن ثعلبة من بين أسد، وقد ذكرته يف م: بكسر ثانيه، وبالسني املهملة" راِكس"
  : رسم عسيب، قال الذبياين

  " أتاني ودوني راكس فالضواجعُ  "
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  : وقال عبيد

فالقطبياتُ  أقفر من أهله ملحوب فالذنوب 

 فرقين فالقليب فذات  فثعيلباتٌ فراكس

 بها منهم عريب ليس  فقفا حبٍر فعردة

    : ر بين سعد بن أسد املذكرورين، يدل على ذلك قولن عبيد أيضاهذه كلها يف ديا

 حبر قد تعفى فواهب فجنباً  طلل لم تعف منه المذانب لمن

  أذاع بهم دهر على الناس رائب  ديار بني سعد بن ثعلبة األلي

  : وقال أيضاً

  ذات العشاء في غمائم غرْ  ترى برقاُ بتُ أرقبه صاح

 فشن في ذي العثير ريد  ذيفحل بركه بأسفل 

 فبطن ذي األجفر عردة  فعنس فالعناب فجنبي

  .هذه كلها موضاع متدانية، وف رسم الوقيب ما يدل أن راكسا لبين مازن، ولعلهما موضعان

وراء القريتني، يف طريق البصرة إىل : وقال عمارة بن عقيل. موضع بالعقيق: بامليم، على وزن فعلة" رامة"
  :  رسم عارمة ما يدل ا،ها من ديار نب عامر، وقال أوس بن حجرمكة، ويف

  برامة أو بعنف لوى القصيم  شهد الفوارس من نمير ولو

  : وقال القطامي

 رامة أو حللن نواها فنزلن  حل الشقيق من العقيق ظعائن

  لسليمى برامة ال ترمي =من ديار كأن وشوم: وقال أبو داود

 فجنبا مقلص فظليم ء  سماأقفر الخب من منازل أ

 القصيم منها رسوم وبذات  وترى بالجواء منها حلوالً

 ظاعن بها ومقيم ربما  سبيَل قفرة بداً سالكاٍت

وما : قال. قد زرعناه: قال. إن قاعتكم هذا طيب، فلو زرعتموه: قيل لرجل من أهل رامة: قال االصمعي
  : معاندة لقول الشاعر: ؟ قالما جرأكم على ذك: قال. زرعتموه؟ قال سلجما

  تسألني برامتين سلجما

  يا مي لو سألت شيئا أمما
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  جاء به الكرس أو تجشماً

  : وقد رود هذا االسم يف شعر الشماخ مثنىي، قال

  أطاع له من رامتين حديق

  .موضع مذكور يف عوق: على لفظ الذي حيمل الرمح" راِمح"

ضيعة على ميلني من حلب، إليها كان يربز سيف الدولة : على مثال فاهولةبالسني املهملة، " الراموسة"
من الراموسة إىل تل ماسح، وقد تقدم ذكره، مث جيتاز على : ومراحله منها إىل الرقة. حملته إذا أراد الغزو

مية، إىل مياه احليار، إىل ماء يقال له البدية، إىل ظاهر سلمية، إىل ماء يقال له حريان، على مرحلة من سل
ماء الفرقلس، إىل ماء يقال له الغنثر، إىل ماء يقال له اجلباة، مث جيتاز بركايا العوير، ويا، والبيضة، وغدر، 

  .واجلفار، مث يأيت تدمر، مث يرتل عرض، مث يرتل الرصافة، مث يرتل الرقة

  .حضن للروم م أرض مرعش، مذكور يف رسم عرقة: بالنون" الران"

معروف بالشام، على أميال من دمشق، قد مضى ذكره يف : بكسر ثانيه، وبالطاء املهملة" طمرج راِه"
  .رسم دوران، وهو الذي أوقع فيه مروان ابن احلكم بالضحاك بن قيس الفهري

: قال اهلمداين. جبل باهلند، هو الذي أنزل عليه آدم عليه السالم، وإلية ينسب احلجر الراهوين": الراهون"

والعجم تسميه نوذ أو بوذ شك اهلمداين : قال. و جبل الرهوم، بامليم، ألن الرهام ال تكاد تفارقهإمنا ه
  .فيه

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم خزاق: بفتح الواو، بعده نون ساكنة، ودال مهملة" راوند"

  : بان نب لعطموضع من بالد هذيل، قد تقدم ذكره قي رسم حنت، قال أه: على لفظ اسم اللواء" راية"

  ولكن رجل راية يوم صير  إن حب غانية عناني فما

أي " يوم صريوا"ورواه السكري . هكذا رواه ابن دريد. بلد يتصل به: وصري. أي رجالة أصيبوا براية
  .والقوايف مرفوعة. دعوا

  الراء والباء

  .موضع مذكرو يف رسم نبايع، فانظره هناك: بضم أوله، جع ربوة" ذُو الربا"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم اخلبيب، وهو ماء لبين عبس: بفتح أوله، على لفظ مجع ربيعة" الرباِئع"

رياض : فرياض الرباب. وأكثر ما يأيت مضافاً إىل الرياض. بضم أوله، وبباء اخرى يف آخره" الرباب"
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 بين عقيل، فهي رياض الرباب، معروفة لين عقيل، ألا ترب الندي، فال يزال ا ثرى، وإذا مسعت رياض
  : قال الشاعر

 هل ترى برقاً أراه تبصر  لصاحبي ببراق شعر أقول

 وأورال وناصحة حراه  حرى منه رياض بني عقيل

  : يدللك على ذلك قول مالك بن الريب: وهي قبل تثليث

 فشأنك بالبكار وتثليث  إذا ما حال روض رباب دوني

  : ضاً، كما تقدم، وهي تلقاء بيشة، يدل على ذلك قول احلارث بن ظاملمن بالد بين عقيل أي: وتثليث

 روض بيشة فالربابا وحلت  وحل النعف من قنوين أهلي

    

  : وقال زيد اخليل

  وقائعنا بروضات الرباب  أن أعد على نمير وآنف

  : وقال طفيل

 بقر فروضات الرباِب بذي  كنا نخافك لم تنلها فلو

 خشب نعزب والكالِب بذي  بضعفخفناك ما كنا  ولو

  من المتقطرين على الجناِب  باليمامة أو لكنا لكنا

 بأحياء غضاِب ومنعجهم  أضاخهم ونفئا تواعدنا

وقال . بني مرة بن سعد بن ذبيان، وبني نب ليث بن سود بن أسلم ابن احلاف بن قضاعة: اجلناب
  : الشماخ

  وأفيح من روض الرباب عميقُ

  : بلد، قال الطرماح: ح أوله وثانيه، بعده باء أخرى مثلهبفت" ربب"

  بين األحزة من هو بان فالكتِب  ديار بهذا الجزع من ربب لمن

ومل يعرف أبو نصر الكتب ". من تربان: "، وغريه يرويه"من هوبان: "هكذا ضبط عن إمساعيل بن القاسم
  .وإمنا هو الكثب بالثاء، مجع كثيب: بالتاء، قوال

"باترمدنية احلبشة : بفتح أوله، وتشديد ثانيه، بعده عني مهملة وألف، وتاء معجمة باثنتني من فوقها" ع
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وملا أغارت احلبشة زمن عرم ابن اخلطاب، بعث إليهم علقمة بن جمزز يف مجع كثري، وذلك سنة . العظمى
  : علقمة يف نفري، وقالعشرين، فقرب من مدينتهم هذه، وكانوا قد مسوا املياه، فمات أكثرهم، وجنا 

  أبالغة بنا اليمن الركاب؟  وقد شربن برعات أقوُل

بفتح أوله وثانيه، وبالذال املعجمة، يف اليت جعلها عمر رضي اهللا عنه محى البل الصدقة، وكان " الربذَة"
يف أيام املهدي، فلم مث تزيدِت الوالة يف احلمى أضعافا، مث أبيحت االمحاء . محاه الذي أمحاه بريداً يف بريد

  .حيمها أحد بعد ذلك

ويسرة محى الربذة اخلربة، وهي من الربذة . ذكره البخاري. وروى الزهري أن عمر محى السرف والربذة
وأول أجبل محى . وإن أدىن املياه من اخلربة ماء لنيب ثعلبة بن سعد. مهب الشمال، وهي من بالد غطفان
 كثري القنان، وقنانة سود، بينها فرج، وأسفله سهلة، تنبت الربذة يف غربيها رحرحان، وهو جبل

الطريفة،وهي لنيب ثعلبة بن سعد، وبه كانت احلرب بني االحوص بن جعفر ومعه أفناء عامر، وبني بين 
دارم، وفيهم يومئذ نزل ببين دارم، على معبد بن زرارة بن عدس، فالتحفوا عليه، وضموه، وأبوا أن 

ص طالباً بدم أخيه، فهمزم بين دارم هناك، وأسر معدب بن زرارة، ويف ذلك يسلموه، فغزاهم األحو
  : يقول جرير

 زفيف النعائِم" ولم تلووا" فرارا  وادي رحرحان زففتم وليلة

 أخ لم تسلموا لألداهِم وأي  أبا القعقاع في القد موثقا تركت

 قيس ال بسين السنورا فوارس  يومي رحان فقد بدا أتنسون

  ويوم الصفا ال قيتم الشعب اوعرا  بوادي رحرحان نساءكمتركتم 

وأقرب املياه من رحرحان الكديد، وفيه جفار عادية عذبة، وبه قتل ربيعة بن مكدوم، ويه لبين ناشرة من 
. وبني رحرحان وبني الربذة بريدان. بين ثعلبة، وهلم هناكح ماء آخر، يقال له أعوج، فيه قلب وبئر كبرية

ان من غربيه جبل يقال له اجلواء، وهو على طريق الربذة إىل املدينة، بينه وبني الربذة أحد ويلي رحرح
وأقرب املياه إليه ماء للسلطان يقال هل العزافة، بأبرق العزاف، بينه . وعشرون ميالً، وليس باجلواء ماء

حر، ينبت الطريفة، ويه من مث يلي اجلواء أجبل يقال له القهب، وهي ببلد سهل . وبني اجلزاء ثالثة أميال
وبني . خيار موضاع أمحاء الربذة، وهي عن يسار املصعد إىل املدينة، وعن ميني املصعد من العراق الىمكة

وقد ذكره وزير بن اجلعد، أخو ضخر بن اجلعد . جفر القهب: القهب والربذة منها ماء يدعى اجلفر
  : اخلضري، فقال

 يستحيُلمضرحي  يعين  غدية والشمس ظفل نظرت
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 وقد خنس الغريب والبتيُل  إلى جفٍر بعنف القهب تحتي

جبل أسود يدعى أوسد الربم، بينه وبني الربذة : مث اجلبال اليت تلي القهب عن ميني املصعد إىل مكة
وأقرب املياه من أسود الربم حفائم حفرها املهدي، على ميلني . عشرون ميال، وهو يف أرض بني سليم

  : بقر، وقد ذكرها مؤرج السلمى، فقالمنه، تدعى ذا 

 مالك ذو النخيل بداِر وأبيك  قدر أحلك ذا النخيل وقد أرى

 هيهات ذو بقر من الزواِر  كداركم بذي بقر الحمى إال

    

مث يلي أسود الربم جبالن، يقال ألحدمها أروم، ولالخر أرام، ومها يف قبلة الربذة، بأرض من سليم، 
  : قال أبو داود االياديواحلفائر بناحيتها، 

فأروم  أقفرت من سروب قومي تعار فشابه فالستار 

مث يليها . وأقرب املياه منها مياه تدعى ذبذب، وهي داخلة يف احلمى، بينها وبين الربذة اثنا عشر ميال
ناحية أرض جبال يقال هلا اليعملة، ا مياه كثرية، بواٍد ياقل له وادي اليعملة، وهي يف أرض بن سليم، و

وبني الربذة واليعملة ثالثة عشر ميال، وجفر اهلباءة بناحية أرض بني . حمارب، ومياهها مشتركة بني احليني
  : سليم، يف ظهرو اليعملة، قال عامر اخلصفي

  أحيا أبه هاشم بن حرملة

  بين الهباءات وبين اليعملة

  ترى الملوك حوله مغربلة

  يقتل ذا الذنب ومن ال ذنب له

هضاب محر عن يسار املصعد، تداعى قواين، واحدا قانية، وهي يف أرض : مث اجلبال اليت تلي اليعملة
مث يلي قواين عمود أمحر . حرة لين سليم، بينهما وبني الربذة اثنا عشر ميال، وأقرب املياه إليها اخلضرمة
فري بن نصر، موايل عبد اهللا بن يدعى عمود احملدث، يف أرض حمارب، للخضر منهم، وأقرب املياه منهم ح

  .عامر، وبني احملدث وبني الربذة اثنا عشر ميالً

عن يسار املصعد، عمود األقعس، من أرض حمارب ايضا، وبه مياه تدعى : مث اجلبال اليت تلي احملدث
 مث يلي االقعس هضب البلس، يف. األقعسية، يف أصل االقعس، وهي حملارب، وبني االقعس والربذة بريدان

أرض حمارب أيضا، وهو جممع للسعاة، بينه وبني الربذة بريدان أيضا، مث يليه قنان سود ببلد سهل يف 
مث يليها قنان . أرض بين ثعلبة، تدعى احلمازة، وا هلم جفار جاهلية، بينها وبني الربذة مثانية عشر ميال
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 هضاب محر تدعى هضب املنحر، يف آخر تدعى اهلادنية، ويه لبين ثعلبة، ا ماءة لبين ناشب، مث ليها
  : أرض بنيثعلبة أيضا، عن يسا رالطريق، ببلد سله، قال احلكم اخلضري

  تضح الصراد به فهضب المنحر  صاحبي ألم تشيما بارقاً يا

  نهض المعبد في الدهاس الموقر  النجاد وظل ينهض مصعداً ركب

  .مث ليله رحرحان، واخلربة بينهما

 ذر وحده ملا نفي من املدينة، ليس مع إال امرأته وغالم له، كما،نذره به رسول اهللا وبالربذة مات أبو
وإن أبا ذر ملا أبطأ عليه بعريه أخذ متاعه على ظهره، مث سار يتبع . صلى اهللا عليه وسلم يف غزوتة تبوك

 رجدل ميشي على يا رسول اهللا، هذا: أثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنظر ناظر من املسلمني، فقال
يا رسول اهللا، هو : أكن أب ذر، فلما تأمله القوم قالوا: الطريق، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ميشي وحده، وميوت وحده، ويبعث وحده: يرحم اهللا أبا ذر: فقال. واهللا أبو ذر

 باحلملة اليت ذكرا يف كتبا يف الثغور الرومية، وهي اليت اختتحها مسلمة بن عبد امللك،": ربذَة أخرى"
الصوفة من العهن تعلق على : الربذة: قال أبو حممد". التدريب والتهذيب، يف ضرب أحوال احلروب"

  .وهذا أصل تسمية املوضع بالربذة: قال. االبل

كذلك قال عبد اهللا ابن سالم واحلسن يف قول اهللا . هي دمشق: بضم أوله، وإسكان ثانيه" الرّبض"
وروى احلريب . هي مصر: وقال وهب وأسامة عن أبيه". وآوينامها إىل ربوة ذات قرار ومعني: "سبحانه

الزموا رملة فلسطني، فإا اليت قال اهللا : من طريق بشر بن رافع، عن أيب عبد اهللا، عن أيب هريرة، أنه قال
  ".وآوينامها إىل ربوة ذات قرار معني: "فيها

موضع بقرب املدجينة، كانت يب االوس واخلزرج فيه حرب، ويوم : ربعبضم أوله، تصغري " الربيع"
  : معروف، قال قيس بن اخلطيم

  ِع قد علموا كيف فرسانها  الفوارس يوم الربي ونحن

بصعدة أيضا . ، بفتح أوله، وكسر ثانيه"يوم الريبع"ويرويه أمحد بن حيىي . هكذا يرويه حممد ابن حيب
 قتل املذحجي عبد اهللا بن معدي كرب الزبيدي، أخا عمرو، وهو منصرف من اليمن وادي ربيع، وهناك

  .عن سيف بني ذي يزن

  : اسم واد باحلجاز، قال أبو ذؤيب: بضم أوله على لفظ تصغري ربق" الربيق"

  ولم تشعر إذن أني خليف  الربيق لننزلنه تواعدنا
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تواعدنا : "واحد، وأنشده االصمعي: لفخليف وخملف وخما: قال احلريب. هكذا أنشده السري واحلريب
  ".عكاظ لنرتلنه

  الراء والتاء

     : قارة قبل ترج املتقدم ذكره، قال حاجز بن اجلعد اللص: بفتح أوله، على مثال فعول" رتوم"

  وقال الربئان بدت رتوم  ولما أن بدت أعالم ترٍج

  : موضع يف بالد هذيل، قال تأبط، شراً: لفظ التثغريبضم أوله، وفتح ثانيه، بعده يا ساكنه، على " الرتيلة"

  لوح لنا بين الرتلية فالهضِب  بصرت بنا شمتها حي أوقدت

  .هكذا نقلته من كتاب أيب علي

  الراء والثاء

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وميم، على لفظ مجع رثيمة" رِثيمات"
  .اخي

  الراء والجيم

بفتح الوه وثانيه، مقصور مضوع قد تقدم ذكره يف رسم أجأ، ويف رسم الذهبا، وسيأيت يف رسم " الرجا"
 وجة، قال اجلعدي وقد تقدم إنشاده

 حمى فالخانقان فجبجب فجنبا  فساقان فالحران فالصنع فالرجا

  : ذيل بدر بن عامرواٍد باحلجاز، قال اهل. بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وبالزاي املعجمة" الرجاز"

 الرجاز أو بعيوِن بمدافع  أسد تفر االسد عن عروائه

بضم أوله، والصحيح ما رواه " مبدافع الرجاز: "هكذا رواه السكري وغريه، ورواه بان دريد عن أيب حامت
  .السكري

  : بفتح أوله، وتشديد ثانيه، اسم طريق، قال الشماخ" الرجاف"

  على اليم باري العراق المضفرا  الرجاف خوصاء تحتذي فروجها

  .البحر: وقال غريه الرجاف. قاله أبو حامت

  : جيل مذكرو حمدد يف رسم ضرية، قال جرير: بكسر أوله، وبامليم يف أخره" الرجام"
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 أنسى ضرية والرجاما وال  أحب الدور من هضبات غول

  : وقال أوس بن حجر

  وا واالمر مشتركومنعجا فاقصد  لكم: أن غوالً والرجام زعمتم

  .وقال أوس بن غلفاء. موضع يلي غوال: ومنعج. جبل: والرجام. ماء للضباب: غول: قال االصمعي

  إلى أجأ إلى ضلع الرجام  جبلنا الخيل من جني أريك

  : موضع ببالد بين عامر، قال لبيد: ويف شعر لبيد، الرجام

 اتأبد غولها فرجامه بمنى  عفت الديار محلها فمقامها

  .موضع بالبحرين، قد تقدم ذكره يف رسم الذرانح: بفتح الراء، على لفظ مجع راجل" ذَات رجل"

  .موضع ينسب إليه حرة قد تقدم ذكره: مكرب الالجيالء" الرجالء"

رجلة التيس واحد التيوس، ورجلة أحجاء، بفتح : وهي ثالث رجل. بكسر أوله، وإسكان ثانيه" ِرجلَة"
ان احلاء املهملة، بعدها جيم، ممدود، ورجلة أبلى، بضم اهلمزة، وإسكان الباء املعجمة اهلمزة، وإسك

  .بواحدة، وسر الالم، وتشديد الياء

موضع بني بالد طيء وديرا بين أسد، ومها حليفان، ويف هذا املوضع أصابت نبو يربوع : فرجلة التيس
يميم إىل طيء، وتركوا حلف بين متيم، وبنو سعد طيئاً وأسداً وضبة، وكانت ضبة حتولت عن بني ت

  : فقتلتهم بنو أسد وأسرم، قال سالمة بن جندل

  برجلة التيس ذات الحمض والشيِح  رددنا ليربوع مواليها نحن

  : ويدللك أا تلقاء الروحاء قول الراعي

  برجلة التيس فالروحاء فاالمر  سمايو ظلت محالةً شقر

شعبة من مسيل : وأصل الرجلة: قال أبو حامت. منسوبة إىل السماوة: ويةومسا. يعين أتنا تقدمي ذكرها
  .رجل: زاجلمع. املاء

  : أرض لينة معروفة، تنبت الشجر، كثرية النعام، قال الراعي: ورجلة أحجاء

 برجلة أحجاء نعام منفر  قوالص أطراف المسوِح كأنها

  : عيهي أرض مشهورة، قال الرا: ورجلة أبلي، قال أبو حنيفة

 أبلى وغن كان نائيا برجلة  دعا لبها غمر كأن قد رودنه
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  .مسيل ينبت البقل: والرجلة: قال أبو حنيفة

ماء هلذيل، لبين حليان منهم، بني مكة وعسفان، بناحية : بفتح أوله، وبالعني املهملة يف آخره" ألرِجيع"
   :قال أبو ذؤيب. قاله ابن إسحاق وغريه. احلجاز، من صدر اهلدأة

 الرجيع فذو سدر فامالح زاع  أصبح من أم عمرو بطن مر فأج

    

وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وبالرجيع قتل بنو حليان من هذيل عاصم بن ثابت وأصحابه
بعث عشرة عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، جد عاصم بن عمر بن اخلطاب ألمه، وجد االحوص 

ا كانوا بالرجيع، ويقال، باهلدأة، ومها متجاوران، بني عسفان ومكة، ذكر أمرهم الشاعر ألبيه، حىت إذ
حلى من هذيل، يقال هلم بنو حليان، فنفروا هلم بقريب من مئة رجل رام، فاقتصوا آثارهم، فأدركوهم، 

ن فقتلوا يف ذلك اليوم عاصم بن ثابت، وأسروا واخبيبا وابن الدثنة، وأرادوا أن حيتزوا رأس عاصم ب
  : ثابت، فحمته الدبر، وغلبتهم عليه، فلم يستطيعوا الوصول إليه، قال األحوص

 قتيل اللحيان يوم الرجيع  وأنا ابن الذي حمت لحمه الدب

بفتح اهلاء، وإسكان الدال "وهكذا رواه البخاري، عن عمر بن أسيد، عن أيب هريرة، فلما كانوا باهلَدأَة 
منا أرادت بنو حلاين احتزاز رأس عاصم، ليبيعوه من سالفة بنت سعد بن وإ" املهملة، بعدها مهزة مفتوحة

شهيد، أم مسافع واجلالس ابن طلحة، وكان عاصم قتلهما يوم أحد، فنذرت إن أمكنها اهللا من رأس 
عاصم أن تشري فيه اخلمر، وكان عاصم قد عاهد اهللا أال ميس مشركا أبداً وال ميسه تنتجسا، فمنعه اهللا 

ى أيضا ان اهللا بعث الوادي فاحتمل عاصما، فذهب به، وقول األحوص يشهد أن الدبر محته، ورو. منهم
  : وكذلك قول حسان

 من قتلي غدرة بوفاِء لنا  اهللا لحيانا فليست دماؤهم لحى

 ثقة في وده وصفاِء أخا  هم قتلوا يوم الرجيع انب حرٍة

  بكفاِءبذي الدبر ما كانوا له  قتلوا يوم الرجيع باسرهم فلو

 أهل كفر ظاهر وجفاِء لدى  حمته الدبر بين بيوتهم قتيل

  .والقتيل الثاين الذي ذكره هو مرثد بن أيب مرثد الغنوي

  : موضع قبل صعنيب، قال الراجز: بضم أوله، كأنه تصغري رجالء، ممحود" الُّرجيالء"

 لها نوح زجْل وبالرجيالء  وأصبحت بصعنبى منها إبل
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  الراء والحاء

  .موضع من عمل حوران، قد تقدم ذكره يف رسم البضيع: بضم أوله، على بناء فعال" رحاب"

  .بلد يف ديار مهدان باليمن: بزيادة على الذي قبله" رحابة"

وهناك سد اخلانق، الذي بناه عتيك موىل سيف بن ذي . بلد باليمن: بضم أوله، وإسكان ثانيه" رحبان"
  .يزن

وهي من بالد عذرة، وسيأيت ذكرها يف : وله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدةبضم أ": رحبة"
  : رسم ضرية ويف رسم فردة، قال أفنون التغلي

  من بين رحبة ذات العيص والعدِن  قومي وقد شدت أباعرهم سألت

اب الضاد، ويأيت رحب بغري هاء يف رسم رهاط، من كتاب الراء هذا، ويأيت أيضا يف رسم ضاح، من كت
  : وقد جاء رحب يف شعر أعشى مهدان مثىن، قال. رحب ورحبة: ومها موضع واحد، واهللا أعلم

  فيا عجبا من سيرها المتجاسر  بالرحبين من ذمراته تدافع

  .موضع يتصل بسلمى، جبل طيء، فإذا أيت ذكره هناك فهو مفتوح: بفتح أوله وثانيه" الرحبة"

موضع : ح ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة مفتوحة، على وزن فعلى، مقصوربضم أوله، وفت" رحبي"
  .مذكور يف رسم اجلماح

جبل قد تقدم ذكره : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء أخرى مفتوحة وحاء مهملتني" رحرحان"
لية، وسأيت يف وحتديده يف رسم الربذة، وذكر احلرب اليت كانت فيه، وقد تقدم ذكره أيضا يف رسم الثام

  .رسم عسيب، ورسم غيقة

واد قرب املدنية، بني النازية والصفراء ن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالقاف، على وزن فعالن" رحقَان"
  .وعليه سلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طريقه إىل بدر

قاله عمارة، ولذلك .  اجلزيرةموضع قريب من البشر، من عمل: بفتح أوله، على بناء فعول" الَّرحوب"
  : قال جرير

 لم يثبت عليهن محمُل عوانق  وقد شعبت يوم الرحوب سيوفنا

  : وقال أيضا. يعين يوم البشر

  ثكلى لهن على الرحوب عويُل  الفوارس من سليم نسوة ترك

  : وقال القطامي

 أمية أو مروان والحكما يدعو  حلوا الرحوب وحل العز ساحتهم



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  360  

  : موضع منسوب أليه، قال جرير:  الرحوبوعاجنة

  بعاجنة الرحوب لقد أالموا  لميت بنو جشم بن بكر لئن

موضع قد تقدم ذكره يف : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده مشددة، على لفظ تصغري الرحوب" الرحيضة"
  .رسم حرض

  الراء والخاء

    

  : لشماخموضع، قال ا: بضم أوله، على وزن فعالي" الرخامى"

  "بحقل الرخامي قد عفا طلالهما"

القراح الطيب : هكذا قال أبو نصر، وأنا أرى أن هذا احلقل كان ينبت الرخامي، فأضافه إليها، واحلقل
  .نبت من ذكور البقل: والرخامى". ال تنبت البقلة، إال احلقلة: "ومن أمثاهلم. من األرض

  .كورة من كور فارس، وأصله بالفارسية رخذ، فعرب: مبضم أوله، وتشديد ثانيه، بعده جي" رخج"

موضع يف ديار هذيل، وهو املوضع الذي قتل فيه : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعالن" رخمان"
  : تأبط شرا، قالت أخته ترثيه

  نعم الفتي غادرته برخمان  بن جابر بن سفيان فثابت

  : يه هذيل، قال مرة بن خليف الفهمي يرثيهغار ألقته ف: رمخان: وقال أبو عبيدة

  أكفان ميت ثوى في غار رخماِن  العزيمة والعزاء قد ثويا إن

  .وانظره يف رسم حنت. واسم الوادي الذي قتل فيه منار

موضع قد تقدم ذكره يف رسم األحورين، ويف : بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ تصغري رخ" رخيخ"
  : بن الطفيلرسم خزاز، قال عامر 

 يحملن الوشيج المقوما عناجيج  ويوم رخيخ صبحت جمع طيء

وورد يف شعر . موضع قد تقدم ذكره يف رسم ذروة: بضم أوله، على لفظ التصغري أيضا" الرخيم"
فلم يستقم له . الرخم، بضم أوله، وإسكان ثانيه مكربا، فال أدري أهو غري هذا أم أراد الرخيم: املخبل

  :  بتكبرية، قالالوزن إال

  ضال وال عقب وال الرخم  تعتذر منها مدافع ذي لم
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  .أي مل تنكره" مل تعتذر"وقوله 

، بالزاي املعجمة، وهو باليمامة، يف ديار بين متيم "الزخم: "مث صح يل بعد هذا أن الذي يف بيت املخبل
  .قوم املخبل، على ما بينته يف بابه

  .كورة يف رسم فيدماءة مذ: مصغرة مونثة" الرخيمة"

موضع بني فنا ويثقب، وقد تقدم ذكره يف : بضم ألوه، وفتح ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو" رخيات"
إمنا هو موضع يقال له رخة، بفتح أوله، : حرف اهلمزة، يف رسم أخرب، قال أبو احلسني األخفش

  : وتشديد ثانيه، قال يكة الغطفاين

 رخة فالرقاق فيثقب بجنوب  عصب دفعن من األبارق من قنا

  : فصغره جبيهاء االشجعي، مث نسب إليه ما حوله ومجع، فقال: قال األخفش

  مزاحف جرار من الغيث باكر  رخيات فجزع تناضب جنوب

  : قال وكذلك فعل امرؤ القيس يف قوله املتقدم إنشاده

  " وبين رخيات إلى جنب أخرب "

نن تصغري رخة رخيخة، وإمنا يستقيم ما قال لو كان الواحد وهذا الذي ذكره األخفش وهم، أل: قلت
باحلاء املهملة، وذكر " وبني رحيات: "وقد رأيته خبط أمحد بن برد يف شعر امرئ القيس. رخوة أو رخية

  .وانظر امثلة رخيات يف رسم قطبيات. أنه نقله من كتاب بندار

  الراء والدال

الزعفران، فسمى به : والرداع يف االصل.  موضع يف ديار بين عبس:بكسر أوله، وبالعني املهملة" الرداع"
  : هذه املوضع، قال عنترة

  بركت على قصب أجش مهضِم  على ماء الردع كأنما بركت

  ".بركت يف جنب الرداع: "ويروى

  : وقال اجلعدي يف يوم كان هلم على بين عبس

 بأقرية الردِع شهدناه  ومن أيامنا يوم عجيب

. لفورة أن الرداع باليمامة، وأن عرتة قتلت فيه حبان بن عتبة ابن مالك، فهما إذن رداعانويف رسم ا

وفيه منازل كرع بن عدي بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبإ . ورادع ثالث باليمن، ذكره اهلمداين
  .األصغر
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  .ومل حيددهموضع ذكره أبو بكر : بفت أوله وثانيه، بعده مفتوحة أيضا، على وزن فعالن" ردفَان"

ردم بين مجح مبكة، كانت فيه حرب بينهم وبني بين مارب نبفهر، : بفتح أوله،وإسكان ثانيه" الردم"
  .فقتلت بنو حمارب ين مجح أشد القتل، فسمى ذلك املوضع الردم، مبا ردم عليه من القتلي يومئذ

  .يأيت بعد هذا: الرزم، بالزاي

موضع باليمن، مذكرو يف رسم غزة، وهو حصن بسرو محري، وفيه : بفتح أوله، وإسكان ثانيه" ردمان"
  .قصر وعالن

مذكروة يف رسم : وردهة عاصم. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، موضع مذكور يف رسم منعج" الردهة"
  : ووردت الردهة املذكروة أوال يف شعر ليلى األخيلية مثناة، قالت. االشعر

  وم هضب الردهتين نصيرله ي  بنو عوف عليه فلم يكن تداعب

  .تعين ليلى يوم الردهة، وهو يوم منعج املذكرو هناك. موضع يف ديرا بين عامر: الدرهتان: قال

  الراء والزاي

    

يوم كان هلمدان على مراد قبيل االسالم، ورئيس مهدان يومئذ : بفتح أوله، وإسكان ثانيه" يوم الرزم"
  : وة بن مسيل املرادياالجدع الشاعر، ويف ذلك يقول فر

  وإن نهزم فغير مهزمينا  تغلب فغالبون قدما فإن

 وطعمة آخرينا منايانا  إن طبنا جبن ولكن فما

هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرزم؟ : وملا وفد فروة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلماً، قال
 فال يسوءه؟ وروى الطربي ان رسول اهللا يا رسول اهللا، ومن ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي: قال

أما : قال. أي واهللا، أفنيا االهل والعشرية: كرهت يوميكم وميي مهدان؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم قال له
  .إنه خري ملن بقى

واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صدقات قومه، وصدقات زبيد ومذحج، فلذلك ارتد 
  : وقال عمرو. رتدين من زبيد ومذحجعمرو بن معدي كرب يف م

 ساف منخره بثفر حمار  وجدنا ملك فروة شر ملك

فاستجاش . هو فروة: مألت يديك من غدر وختر أبو عمري=وإنك لو رأيت أبا عمري: بقذر: ويروى
عليهم فروة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوجه إليه خالد بن سعيد بن العاصي، وخالد بن الوليد، 
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. تمعوا بكشر من أرض اليمن، فهزم املرتدون، وقتل أكثرهم، فلم تزل زبيد وجعفر وأود بعدها قليلةفاج

وسبيت رحيانه أخت عمور يومئذ، ففداها خالد بن سعيد، فأثابه عمرو الصمصامة، فهو السبب الذي 
  .أصارها إىل آل سعيد

وا فيه من أرض اليمن، تلقاء كشر، وقد اختلف يف يوم الرزم، فقيل إنه منسوب إىل املوضع الذي اقتت
. رزمت الشيء أرزمه، إذا مجعته، ومنه اشتقاق الرزمة من املتاع وغريه: وقيل إنه مشتق من قولك

  : وكذلك اختلف يف قومل االجدع ابن مالك اهلمداين

  وسيت قتل فوارس األرباع  بركائب ورحالها أسألتني

موضع قتوال : االرباع: وقيل. هم الذين يأخذون ربع الغنيمة: األرباع: فقيل. وهم بنو احلصني ذي الغصة
  .فيه

  .موضع مذكرو يف رسم القيذوق: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو، والقاف" الرزيق"

  الراء والسين

: ويف رسم عصوصر رس. ماء مذكور يف رسم شواحط: بكسر أوله، على لفظ تكسري رس" الرساس"

  .الركية اليت مل تطو: والرس. بئر: والرس يف الترتيل. سالمان بئر لبين 

"سبناحية صهيد، من أرض اليمن: والرس املذكرو يف الترتيل. واد بنجد: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" الر .

  .وانظره يف رسم صهيد

  : س والرسيسماء حمدد يف رسم ضرية، قال زهري يف الر: بضم أوله، على لفظ تصغري رس" الر سيس"

  عفا الرس منه فالرسيس فعاقله  لمن طل كالوحى عاف منازله

 سلمى حوضه فأجوله فشرقي  قصارات فأكناف منعج فقف

 فوادي القنان حزنه فمداخله  فرقد فالطوى فثادق فهضب

ني رامة، واد مير بني االنعمتني وب: وعاقل. واديان بقرب عاقل، فيهما خنل: الرس والرسيس: وقال يعقوب
  : حتىي يصب يف الرمة، قال لبيد

 فاآلنعمين رسوم فبعاقل  طلٌل لخولة بالرسيس قديم

  .موضع معروف، عن أيب بكر: بفتح أوله، وسر ثانيه، بعده الياء اخت الواو، والعني املهملة" الرِسيع"

سر ينعم احلمريي امللك يف هو وادي الرمل، وهو الذي أنتهى إليه يا: بفتح أوله، وكسر ثانيه" الرِسيل"
املغرب، ومل يبلغه احد من العرب، فلما أنتهى إليه، مل جيد جمازا، فأمر بضم حناس، فنصب على صخرة 
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أنا امللك احلمريي، ياسر ينعم اليعفري، ليس وراء ما بلغت مذهب، فال يكلفة : عظيمة هناك، وزبر فيه
  .احد فيعطب

  الراء والشين

موضع بني ديار بين أسد وديار بين عامر، قال :  ممدود، على لفظ الذي يستقى بهبكسر أوله،" الرشاء"
  : سحيم العبد

 إلى أن تالقت بالرشاء جنودها  ونحن جلبنا الخيل من جانب المال

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم االشعر، وسيأيت يف رسم ضرية: بفتح ألوه،ب والدال املهملة" رشاد"

  .ماء جلهينة: وثانيه، وبالدال املهملةبفتح أوله، " رشد"

وفد بنو رشدان بن قيس، من جهينة، على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان يقال : قال حممد ابن حبيب
  .فلزمتهما. بل هو راشد: فقال. بنو غيان: هلم بنو غيان يف اجلاهلية، فقال هلم من أنتم؟ قالوا

  .موضع مذكور يف رسم املطايل: افبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ق" رشق"

     الراء والصاد 

.قال ويقال رساغ، بالسني. بضم أوله، وبالغني املعجمة موضع ذكره أبو بكر" رصاغ"  

"افصموضع ذكره أبو بكر: بكسر أوله" الر.  

  : رصافة هشام بن عبد امللك بالشام، قال الفرزدق: بضم أوله" الرصافَة"

 من التهجير والدبر الدوامي  ستريحيمتى تردى الرصافة ت

  .معروفة: ورصافة أخرى ببغداد

  .تايت بعد هذا: رضافة، بالضاد

  : ماء من ضيم، قال أبو بثينة يف رواية السكري: بضم أوله وثانيه، وبالفاء" رصف"

  إذا لفحت وجوهكم الحرور  على رصف وظر سنقتلكم

  .ماء من دفاق: وظر: قال

  الراء والضاد

"اعرموضع على ساحل حبر عمان، وأهله بنو رئام، بطن من مهرة بن : بضم أوله، وبالعني املهملة" ض
  .حيدان بن عمرو بن إحلاف نب قضاعة
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  .جبل مذكور يف رسم االصفر: بضم أوله، وبالفاء" رصافة"

  .موضع ذكره أبو بكر: بكسر أوله، على بناء فعال" ِرضام"

  .أرض يف ديارم، من مهدان، وفيه معدن فضة: فظ الرضراض من احلصباءبفتح ألوه، على ل" الرضراض"

  : قال عبدة بن الطبيب. موضع يف ديار بين متيم باليمامة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" الرضم"

 الرضم فالرمانتين فأوعاِل بذي  نبط من ذكرى حبيب وأطالل قفا

  المذانب محالِلالعتك حواء من  إلى حيث سال القنع من كل روضٍة

  .تنبت الشجر الطوال: أرض سهلة بني رمل وجبل: والقنع

  .جبل ضهم من جبال امة": رضوى"

أملي على عرام بن : أملي على أبو األشعث عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا الكندي، قال: قال السكوين
  .ه، وما تنبت من االشجارأضبغ السلمي أمساء جبال امة وسكاا، وما فيها من القرى وامليا

رضوى، وهي من ينبع على يوم، ومن املدينة على سبع مراحل، ميامنة طريق املدينة، ومياسرة : فأوهلا
  : طريق الرب ملن كان مصعدا إىل مكة، وعلى ليلتني من البحر، قال بشر

  مالوا برضوى ولم يفضلهم أحد  يؤزنون كياال أو معايرةً لو

 إذا ما معشر خمدوا والثاقبون  جهل قيم بهإذا ما ال القائمون

وحبذاء رضوى عزور، بينهما قدر شوط، ومها جبالن شاهقان منيعان، ال يرومهما أحد، وبينهما طري 
وهذان اجلبالن ينبتان الشوحك والنبع والقرظ والرنف، . فاملعرفة، ختتصره العرب إىل الشام واىل مكة

ومن حديث عامر بن . الشقة، حترج من شوهقه، ال يعلم متفجرهاوفيهما مجيعا مياه وأوشال ال جتاوز 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من مكة ومعه أصحابه، حىت إذا هبط من عزور، : سعد عن أبيه

  .تياسرت به القصواء

ويسكن هذين اجلبلني د وجهينة، يف الوبر خاصة دون املدر، وهلم هناك يسار ظاهر، ويصب اجلبالن 
  .دي غيقة، وغيقة تصب يف البحر، وهلا مسك متسك املاء، واحدمها مساكيف وا

. عن ميني رضوى ملن كان منحدرا من املدينة إىل البحر، وهي قرية كبرية، وا عيون عذاب غزيرة: وينبع

ووادي ينبع يليل، يصب يف غيقة، قال . زعم حممد بن عبد ايد ابن الصباح أن ا مئة عني أال عينا
  : جرير

 حبائلها بأعلى يليل قطعت  نظرت إليك بمثل عيني مغزل
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أن رسول اهللا : ومن حديث حممد بن عمر بن علي ابن أيب طالب. ويسكن ينبع االنصار وجهينة وليث
ومن حديث واقد بن عبد اهللا اجلهين، عن عمه، عن جده . صلى اهللا عليه وسلم صلى يف مسجد ينبع

ن عبيد اهللا وسعيد بن زيد على التجار، وهو موضع بني حورة السفلى نزل طلحة اب: كشد بن مالك، قال
وبني منحوس، على طريق التجار إىل الشام، حني بعثهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يترقبان عري 

  .قريش، وفيها أبو سفيان، فرتال على كشد، فأجارمها

يا رسول اهللا، إين كبري، ولكن : ، فقالفلما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينبع أقطعها الكشد
أقطعها ابن أخي، فأقطعه أياها، فابتاعها منه عبد الرمحن ابن أسعد بن زرارة بثالثني ألف، فخرج عبد 

م أين : الرمحن إليها، فاستو بأها ورمد ا، وكر راجعا، فلقية على بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فقال له
  .قد أخذا بالثالثني: ، فهل لك ان تبتاعها؟ قال عليمن ينبع، قد شنفتها: جئت؟ قال

  .فخرج إليها، فكان أول شيء عمله فيها البغيبغة. هي لك: قال

    

وكان أبو نيزر من بعض . ثنا أبو حملم حممد بن هشام، يف إسناد ذكره، آخره أبو نيزر: قال حممد بن يزيد
النجاشي، فرغب يف االسالم صغرياً، فأتى وصح عندي بعد أنه من ولد : قال. أوالد ملوك األعاجم

فلما تويف صلى اهللا عليه وسلم وشرف . ، وكان معه يف بيوته"فأسلم"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
عني أبني نيزر والبغيبغة، : جاءين علي وأنا أقوم بالضيعتني: قال أبو نيزر. وكرم، صار مع فاطمة وولدها

بإهالة " صنعتة"عام ال أرضاه ألمري املؤمنني، قرع من قرع الضيعة، ط: هل عندك من طعام؟ قلت: فقال
فقام إىل الربيع، فغسل يديه، مث أصاب من ذلك شيئاً، مث رجع إىل الربيع، فغسل . على به: فقال.شنخة

حسا من الربيع، مث " ما"يديه بالرمل حىت أنقامها، مث ضم، يديه كل واحدة منهما إىل أختها، وشرب 
. من أدخله بطنه النار فأبعده اهللا: أبا نيزر، إن األكف أنظف االنية، مث مسح كفيه على بطنه، وقالقال يا 

مث أخذ املعول، واحندر يف اعني، وجعل يضرب، وأبطأ عليه املاء، فخرج وقد تفضج جبينه عرقا، فانتكف 
همهم، فأنثالت كاا عنق العرق عن جبينه، مث أخذ املعول، وعاد إىل العني، فأقبل يضرب فيها، وجعل ي

  : فجعلت ما إليه، فكتب: قال. علي بداوة وصحيفة. أشهد اهللا أنه صدقة: جزور، فخرج مسرعا، وقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
تصدق بالضيعنني املعروفتني بعني أيب نيزر والبغيبغة، على . هذا ما تصدق به عبد اهللا علي أمري املؤمنني

لسبيل، ليقي اهللا ما وجهه حر النار يوم القيامة، ال تباعا وال تورثا حىت يرثهما اهللا، فقراء املدينة وابن ا
  .وهو خري الوارثني، إال ان حيتاج إليهما احلسن أو احلسني، فهما طلق هلما، وليس ألحد غريمها

أن يبيعها، فركب احلسني دين، فحمل إليه معاوية بعني أيب نيزر مائيت ألف، فأىب " حممح بن هشام"قال 
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أن احلسني حنل : وذكر الزبرييون يف حديث طويل. إمنا تصدق ا أيب، ليقي اهللا ا وجهه حر النار: وقال
البغيبغة أم كلثوم بنت عبد اهللا بن جعفر، حني رغبها يف نكاح ابن عمها القاسم ابن حممد بن جعفر، حىت 

  .هذه وقف على بن أيب طالب: ت عليه، وقالصار االمر إىل املأمون، فعوضهم منها، وردها إىل ما كان

  : قرب يل صفتها، فقال: كان العباس بن احلسني يكثر صفة ينبع للرشيد، فقال له يوما: قال السكوين

  من منزل حاضر إن شئتَ أو بادي  يا وادي القصر نعم القصر والوادي

 الضب والنون والمالح والحادي و  قراقيره بالعقر واقفة تلفى

  راء والطاءال

  .موضع معروف: بضم ألوه، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري، وبناء فعيالء، ممدود" الرطَييالء"

  الراء والعين

  .موضع من أرض جنران: بضم ألوه، وبالشني املعجمة" الرعاش"

 أهل من عمر أمري املؤمنني، إىل: وملا كتب عمر رضي اهللا عنه إىل أهل جنران قبل إجالئه هلم، كتب
  .رعاش كلهم

  .فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو

أما بعد، فإنكم زعمتم أنكم مسلمون مث ارتدمت، وإنه من يتب منكم ويصلح ال يضره ارتداده، ومن أيب 
  .إال النصرانية، فأن ذميت منه برية، ممن وجدناه عشراً تبقى من شهر الصوم بنجران

  .موضع ذكره أبو بكر: ان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة، ممدودبفتح أوله، وإسك" الرعباء"

  .موضع من عمل منبج من الثغور اجلزرية: بفتح أوله، على مثال فعالن" رعبان"

موضع بتيماء، قال بابو الذيال : بفتح أوله أيضا، وزيادة باء معجمة بواحدة بني العني والالم" رعبل"
  : حني أنزل اله م بأسه، وأخرجهم من تيماءاليهودي يبكي على اليهود، 

  برعبل ما أخضر األراك وأثمرا  تر عيني مثل يوم رأيته لم

  .ما امحر األراك: ويروى

  : موضع، قال الشاعر: بالشني املعجمة، ممدود" الرعشاء"

  يجاوب بالرعشاء جونا شاميا  نضد بالغور غور تهامة له
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  .وهو مذكرو يف رسم قمري

"لالرموضع قبل واقم، وفيه قتلت بنو حارثة مساكاً أبا حضري بن مساك، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه" ع
فقال له إساف بن عدي . ارفعوين أنظر إىل الرعل: وأجوا وقومه عن ديارهم بالرعل، فقال حضري يوما

  : بن زيد بن عدي بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج

  سجيس الدهر ما نطق الحمام  وثياب خالك ال تراه فال

 وساحة واقم منكم حرام  الرعل إذ أسلمتموه فإن

    

  : بلد مذكرو يف رسم الكور، قال ابن مقبل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" رعم"

 من طلخام مركوم وبالمذانب  بيض النعام برعم دون مسكنها

  .بلد يف ذلك الشق أيضا: وِطلْخام

  .اسم من أمساء البصرة: ون، ممدودبالن": الرعناء"

األنف النادر من اجلبل يستطيل يف األرض، وبه مسيت البصرة، ألا شهبت برعن اجلبل، قال : والرعن
  : الفرزدق

  ما كانت البصرة الرعناء لي وطنا  أبو مالك المرجو نائله لوال

ب غليه ملك من ملوكهم، يقال جبل باليمن، فيه حصن ينس: بضم أوله، على لفظ تصغري رعن" رعين"
  .هل ذو رعني

  الراء والغين

أرض متصلة باجلرف، قبل املدنية، قد تقدم ذكرها : بكسر أوله، وبالباء املعجمة بواحدة" الرغَابة"
  .وحتديدها يف رسم النقيع

  .موضع أو جبل: بضم أوله، وبالطاء املهملة" رغَاط"

موضع دان من بينة املتقدم ذكرها، وهو مذكور يف رسم : راببضم أوله، على لفظ امس الت" الرغَام"
  .خلص

  الراء والفاء
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  .موضع معروف: بضم أوله، على وزن فعالة" الرفَاهة"

: ويف حديث كعب. موضع بالشام معروف: بفتح أوله وإسكان ثانيه، وقد يفتح، بعده حاء مهملة" رفْح"

  . العريش، وخص بالتقديس من فحص االردن إىل رفحإن اهللا عز وجل بارك يف الشام من الفرات إىل

حيث بسط منها ولني وكشف، وذلك كأن اهللا فعل ذلك ذا املكان، : فحص االردن: قال أبو حممد
  .جمثمها، ألا تفحص عنه: فحصت عن االمر، أي كشفت عنه، وأفحوص القطاة: ومه قيل

  .ماءة مذكورة يف رسم أبلى: هملةبكسر أوله، وإسكان ثانيه، وبالدال امل" الرفْدة"

تنسب إليه دارة رفرف، وقد تقدم ذكره يف حرف : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدمها مثلهما" رفْرف"
  .الدال

  : موضع تلقاء الربدان املتقدم ذكره، قال بشار: بفتح أوله، على لفظ املرافق" الرِفيق"

  ق على في البردان خمسا  طلعن من الرفي لما

  الراء والقاف

  : بلد، أنشد قاسم بن ثابت: بفتح أوله، وبالشني املعجمة" الرقَاش"

 الرقاش في متال هوامِل يحزم  أال ليت شعري هل تردون ناقتي

 إذا راحت على بعاقِل ولست  ال أملي لها القيد بالضحى هنالك

 وال أعقلها، ألا تصري إىل االفها من ال أطيل هلا القيد،: يقول. الرقاش بلده، الذي فيه أهله: قال قاسم
  .االبل فتقر

  : وقد ورد هذا االسم يف شعر يزيد بن الطثرية مثىن، قال يزيد

  عليها رياح الصيف بدءا ورجعا  أمن أجل دار بالرقاشين أعصفتْ

مر اسم موضع، إليه تنسب قندة الرقاع، وهو ضرب من الت: بكسر أوله، على لفظ مجع رقعه" الرقَاع"
  .حيلى به السويق، فيفوق موقع السكر

فأما ذات الرقاع، وهي إحدى غزوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاختلف العلماء يف من تسميتها، 
: وقال حممد بن جرير. التقي القوم يف أسفل أكمة ذات ألوان، فهي ذات الرقاع: فقال بعض أهل العلم

قال ابن . هو جبل فيه بياض وسواد: مسيت البقعة به ذات الرقاعواجلبل الذي : قال. ذات الرقاع من خنل
بل تقطعت رايام فرقعت، فلذلك مسيت : وقيل. ذات الرقاع شجرة بذلك املوضع: ويقال: إسحاق

والصحيح يف هذا ما رواه البخاري من .وقيل بل كانت رايام ملونة الرقاع: ذات الرقاع وقال غريه
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خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف :  أيب ودة، عن أيب موسى، قالطريق يزيد بن عبد اهللا بن
غزاة، وحنن ستة حنفر، بيننا بعري نعتقبه، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدمامى، وسقطت أظفاري، فكنا نلف 

: وكقال جابر. على أرجلنا الرقاع، فسميت غزوة ذات الرقاع، ملا كنا نعصب على أرجلنا من اخلرق

خرج إىل ذات الرقاع من خنل، فلقي مجعا :  عليه وسلم صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع؛ قالصلى اهللا
من غطفان، من حمارب بن خصفة، فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى م النيب صلي 

  .اهللا عليه وسلم صالة اخلوف

  .صلى م صالة اخلوف بذي قرد: وقال ابن عباس: قال البخاري

"جبل لبين أسد، وراء إمرة، قال ابن مقبل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالدال املهملة" قْدر :  

  عالجيم ال ضحل وال متضحضح  من غالن رقد وسيله وأظهر

  : جبل حبذاء الناجية، لبين وهب بن أعيا، قال أوس ابن حجر: ورقد: وقال أبو حامت

  الج يلينرجعت وقد كاد الخ  حتى إذا رقد تنكب عنهما

    

  .وقد تقدم ذكره يف رسم دميات، وسيأيت إثر هذا يف رسم الرسيس

من الشقة، شقة بين عنرة، ا مسجد صلى فيه : الرقعة: قال ابن إسحاق. على لفظ رقعة الثوب" الرقْعة"
  . بامليمهكذا ورد يف املغازي، وأنا أخشى أن تكون الرقعة.رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية إىل تبوك

  .مدينة بالعراق معلومة": الرقَّة"

وكل أرض إىل جانب واد ينبسط عليها املاء أيام املد، مث ينحسر عنها، فتكون مكرمة للنبات فهي رقة؛ 
  .وبذلك مسيت املدينة

موضع باحلجاز، قبل يأجح، قريب من وادي القرى، كانت فيه رقعة لغطفان : بفتح أوله وثانيه" الرقَم"
  : امر، قال الراجزعلى ع

  أهل الوقير والحمير والُخزم  لعنة اهللا على أهل الرقم يا

ويف هذا اليوم فر عامر . وهو مذكور يف رسم البثاة، فيما مضى من الكتاب، وسيأيت أيضا يف رسم زمهان
  : ويف ذلك يقول عروة بن الورد. بن الطفيل عن أخيه احلكم، فخنق نفسه احلكم، خوف املثلة

  ومقتلهم تحت الوغى كان أعذرا  لهم إذ يخنقون نفوسهم عجبت

  .فهو يوم الرقم، ويوم يأجج

  .موضع مذكور يف رسم ذي طلوح: على اإفراد" الرقْمة"
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خرباء ماوية، وخرباء : رقمتا فلج، ومها خرباوان: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، تثنية رقمة" الرقمتان"
  : الك ابن الريبالبيسوعة، وهي أضخمها، قال م

  بني بأعلى الرقمتين وماليا  درى يوم أترك طائعا فاهللا

  : وقال زهري

  مراجع وشم في نواشر معصم  لها بالرقمتين كأنها ودار

: روضتان: والرقمتان. هذا املوضع الذي ذكر زهري: الرقمتان: وقال ابن دريد. وقد ذكرته يف رسم فدك

وقال أبو . بل كل روضة رقمة: وقال قوم من أهل اللغة. خرى بنجدإحدامها قريب من البصرة، واأل
وإمنا أراد أا صارت ما . إحدامها قرب املدينة، واألخرى قرب البصرة: الرقمتان اللتان عين زهري: سعيد

إحدامها قرب املدينة، واألخرى موضع عندهم بالبادية، : وقال يف موضع آخر. بينهما حيث انتجعت
  : وأنشد لرؤية

  بالرقمتين قطع من سحل  والتنائي يسلي كأنهن

وورد يف شعر أيب . الرقمتان يف أطراف اليمامة، من بالد بين متيم، مما يلي مهب الشمال: وقال أبو حامت
  .وانظره يف رسم جابة املتقدم ذكره. الرقم، مفردا غري مؤنث، وهو يريد إحدى الرقمتني: صخر

  : بني مكة والبصرة، لرجل من بين متيم يعرف بابن رقيع، الراجزماء : بضم أوله" الرقَيِعي"

  ما شربت بعد قليب القربِق

  من شربة غير النجاء األدفِق

  يا بن رقيع هل لها من مغبِق

"قَيموضع معروف بديار بن عقيل، قالت ليلى: بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو" الر :  

  سوابقها مثل القطا المتواتر  قي مغيرةًخيال بالر فآنستُ

  : هكذا وقع يف شعر ليلى، وصحت به الرواية، وكذلك ورد يف شهر ابن مقبل

 بصحراء الرقي توالي ولها  بلغت حوالب راكس حتى إذا

  .متحلب املاء : واحلوالب. أقرن صغار، مجع قرن، إىل جنب راكس: الرقي: قال أبو حامت

  : ، بفتح أوله، وكسر ثانيه، وصحت به الرواية، وهو قوله"الرقي"ووقع يف شهر أوس حجر 

 القليب فالرقي فعيهِم بهضب  وما خفت أن تبلى نصيحة بيننا

  الراء والكاف
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  : واد بسرة جند، قال لبيد: بفتح أوله، ممدود، على بناء فعال" الركَاء"

 أتييهما لمن غلبا سيل  البدى الكالب فاعتلجا القي

  دعدع ساقي األعاجم الغربا  رة الركاء كماس فدعدعا

  : وقالت ليلى األخيلية. واديان يصبان يف الركاء: البدي والكالب

الركاء أي نظرة ناظِر ببطن  نظرتُ دوني من عماية منكب 

  : وقال أبن مقبل. وهي كلها يف ديار بين عقيل

 هراقت بالركاء مسايله بحيث  هل أنت محي الركب أم أنت سائله

  .بضم أوله، على لفظ ركبة الساق" الركْبة"

ركبة لبين ضمرة، كانوا جيلسون إليها يف الصيف، ويغورون إىل امة يف الشتاء، بذات : قال الزبري
  .نكيف

    

على طريق الناس من مكة إىل : قال غريه. موضع بالطائف: ركبة: وقال أبو داود ف كتبا الشهادات
لبيت بركبة أحب إىل من : أن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه قال: طأوروى مالك يف املو. الطائف

وورى احلريب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعث جيشا إىل بين العنرب، . عشرة أبيات بالشام
ويف رواية بذات الشقوق فوق النباج، ومل يسمعوا هلم أذنانا : قال. فوجدوهم بركبة، من ناحية الطائف

: قال الزنيب، ويقال الزبيب بن ثعلبة العنربي. استاقوهم إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلمعند الصبح، ف

  .فركبت بكرة يل، فسبقتهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر باقي احلديث، خريا فيه طول

  .مذكرو أيضا يف رسم عكاظ: وركبة

ناك وافاه بنو عامر على غرة، فتدثر القعساء فرسه وكان يرتهلا زهري بن جذمية العبسي، وه: قال أبو عبيدة
معلوطها، فأدركوها بالنفراوات، فقلته خالد بن جعفر، ضربه على دماغه، فاستنقذه ابناه ورقاء واحلارث 

  : ويف ذلك يقول ورقاء. ابنا زهري مرتثا، ومات بعد ثالثه

  فأقبلتُ أسعى كالعجول أبادر  رأيت زهيراً تحت كلكل خالٍد

يل إن الذي ضربه حندج بن البكاء، وخالد قد قلبه واعتقله، فكشف حندج املغفر عن رأسه، وينادي وق
  .يال عمار، اقتلونا مجيعاً

بل كان بنو عامر بدمخ، : و حية النمريي"وقال أ. وكان سري بن عامر الىركبة من دمخ، وبينهما ليلتان
  .ا القولن مذكور يف رسم الرميثة إثر هذاوشاهد هذ. وزهري نازل بالنفراوات، وأدركوه بالرميثة
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"كأسم ماء قد تقدم ذكره يف رسم أسنمة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" ر.  

: بفتح أوله، على لفظ الركوبة من الدواب، وهي ثنية معروفة، صعبة املركب، وا يضرب املثل" ركُوبة"

  : ، قال بشر"كر يف ركوبة أعسر"

 كرا في ركوبة أعسر ولكن  تْ بهاهي الهم لو أن النوى أصقب

وهي اليت سلكها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، وفيها حدا ذو البجادين به حني قال 
  : خياطجب ناقته

 الجوزاء للنجوِم تعرض  مدارجا وسومي تعرضي

    هذا أبو القاسم فاستقيمي

  : ضع تلقاء نقدة من أرض اليمامة، قال كثريمو: بضم أوله، وباحلاء املهملة يف آخره" ركَيح"

 المضلة حلياً مباثا كلقط  من الروضتين فجنبي ركيٍح

 بروضة ألية قصرا خباثا  عصاهن خابثنه فلما

  : وورد يف شعر لبيد ركاح مكرب، قال. ويروى بروضة أليت

  ركاَح فجنبا نقدٍة فالمغاسُل  فيها قبل ذلك حقبةً وأسرع

  الراء والميم

وأبو بكر يرى أنه . بضم أوله، وباحلاء املهملة، ويقال أيضا باخلاء املعجمة، على وزن فعال" رماح"
رماح بأرض بين . ويقال رماح، قال عمارة: باخلاء، ألنه مل يذكره يف حرف احلاء، وقال يف حرف اخلاء
  : ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، وهذا عىن جرير بقوله

  ظعائن يجتز عن على رماِح  دي من هواهفؤا يكلفني

نقا ببالد ربيعة بن عبد اهللا بن كالب، يقال نقا رماح، ويف أصله : ورماح يف غري هذا املوضع: قال عمارة
  : ماءة لبين ربيعة أيضا، ولكثرة املها برماح قال الشاعر، يعين النساء، وهو عبيد بن األبرص: الرماحة

 ماتنام وال تنيم حواسر  وقد باتت عليه مها رماح

  : وقد وصله اجلعدي بعذب، فدل أما متجاوران، قال

فعاذب وأقفر  تأبد من ليلى رماح ممن حلهن التناضب 

قاراتُ الشغور بسابسا وأصبح  في أراءامهن الثعالب تجاوب  
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  وال ضوء ناٍر إن تنور راكب  يمِس بالسيدان نبح لسامع ولم

. ر يشكر، وهم جماوران لتميم، فأراد اجلعدي رماح الذي بديار بين ربيعة بن مالكبديا: وعاذب

  .معلومة هناك: قارات الشغور. أماكن معلومة تنبت التنضب: والتناضب

  : بلد مذكرو يف رسم جواذر، قال الراعي. بفتح أوله، بالدال املهملة والنون" رمادان"

  عان من البيد سملقرعان وقي  نبيا أو رمادان دونها فحلت

  : موضع مذكور يف رسم اللهابة، قال ذو الرمة: بفتح أوله، وبالدال املهملة أيضا، بالبادية" الرمادة"

  لها زمن ظلت بك األرض ترجفُ  أجل داٍر بالرمادة قد مضى أمن

  .مدينة بالشام، فاتتحها أبو عبيدة هي والريموك واجلابية وسرغ: والرمادة أيضا

    

تزوج عبجد اهللا بن عبد العزيز بن عبد : قال الزبري. جبل تلقاء رمي: بضم أوله، وبالعني املهملة" الرماع"
أمهلين حىت خيرج القسم، مث : اهللا بن عمر بن اخلطاب شابة، وسأهلا أن تصدر معه إىل باديته، فقالت

  : أصدر معك، فصدر وكتب إليها

  هل تذكرين وحدتي بريِم

  بِل المعلوِموبرماع الج

  فلو فعلِت فعَل العزوِم

  دربهمات طمٍع ولوٍم

  .فصدرت إليها لوم تقم

  : هو وادي تبالة، ألنه كثري الرمث أيضاَ، قال أوس أبن حجر" ذُو الرمث"

  بذي الرمث من وادي تبالة مقنب  على الصِح الدماج ولم يكن بكيتم

  : جبل يف بالد بن كالب، قال طهمانُ بن عمرو الكاليبوهو . بضم أوله، على لفظ احملمول" رمح"

 قلتي رمٍح فما ترياِن ذرا  كفى حوناً أين تطاولت كي أرى

  : موضع من عاسم، قال الراعي": ذَات رمح"

 حان المقيل ويرتعينا إذا  يقلن بعسمين وذات رمٍح

  .وذات مدخ، وقد تقدم ذكره: ويروي: قال أبو حامت

  .قاله أبو بكر. موضع معروف:  ألوه، وإسكان ثانيه، وبالصاد املهملةبفتح" الرمص"
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أرض باليمن قبل زبيد، وهي من املخاليف اليت : بكسر أوله، وفتح ثانيه، وبالعني املهملة غري جمرى" رمع"
ل وتنسج يف رمع الربود اجلياد، قا. تعظم أعناا، حىت ال حيمل الرجل اجللد منها أكثر من عنقود واحد

  : الطائي

 نسيب العيون من بدعه يانا  وسرو وشي كأن شعري أح

 زبيده مثله وال مرعه  ال في رئاٍم وال قراه وال

  .وهذه كلها من خماليف اليمن، تنسج فيها الرود اجلياد

  .واد معروف، ذكرمها ابن دريد: بفتح أوله، ممدودة" الرمكاء"

  .عموض: بفتح ألوه، وإسكان ثانيه" رمكان"

  : ويف جبال لطيء حمفوفة بالرمل، قال أبن مقبل. بفتح أوله، وتشديد ثانيه، على وزن فعالن" رمان"

  رضام وهضب دوم رمان أفيح  لبرق آخر الليل دونه ارقتُ

  .وقال أبو زبيد يصف أسداً

بأعلى خلِّ خل رمانَ خمدر وقال مزرد=منب عفرين مذاكي االسد منه حتجر :  

  أساود رمان السباطُ األطاوُل  ل القرون كأنهميا وأسحم

. إمنا خص حيات رمان، لقربنا من الريف، فإذا قربت من الريف طالت والنت، وقل مسها: وقا األصمعي

  .وقال عمرية بن جعل التغليب

  رمان لما أجدب الحرماِن  إذ أنتم لرهطي أعبد ليالي

  .وضع آخر يأيت بعد هذام: فجعلها من ديار بن يتغلب قومه ز ورميان

  : موضع يف ديار بين متيم، قال عبدة ابن الطبيب: على لفظ تثنيه رمانة" الرمانتان"

 بذي الرضم فالرمانتين فأوعاِل  قفا نبِط من ذكرى حبيب وأطالِل

و قاع عظيم الرمة بالتشديد، قود خففوا فقالوا الرمة، وه: قال ابن دريد. بضم أوله، وفتح ثانيه" الرمة"
  : وتقول العرب على لسان الرمة. بنجد، تنصب يف عدة أودية، وقد تقدم ذكره وحتديده يف رسم جنفي

  إال الجريب فإنه يرويني  بني فإنه يحسيني كل

  : واد ينصب يف الرمة، قال جرير: واجلريب

 محلةَ الغريِب فأجلى  حلتْ سليمى جانب الجريِب

  : وقال طفيل. يموقد تقدم ذكره يف حرف اجل
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 نجيُل الرمتين وناصله وذم  قذفن بفي من ساءهن بصخرة

  : فأيت بالرمة مشددة وثناها، ويروى

نجيُل األهويين وحائله ّوذُم  

  .موضع معروف، وقد تقدم ذكره: وحائل. جبل، واىل جانبه جبل آخر، فجعلهما أهويني: وأهوى

وهو موضع كثري الرمث، قد تقدم . مثة، ويقال له الرمث أيضابضم أوله، على لفظ تصغري ر" الرميثَة"
ذكره يف رسم ركبة، وفيه أدرك خالد بن جعفر وأصحابه زهري بن جذمية وولده، فقتلوا زهريا، فقال 

  : خالد

  بالرمِث لو يم يكن شأس له ولدا  هل كان سر زهيرا يوم وقعتنا

"ىمموضع: ، مصغربضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد يائه" ر.  

  .يأيت ذكره بعد هذا إن شاء اهللا: ورقي، بالقاف، على مثال الذي قبله

  الراء والنون

موضع ببالد بن مرة، قبل املطايل، يدل على ذلك قول شبيب بن : بفتح أوله، وبالقاف، ممدود" الرنقَاء"
  : الربصاء

  وقد حال دوني من دمشق بروج  حلت الرنقاء هند مقيمةً إذا

 المطالي سخبر ووشيج تالع  أرض الشيح منها وبدلتْ وبدلتُ

    

وزعم االصمعي أن املطايل ماء عن ميني ضرية، وذلك مذكرو يف . واحد: الوشيج والنجمن من النبت
  : وقال كثري. رمسه

  بأودية الرنقاء صحم أوابد  مطلي قد عفا فكأنه فإن

  .وانظر الرنقاء يف رسم كلية

قرية من قرى محص، وا كان يرتل أوب : فتح ألوه، وسكون ثانيه، بعده واو، على وزن فعلةب" رنوة"
اامة عجالن بن وهب الباهلي، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وامات سنة إحدى ومثانني 

. وهو ابن إحدى وتسعني سنة  



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  377  

  .وأبو أمامه ممن روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكثر

"امة يف جند، قد تقدم ذكره . بفتح أوله وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو" ننير وهو واد ينصب من
  : واختلف الرواة يف بيت أيب ذؤيب. يف رسم بيشة، ونقلته من خط يعقوب

  فسلهم كيف ماصعهم حبيب  نزلتْ سراُ بني عدي إذا

 ال يهد وال يخيب برقية  قد وجدنا خير طرٍف يقولوا

" بزقية"ورواه النجريمي . بالنون، كما قدمنا" برنية: "ورواه السكري. بالقاف:" برقية: "فرواه أبو علي

بالراء املهملة والقاف، والباء املعجمة بواحدة" برقبة: "بالزاي والقاف، ورواه ثعلب.  

  الراء والهاء

 ابن غنم، ودخل سائر أهل اجلزيرة مدينة من أرض اجلزيرة، أفتتحها عياض: بضم ألوه، ممدود" الرهاء"
  : وقال ابن مقبل. فيما دخل فيه أهل الرهاء من الصلح، وإليها ينسب اجليد من ورق املصاحف

  بريِت الرهاء الجون والدفل طاليا  به الظلمان كالدهِم قارفت تمشي

فأما .  رهاوى، بضم أولهوالنسب إليها. مسيت بالرهاء بن البلندي، من ولد مدين بن إبراهيم عليه السالم
رهاوي بفتح أوله، فمنسبو إىل رهاوة، قبيلة، منهم مالك بن مرارة الرهاوي، من الصحابة، ويزيد بن 

  .شجرة الرهاوي

قرية جامعة، على ثالثة أميال من مكة، مذكورة يف رسم الفرع، ويف رسم مشنصري، : بضم أوله" رهاط"
  : قال أبو ذؤيب

 الجذوع خالل الدار نضاح يسقي   كمابطن رهاط واعتصبن هبطن

 ن الرشح منهن باالباط أمساح  شربن بنطس والجماُل كأ ثم

  بطن المهيم فقالوا بالجو أوب راحوا  انتهى بصري عنهم وقد بلغوا ثم

  : وقال أبو صخر. موضع، وكذلك اجلو: واملخيم. ماء هناك: بنط

 هاٍط إلى رثحِبمنهم وادي ر عفا  ترجى بعد آل محرٍق ماذا

  إلى عنِق المضياع من ذلك السهب  فأعناء الرجيع بسابس فسمى

س م "، إمنا هو "س م ي"ليس يف الكالم تركيب " فسمى"قوله : قال أبو الفتح. هذه كلها أماكن متدانية
ما ، فقد ميكن أن يكون بين من مسوت اسم على فعل، فكأن تقديره مسو، فلما تطرفت الواو وانكسر "و
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قبلها، قلبت يا، فصار رمسيا، مث إنه أسكن العني، كما يقول يف ضرب ضرب، أقر الياء حباهلا وإن زالت 
  : الكسرة لفظا، لتقديره، إياها معىن، كما قال الراجز

قالتْ أراه دافا قد دنى له "  

  .وبرهاط كان سواع، صنم هلذيل. وهو فعل من دنون

موضع يف ديار بين تيمي، قال عمارة بن : ه، وبالباء املعجمة بواحدةبفتح أوله، وإسكان ثاني" رهبي"
  هي هرباء يف أعايل الصمان، لبين سعد، قال جرير : عقيل

 كان مأنوسا فأصبح خاليا فقد  أال حي رهبي ثم حي المطاليا

  : وقال األسود بن يعفر النهشلي

 وتنتحي الشماال وخماٍن  أن تمر على شُريٍب فإما

 وتتعل الشقائق والرماال   تزاور نحو رهبيوإما أن

  : وقال علقمة بن عبدة السعدي، وذكر عرياً. وهذه كلها مواضع متدانية

طير الرازقية محنقُ  عاناٍت برهبي فبطنُه كي خميص  

موضع يف ديار هذيل، وقيل يف بالد جبيلة، قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه" رهط"
  : ن، وقال تأبط شراألبا

 ليلة خبِت الرهِط أرواقي ألقيتُ  منها نجائي من بجلية إذْ نجوتُ

 لدى معدي بن براِق بالعيكيتين  ليلة صاحوا وأغروا بي سراعثهم

إذا صبت ماءها، وحلت : ألقت السحابة أوراقها: أي جهدت جهدي، يقال: قوله ألقيت أوراقي
  .عزاليها

  .واد يف ديار عبد اهللا بن غطفان، مذكرو يف رسم قدس:  وإسكان ثانيه، بعده ميمبفتح ألوه،" رهمان"

    

ذكره أبو : وبتحريك ثانيه. موضع معروف: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون وألف ونون" رهنان"
  .بكر

ذكره بان اسم جبل، ذكره أبو بكر، و: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو، على بناء فعلى" رهوى"
  .والد يف املقصور

جبل مذكرو يف رسم ثالن، قال عمرو . على مثال لفظ الذي قبله، إال أن هاء التأنيث مكان الياء" رهوة"
  : بن كلثوم
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 وكنا الوارثينا محافظةً  نصبنا مثل رهوة ذات حٍد

  : وقال الراجز أنشده ابن األعرايب

  ة من نساِحأبعده من رهو  يوعد خيراً وهو بالزحزاِح

  .جبل: ونساح أيضا

  : وإياه عين أبو الطيب بقوله. موضع بقرب الكوفة: بضم أوله، على لفظ التصغري" الرهيمة"

 أكثر مما مضى وباقية  وردنا الرهيمة في جزوِه

  الراء والواو

: بن حبيبقال أ: موضع قد تقدم ذكره يف رسم النقيع: بضم أوله، وبواو أخرى بعد األلف" رواوة"

  : من قبلى بالد مزينة، قال كثري: رواوة

  توالى الليالي والمدى المتطاوُل  آيات بنعف رواوة وغير

  : وقال أيضا

 القهب أجواد السمى ووابله إلى  سقي الربع من سلمى بنعف رواوة

  : وقال االخوص

  فالسهب فالقاع من عيرين فالجمد  قوت رواوة من أسماء فالسند أ

  : نقلته من خط أبن عبد اهللا بن االعرايب، وقد أتى برواوة مثناة يف بيت آخر، فقالهكذا 

  رواوتان، وعن أيمانهم رمع  لعمق، عن يسارهم ميممين

  .القصور: واحملافد. من حمافد الغائط، بني اجلوف ومأرب: بفتح أوله، وبالثاء املثلثة" روثَان"

قرية جامعة ملزينة، على ليلتني من املدينة، بينهما أحد : هملة، ممدودبفتح أوله، وباحلاء امل" الروحاء"
والنسب إليها . وأربعون ميال، وهي مذكورة يف رسم ورقان، وتقدم ذكر واديها يف رسم االشعر

  : روحاين، على غري قياس، وقد قيل روحاوي، على القياس، وقال كثري

  فرمالهامخارم رضوى خبتها   دوافع بالروحاء طورا وتارة

مسعت : وروى أصحاب الزهري، عن الزهري، عن حنظلة بن علي على األسلمي، عن أيب هريرة، قال
والذي نفسي بيده ليهلن أبن مرمي بفج الروحاء حاجا أو معتمر : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .أو ليثنينهما



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  380  

 واحد أن رسول اهللا صلى اهللا وروى غري. وروى أصحاب األعرج، عن األعرج، عن أب يهريرة مثله
هذا واد من أودية اجلنة، قد : عليه وسلم قال وقد صلى يف املسجد الذي ببطن الروحاء، عند عرق الظبية

صلى يف هذا املسجد قبلي سبعون نبيا، وقد مر به موسى بن عمران حاجا أو معتمرا، يف سبعني ألفا من 
وروى نافع عن . تان قطوانيتان، يلىب وصفاح الروحاء جتاوبهبين إسرائيل، على ناقة له ورقاء، عليه عباء

وروى البخاري أن أبن . أبن عمر، أن هذا املوضع هو املسجد الصغري، دون املوضع الذي بشرف الروحاء
عمر كان ال يصلي يف املسجد الصغري املذكور، مان يتركه عن يساره وراءه، ويصلي أمامه إىل العرق 

اجلبل الصغري، الذي عند منصرف الروحاء، وينتهي طرفه إىل : والعرق: قال. ةنفسه، يريد عرق الظبي
وروى سلمة الضمري، عن . حافة الطريق دون املسجد، بينه وبني املنصرف وأنت ذاهب إىل مكة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يريد مكة وهو حمرم، حىت إذا كان بالروحاء إذا محار : البهزي
دعوه، فأنه يوشك أن يأيت صاحبه، فجاء : فقيل ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوحشي عقري، 

يا رسول اهللا، شأنكم ذا احلمار، فأمر : البهزي وهو صاحبه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
بني الرويثة مث مضى حىت إذا كان باالثاية، . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر، فقسمه بني الرفاق

والعرج، إذا ظيب حاقف يف ظل، وفيه سهم، فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر رجال يقف 
  .عنده، ال يريبه أحد من الناس، حىت جياوزوه

: وقال كثري الشاعر. إذا كانت القرية متصلة البيوت كالروحاء وشبهها، لزمتهم اجلمعة: وقال مالك

  .هامسيت الروحاء لكثرة أرواح

  .وبالروحاء بناء يزعمون أنه قرب مضر بن نزار

موضع يف ديار بين سعد، قد تقدم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وباحلاء املهملة، على بناء فعالن" الروحان"
  : ذكره يف رسم أدمى، قال عبيد

  درست وغيرها صروف زماِن  الديار ببرقة الروحان لمن

    : وقال جرير

  بين السلوطح والروحان صوانا  جدا وقد قطعتبأعينها ن ترمى

  .وذكره أبو بكر يف باب فعالن، خمرك الثاين

جزيرة يف البحر من الثغور الشامية : بضم أوله، وبالدال املهملة املكسورة، والسني املهملة" روِدس"
  .أواجلزرية، افتتحها جنادة بن أيب أمية عنوه، وذلك يف خالفة معاوية

قال يل شيخ يف غزوة رودس،وكان قد أدرك اجلاهلية، يقال : عن رجاله، عن جماهد، قالروى أبو داود 
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يا آل ذريح، قول نصيح، : كنت أسوق ألرى لنا، يعين بقرة، فسمعت من جوفها: له أبن عنيش، قال
  .فقدمنا، فوجدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم قد خرج مبكة: قال. ال أله إال اهللا: يقول: رجل يصيح

"ارراسم لساحل : بضم أوله، وإسكان الذال املعجمة، بعده باء معجمة بواحدة، وراء مهملة" وذْب
  .جيحون كله

  .موضع من قرى اوند، قد تقدم ذكره يف رسم دستيب: بضم أوله، وبالذال املعجمة أيضا" روذَه"

ان، يريد الري خرج عمرو بن معدي كرب الزبيدي يف مجاعة من مذحج زمان عثم: قال أبن الكليب
ودستيب، فرتلوا خانا من تلك اخلانات، وكان عمرو إذا أراد احلاجة مل يستعجل عنها فأمعن عمرو يف 
حاجته وأبطأ، وأرادوا الرحيل، وكره كل واحد منهم أن يدعوه، وذلك من إعظامهم إياه، حىت طال 

فخرج عليهم حممرة : قال. أي أبا ثور، وجعلوا يسمعون علزا ونفسا شديدا: عليهم، فجعلوا يقولون
عيناه، مائل الشق والوجه مفلوجا، وإذا الشيطان قد ساوره، فسار معهم حمموال، مرحلة أو دوا، 

  : فمات،فدفن بروذة، وقالت امرأته ترثيه

  بروذة شخصا ال ضعيفا وال غمرا  غادر الركب الذين تحملوا لقد

فحمل فمات من . رن، وقاتل يومئذ، فأثبته جراحاتوروى أيضا أنه شهد فتح اوند مع النعمان من مق
  .مات عمرو بن معدي كرب على فراشه، من حية لسعته: وقال أبن دريد. قرى اوند

. بئر باملدينة، وهي اليت أشتراها عثمان، وهي مذكورة يف رسم النقيع املتقدم ذكره: بضم أوله" رومة"

ء إىل تبع يف القرب، فأثاا، فلذلك صار ولدها أكثر بين زريق ومن بئر رومة كانت حتمل املرأة الزرقية املا
  .ماال

: باملدينة، وكانت ركية ليهودي يبيع املسلمني ماءها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم": ِبئْر رومة"

من يشتري رومة،فيجعلها للمسلمني، وله ا مشرب يف اجلنة؟ فأشتراها عثمان رضي اهللا عنه بعشرين 
  .ألفا

هي من أرض بين سليم، وهي أجيبال يف قنة : قال يعقوب. على لفظ مجع املتقدمة ذكرها" الرويثَات"
خشناء، أعالهن متفرق، بني علم يقال له اخلضري، من أرض بين سليم أيضا، وبني ماءة يقال هلا محامة، 

  .خيتصم فيها بنو ثعلبه وبنو سليم

واد لبين سليم، : واخلضر. ريق يقال له الغرف بني محامة وبني اخلضرقنينات خب: الرويثات: وقال الفزاري
  .ينحدر من الغرف، قال مزرد

 بين الرويثات فاخصِر لمستنبح  عوى جرس والليل مستحلس الندى
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قرية جامعة أيضا، : بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالثاء املثلثة، على لفظ التصغري" الرويثَة"أسم كلب : جرس
رسم ورقان، ويف رسم العقيق، عند ذكر الطريق من املدينة إىل مكة، وبني الرويثة واملدينة مذكورة يف 

سبعة عشر فرسخا، ومن الرويثة إىل السقيا عشرة فراسخ، وعقبة العرج على أحد عشر ميال من الرويثة، 
  .بينها وبني العرج ثالثة أميال

لى اهللا عليه وسلم كان يرتل حتت سرحة وروى البخاري وغريه، عن نافع عن أبن عمر، أن النيب ص
ضخمة عن ميني الطريق، ووجاه الطريق، يف مكان بطح سهل، حىت يفضى من أكمة دون الرويثة مبيلني، 

  .وقد أنكسر أعالها، فاثىن يف جوفها وهي قائمة على ساق، ويف ساقها كثب كثرية

شجرة إداوة ماء، ولو مل تكن إال فكان أبن عمرينيخ هناك، ويصب يف اصل تلك ال: قال غري البخاري
  .تلك األداوة

  .وأرى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعله ففعله أبن عمر: قال نافع

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري من الرويثة، فيرتل األثاية، وهي بئر دون العرج مبيلني، عليها 
وهناك وجد .  أراك،وهناك ينتهي حد احلجازوباالثاية أبيات وشجر. مسجد للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظيب احلاقف، على ما تقدم يف حديث البهزي

أقبلت من عمره، حىت إذا كنت بأثاية العرج، إذا أنا : وروى الزبري عن إمساعيل بن عقبة السهمي، قال
     : بشاب ميت، وبظيب مذبوح، وبفتاة عربى، وهي تقول

  من رجل؟: نكل العدو إذا ما قيل  مز حمز بني نهد وأسرتهمح يا

 االثاية ما أزرى بك البطَل على  حمز لو بطل لقاكه قدر يا

 وبعلها بين أيدي القوم محتمل  فتاة بني نهد معطلة أمست

ة، بضم أوله، وبالشني املعجم" الرويِشد"فأرتض ال أود فيه وال فلَل =كانت منيته وخزا بذى شعب
  : والدال املهملة، على لفظ التصغري، قال الشاعر

  على الرويشد أو خرجائه يدقُ  تربص الليل حتى قال شائمه

  الراء والياء

  .موضع ذكره أبو ومل حيدده، مث صح يل أنه باليمن: بكسر أوله، وبالعني املهملة" ِرياع"

  . ذكره يف رسم راكس ورسم التنيموضع قد تقدم: بفتح أوله وإسكان ثانيه، ودال مهملة" ريد"

وريده املذكور : قال.هو قصر اململكة بظفار: بلد باليمن أيضا، قال اهلمداين: بزيادة ألف ونون" ريدان"
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  .وبريدة قصر ناعط، يف راس جبل ثنني،وهو من جبال البون. قبله هي سرة بلد مهدان

  : قرية باليمن، قال طرفة: باهلاء" وريدة"

 يمان وسته ريدة وسحوُل  بيات كأن رسومهاوبالسفح أ

  .شبه رسوم الدار، بثوب ميان

جزيرة : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة وواو وتاء معجمة بأثنني من فوقها" ريسوت"
  .ذكر ذلك اهلمداين. املنتصف ما بني عمان وعدن

  : ء صراوح، قال أبو علكممدينة باليمن تلقا: بفتح أوله، وبالشني املعجمة" ريشان"

  ونحن أرباب صراوح وريشانا  ومعين نحن عامرها براقش

  .هو جبل ملحان: ريشان: وقال يف موضع آخر

  : هو جبل أو بلد، قال كثري: بفتح أوله، وبالعني املهملة، قال السكري" ريعان"

  من ريعان ذات المطارِب إلى الميث  من آل ليلى دمنه بالذنائب أ

  : د السكري لربيعة بن الكودن اهلذيلوأنش

 شحطتنا دارها فمؤرقِي وأن  أ في كل ممسى طيف شماء طارقي

 برق في سنا متألِق تأللؤ  وأصحابي بريعان موهنا ومنها

جيور أن يكون فعالنا، من راع يريع، أي رجع، وجيور أن يكون فيعاال من الرعن، : ريعان: قال أبو الفتح
  .مثل خيتام وغيداق

  : بكسر أوله، قد تقدم ذكره وحتديد يف النقيع، وهو من بالد مزينة، قال كثري" ِرمي"

 ألي فمدفع ذي يدوم إلى  عرفت الدار قد أقوت بريم

وقال سامل بن عبد اهللا . هذا كله قول أبن حبيب. واديان من بالد مزينة، يدفعان يف العقيق: ألي ويدوم
  .وذلك حنو أربعة برد: رمي، فقصر الصالة يف مسرية ذلك، قال مالكإن أباه عبد اهللا ركب إىل : بن عمر

  : حصن له باب واحد، قال أوس بن حجر: بفتح أوله، وبامليم، على وزن فعالن" ريمان"

 أحبوش وأغضف آلفُ أراجيل  ولو كنت في ريمان يحرس بابه

  : وقال االعشى

يا من يرى ريمان أمسى خاويا خربا كعابه  

  : وقال أبن مقبل. ع كعبةمج: كعاب
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 أهل ريمان إال حاجة فينا من  وما طويت أبنة البكري من أمم

  .موضع مذكور يف رسم حوض، قد مضى يف حرف احلاء:تأنيث رمي المذكور قبلها" ِريمة"

"يوالري . وكذلك كورة شهرزور، وكورة الصامغان. كورة معروفة، تنسب إىل اجلبل، وليست منه" الر
  . خراسانأرب إىل

وأنظره يف رسم . قرية باليمامة، أقطعها عمر بن اخلطاب جماعة بن مرارة: بفتح أوله، تأنيث ريان" الريا"
  .الغورة

  : هكذا يف شهر لبيد، قال لبيد. ماء لبين عامر" الريان"

  خلقا كما ضمن الوحى سالمها  الريان عرى رسمها فمدافع

  : سد، قال زيد اخليلجبل بني بالد طيء وأ: الريان: وقيل

 منها يذبل ومواسُل تصدع  لسان ال أسر بذرها أتتني

  فأضحى وأعلى هضبة متضائُل  سبق الريان منها بذلٍة وقد

  : وقال حامت

  أنادى به آل الكبير وجعفرا  من الريان أملك بابه لشعب

  : وقال جرير

  اوحبذا ساكن الريان من كان  حبذا جبل الريان من جبٍل يا

 من قبل الريان أحياناً تأتيك  نفحاتٌ من يمانيٍة وحبذا

  .مذكور يف رسم ضرية: والريان

  .ماء قد تقدم ذكره يف رسم تعهن: وذو الريان
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وسلم 

 كتاب حرف الزاي

 الزاي واأللف

    

روى عن أبن سريين أنه كره سىب زابل، وكان عثمان ولث .  من السندبلد: بفتح الباء، وبالالم" زابل"
  .عقد العهد: والولث. هلم ولثا

قال محيد . أسم جبل يف ديار بين بغيض، مذكور يف رسم عتود: بالنون، على بناء فاعل من زبن" زاِبن"
  : بن ثور

 الخور وسمي البقول المديما إلى  رعى السرة المحالل ما بين زابن

موضع قريب من البصرة، وهو املوضع الذي كانت فيه الوقعة : بالقاف ت على وزن فاعولة" لزابوقَةا"
  .يوم اجلمل

  .ران أسف الفرات: بكسر الباء، بعدها أخت الواو" الّزاِبيان"

ل قا. ورمبا مسومها مبا حوهلما الزوايب، وعامتهم حيذفون الياء، فيقولون الزاب،كما يقولون للبازي باز
الزاب األعلى، والزاب األوسط، والزاب : هي ثالثة زواب معروفة، من سواد العراق: حممد بن سهل

  .األسفل، وهي كورة الزوايب

  .هو هذا البلد املعروف، املتاخم ألفريقية: والزاب أيضا

باا فصرعه، مدينة من مدن فارس، وهي اليت بارز الرباء بن مالك مرز: بالراء املهملة بعد االلف" الزارة"
كنا ال خنمي السلب، وإن سلب الرباء بلغ ماال، وأنا خامسه، فكان : فقطع سواريه ومنطقته، فقال عمر

  .أول سلب مخس يف االسالم

  .يونس، عن أبن سريين، ان ذلك السلب بلغ ثالثني ألفا" نا: "قال أبو عبيد

  : يدوأصل الزارة االمجة، أمجة القصب، وهي مأوى األسد، قال أبو زب

  قرى قد مسه منه مسيس  الزار يحمل عبقريا يشق
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هل أراد هذا البلد أو غريه، قال : زارة دون ألف والم، فال أعلم: وورد يف أشعار هذيل. أي قرى ألشباله
  : اهلذيل

 هتوف عدادها غرد راء  أو نبعة من قسي زارة زو

مان املعروف بالغرور، وهو الذي ملكت بكر ووقع يف كتاب الردة أن االساورة الذين مع املنذر بن النع
فهذه الزارة هي . على أنفسها حني أرتدوا وأحنازوا إىل الزارة، فحرصوا، فرتلوا على صلح أبن احلضرمي

  .بناحية البحرين، ألن هناك كانت حروم عند ردم

مل يظهر :  وقال اخلليل.موضع ينسب إليه الرماح الزاعبية: بكسر ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" زاِعب"
  .أرجل هو أم بلد، إال أن يولده مولد: علم الزاعب

واد باملدينة، يف ديار بين سامل بن عوف،وفيه صلى رسول اهللا صلى : بنونني، على وزن عاشوراء" زانوناء"
  .اهللا عليه وسلم أول مجعة صالها

كان أنس بن : قال البخاري. هما فرسخانموضع دان م البصرة، بين: بكسر الواو، بعده أخته" الزاِوية"
  .مالك يف قصره بالزاويه أحيانا جيمع، وأحيانا ال جيمع

  الزاي والباء

  : ويدلك أنه دان من زرود قول الشماخ يصف ناقته. بلد مذكور يف رسم الثعلبية: بضم أوله" زبالة"

 جلبابا من الليل أخضرا زبالة  وراحت رواحا من زرود فنازعت

من أعمال املدينة، مسيت بضبطها املاء، وأخذها منه كثريا، من قوهلم إن فالنا : زبالة: مد بن سهلقال حم
مسيت بزبالة بنت مسعود من العماليق، نزلت موضعها، : وقال أبن الكليب عن أبيه. لشديد الزبل للقرب

  .فسميت ا

  .ذكور يف رسم صورانموضع بالشام، حمدد م:بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبدال مهملة" زِبد"

وبزبيد مكان يقال له الغيل، . بلد باليمن معروف: بزيادة ياء بني الباء والدال، وضبط حروفهما" زِبيد"
  : قال االفوه يعنيه

  إلى بطن الجريب إلى الكثيِب  الغيل ممن حل فيه منعنا

  .واد هناك، وهو غري الذي تقدم ذكره: واجلريب

ووقع يف موضع ثان . موضع ذكره أبو بكر: ى لفظ التصغري، كأنه تصغري زبدانبضم أوله، عل" زبيدان"
  .زيبدان، بفتح أوله، وتقدمي الياء أخت الواو على الباء، على وزن فعيالن: من كتابه
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  الزاي والجيم

  : موضع بالباديه، قال ذو الرمة: على لفظ أسم القوارير" الزجاج"

  تغني تحتهن الصفائحقياما  فظلت بأكناف الزجاج سواخطا

  الزاي والخاء

  : موضع مذكور يف رسم الرخم، وأنشد اخلليل يف حرف الضاد: بضم أوله، وإسكان ثانيه" الزخم"

 فمدافع الترباع فالزخِم  لمن الديار بشط ذي الرضم

  : وقال املخبل السعدي. وهذه مواضع يف ديار بين متيم باليمامة

  ل وال عقب وال الزخمضا  تعتذر منها مدافع ذي لم

  الزاي والراء

موضع على مرحلتني من تبوك، لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بكسر أوله، وفح ثانيه" ذَات الزراب"
  .فيه مسجد

    

وهي اليت مر ا علي بن أيب طالب . قرية من قرى الكوفة: بضم أوله، على لفظ أسم الرجل" زرارة"
أين : قال. قرية تدعى زرارة يلحم فيها وتباع فيها اخلمر: ما هذه القرية؟ قالوا: رضي اهللا عنه، فقال
على : فقام ميشي حىت أتاها، فقال. أنطلقوا إىل باب اجلسر: قال. باب اجلسر: الطريق إليها؟ قالوا

  .بالنريان، أضرموها فيها، فإن اخلبيث يأكل بعضه بعضا

  : وهي بأسفل الدهناء، لبين متيم، قال ذو الرمة. فظ مجع أزرقبضم أوله، وإسكان ثانيه، على ل" الزرق"

  تقوب عن غربان أوراكها الخطر  وقرن بالزرق الجمائل بعدما

ماءة بني خناصرة وسورية بالشام، وفيها عدا االسد على عتيبة بن أيب هلب، فضم رأسه ضغمة ": الزرقاء"
وفيه اجتمعت . اللهم سلط عليه كلبا من كالبك: قالفدغة، بدعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ 

  .بنو عامر خللع سيف الدولة احلمداين

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم بيضان: بضم أوله، على لفظ مجع زرب" الزروب"

جبل رمل، وهو حمدد يف رسم عاجل، : قال أبن دريد زرود. بفتح أوله، وبالدال املهملة يف آخره" زرود"
  : لوقيظ، وهو بني ديار بين عبس وديار بين يربوع، متصل جبدود املتقدم ذكره، قال أبو داودويف رسم ا
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 طلح اللحاء ومن إباِل ومن  زرود جدود خير من أراطي

ومن جبال . موضع قريب من أراطي احملدد يف موضعه: وإبال. شجر من العضاة: والطلح. موضع: اللحاء
  .زرود مربخ

طارق التغليب على بين يربوع، فأقتتلوا قتاال شديدا، فأزمت تغلب، وأسر حزمية، وبزورد أغار حزمية بن 
  : أسره أنيف بن جبلة الضيب، وكان نقيال يف بين يربوع، وقال

  والقيت مني الموت يوم زروِد  أخذتك قسرا يا حزيم بن طارق

  :  دونهوقال أبن الكلخبة الريبوعي وكانت كلمت فرسه، فتراخت به حىت أسره أنبف

  وقد جعلتني من حزيمة إصبعا  إرخاء العرادة كلمها تدارك

  : وفيها يقول

  حللنا الكثيب من زرود لنفزعا  فقلت لكأس ألجيمها فإنما

واما األول فكان بني بكر وعبس، ورئيس بكر احلوفزان، هزمت فيه بنو عبس، . وهذا يوم زرود الثاين
  .وأبناه سنان وشداد، فهو يوم زرود األولوصرع عمارة بن زياد العبسي، وقتل هو 

  الزاي والعين

  .بضم أوله، وبالباء املعجمة بواحدة" زِعابة"

زعم أبن إسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ من حفر اخلندق، أقبلت قريش حىت نزلت 
املعجمة، وكال االمسني زعابة، بالغني : مبجمع األسيال من رومة، بني اجلرف وزعابة، ويف بعض النسخ

  .جمهول

: قال أبن إسحاق. وما رواه أقرب إىل الصواب، واهللا أعلم. بني اجلرف والغابة: وقال حممد بن جرير

ويف بعض النسخ نقمى، بزيادة ألف بعد . وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل جند، حىت نزلوا بذنب نقم
  .كرته يف موضعهامليم، وهو خطأ، إمنا هو نقم على وزن فعل، كما ذ

  : موضع، قال طرفه: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، ممدود" الزعراء"

  .تعاورها األرواح بالسفى والمطر  أقامت على الزعراء يوما وليلة

  .أرض من أعمال حلب: على مثل لفظ الذي قبله، إال أن الياء واأللف مكان اهلمزة" زعرايا"

  الزاي والغين
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  : قال أبن أمحر. موضع بالبادية: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحده" زغْبة"

 حبا بزغبة أغبرا طعامهم  عليهن أطراف من القوم لم يكن

  .العتيق الكرمي: والطرف، من الرجال ومن اخليل. بامليم" بزغْمةَ"ورواه أبن األعرايب 

: زغر: قال الكليب. هي بالشام: أختلف فيها، فقيل: يه، بعده راء مهملةبضم أوله، وفتح ثان" عين زغَر"

  : قال حامت. امرأة نسبت إليها هذه العني

  جنوب الشراة من مآب إلى زغر  اهللا رب الناس سحا وديمة سقي

    

ويف حديث علي بن أيب طالب رضي اله عنه، أن . ومآب موضع هناك. أرض من ناحية الشام: الشراة
أن عليا ملا فرغ من حرب البصرة خطب الناس، فذكر : قال أبن عباس فيما روى عنه. زغر بالبصرةعني 

مث نزل، : وتكون هنات وهنات، مث تغرق الغرق املدمر من عني زغر، قال: أحداثا تكون بالبصرة، مث قال
هذه : إىل فوهتهاوأتبعه الناس، وبيده قضيب، حىت أنتهى إىل بركة ضيقة الراس، فقال، وأومأ بالقضيب 

ما آن أوانك، . كفى زغر. أسكين زغر: ففاضت، فقال هلا أمري املؤمنني: قال أبن عباس. زغر، هذه زغر
وعني زغر هي اليت سأل عنها الدجال يف حديث متيم الداري، وقال أبن . فغرت: قال. وال حان حينك

  .مسيت بزغر بنت لوط: سهل األحول

  .موضع بالشام: انيه، بعدمها زاي وغني مثلهمابفتح أوله، وإسكان ث" زغْزغ"

  الزاي والقاف

بلد قد تقدم ذكره يف رسم رنيه، قال أبو : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو" زقْية"
  : ذؤيب

 ال يهد وال يخيب بزقية  يقولون قد وجدنا خير طرف

  .وقد ذكرنا أختالف الرواة يف رواية هذا البيت

   والكافالزاي

موضع معروف، ذكره أبو بكر، : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة بأثنني من فوقها" ِزكْت"
  .وقد رأيته بفتح الزاي

  الزاي والالم
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  : موضع يف ديار بين متيم، قال تأبط شرا: بضم أوله، وبالفاء، على لفظ التصغري" الزلَيفَات"

   بن سعد والمعادي معقِلرياح  أبن رياح بالزليفات داره وال

  الزاي والميم

وزمِزم، بضم . زمزم، بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الزاي الثانية: وفيها لغات. بئر معروفه مبكة" زمزم"
وهي . وزمزم بضم أوله، وفتح ثانيه وتشديده، وكسر الزاي الثانية. أوله، وفتح ثانيه، وكسر الزاي الثانية

. يد الشني املعجمة، وتشديد الشني املعجمة، وتشديد الياء أخت الواو، وبالعني املهملةبتشد. الشياعة

ومسيت زمزم، ألن عبد املطلب أرى . ذكر ذلك أبو عمر الزاهد. وهي ركضة جربيل، وحفري عبد املطلب
زام، أي إا مشتقة من قوهلم ماء زمزم وزم: وقال بعضهم. احفر زمزم إنك أن حفرها مل تندم: يف منامه

الصوت تسمع له : والزمزمة. مسيت زمزم لتزمزم املاء فيها، وهي حركته: قال أبو إسحاق احلريب. كثري
واهلزمة تطامن يف األرض، وهزمت . ويف احلديث إا هزمة جربيل، أي ضربه برجله، فنبع املاء. دويا
  : اآلبار الكثرية املاء، قال الطرماح: واهلزائم. أي حفرا: البئر

  والبحر حين تنكش الهزائم  الطرماح وعمي حاتم ناأ

أن جربيل : ويروي يف احلديث أا مهزة جربيل، بتقدمي امليم على الزاي، كما أتى يف حديث مبتدأ الوضوء
وروى احلريب من طريق محيد بن هالل عن . مهزة للنيب صلى اهللا عليه وسلم بعقبه يف الوادي، فنبع املاء

زمزم طعام طعم، وشفاء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مت، عن أيب ذر قالعبد اهللا بن الصا
  .سقم

  .وبعضهم يقول زمعة، باهلاء. من منازل محري باليمن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالعني املهملة" زمع"

صنعاء، خالد بن سعيد على : وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قسم اليمن على مخسة رجال
واملهاجر بن أيب أمية على كنده، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ بن جبل على اجلند، وأبا موسى 

  .على زبيد وزمعة وعدن والساحل

"مموضع ببالد بين ربيعة، وقيل ببالد قيس بن ثعلبة، قال االعشى: بضم أوله، وتشديد ثانيه" ز :  

  زممكان الخليط بصحراء   عين على غزة ونظرة

أسم بئر حبفائ سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، : زم: ويف ديوان شعره. هكذا نقل أبن دريد
  .وقد تقدم يف رسم خم أن رم، بالراء املهملة، واألول أثبت، وهي اليت عند دار خدجية بنت خويلد
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وضع ببالد الروم، مذكور يف م: بفتح أوله، وتشديد ثانيه وكسره، بعده الياء أخت الواو، والنون" زمني"
  .رسم صاغرة

  الزاي والنون

قال أبو . بفتح أوله، ونو أخرى بعد أللف مكسورة، بعدها ياء وراء مهملة، على لفظ مجع زنار" زناِنري"
هي رملة بني بالد غطفان وأرض طئ، قال أبن مقبل : ويف شعر أبن مقبل. هي أرض بقرب جرش: حنيفة

  : وذكر أرضا

 ثنايا فروج الكور تهدينا ومن   أرواح المصيف لهاقدى زنانير

  : وقال النابغة

  قهد االهاب تربته الزنانير  خاضب أظالفة لهق كأنها

    

: زنانري: وقال أبن االعرايب وقد أنشد بيت أبن مقبل املذكور. بالباء، وألول أثبت: الزنابري"وقد روى 

  .بالغني" ومن ثنايا فروج الغو: "وايتهوالزنانري أيضا احلصى، ور: قال. موضع باليمن

  .بلد مذكور يف رسم أذربيجان، فأنظره هناك: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم" ِزنجان"

. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة مفتوحة، وواو مفتوحة، وراء ساكنه، ودال مهملة" زندورد"

  : قال أبن مفرغ يهجو عبيد اهللا بن زيادوهو مرتل من منازل األنباط بالسواد، 

  قرى آبائك النبط العالِج  تبين هل يثرب زندورد

  الزاي والهاء

  .وهناك ماءة يقال هلا الزهلولة. موضع مذكور حمدد يف رسم ضرية: بفتح أوله" الزهاِليل"

  .موضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، على بناء فعال" زهام"

. بلد بالسراة ن وفيه اجلبل املعروف بذى كشاء: ، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملةبفتح أوله" الزهران"

  .ال أعرف الكراث ينبت إال فيه، وأنظره يف حرف الكاف: قال األزدي

موضع حمدد يف رسم موسيل، وهو متصل بالرقم : بضم أوله، وإسكان ثانيه، على بناء فعالن" زهمان"
  : املتقدم ذكره، قال كعب بن زهري

 ذي مراهيط كما خط بالقلم إلى  أ تعرف رسما بين زهمان فالرقم
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يف : "ومثل من أمثاهلم. أسم كلب: وزمهان، على لفظ أسم هذا املوضع. موضع هناك أيضا. ذو مراهيط
  " بطن زمهان زاده

  الزاي والواو

  .بو بكر رمحه اهللاموضع ذكره أ: بفتح أوله وبالواو واخلاء املعجمة، على وزن فواعل" الزواِخي"

أخربين من رآها، : دار كانت باحلرية مللوكهم، قال األصمعي: معرفة، ال تدخلها األلف والالم" زوراء"
  : وهدمها أبو جعفر، وإياها عين النابغة بقوله

  بزوراء في حافاتها المسك كانع  إذا ما شئت غير مصرد وتسقى

  .وك مستطيل من فضة، يشربون بههو مك"بزوراء : قوله: وقال أبن االعرايب

وهو أسم يقع على عدة مواضع، فمنها الزوراء املتصلة باملدينة، اليت زاد عليها . بفتح أوله ممدود" الزوراء"
  : عثمان النداء الثالث يوم اجلمعة ملا كثر الناس، وكان به مال ألحيحة بن اجلالح، وهو الذي عين بقوله

  أن الكريم على األخوان ذو الماِل  هاالمقيم على الزوراء أعمر إني

  .موضع آخر يف ديار بين أسد، حمدد يف رسم عدنه، فأنظره هناك: والزوراء

رصافة هشام بالشام، وكانت للنعمان بن جبلة، وفيها كان، وإليها كانت تنتهي غنائمه، : والزوراء أيضا
نة، وكانت أدىن بالد الشام إىل الشيح وكان على باا صليب، ألنه كان نصرانيا، وكان يسكنها بنو جف

  : والقصيوم، قال ذلك األصمعي، وأنشد قول النابغة

  لدى صليب على الزوراء منصوِب  أقاطيع أنعام مؤبلة ظلت

  : وقال األصمعي يف قول النابغة

  بزوراء في حافاتها المسك كانع  إذا ما شئت غير مصرد وتسقى

وروى أبو عمر الزاهد عن . ثين من رآها، وهدمها أبو جعفر املنصوروحد: قال. دار باحلرية: الزوراء
ليس : فقال الصادق. بغداد: الزوراء: تذاكروا عند الصادق الزوراء، فقالوا: العصايف، عن رجاله قال

  .الزوراء بغداد، ولكن الزوراء الري

  : ن أيب الطخماء األسديموضع باحلرية، قال طخيم ب: بضم أوله، وبالراء املهملة يف ثالثه" زورة"

 ظل دائم وصديقُ وبالقصر  لم يكن يوم بزورة صالح كأن

 من البروقتين عتيقُ شراب  أرد البطحاء يمزج ماءها ولم

 إذا ما سرت فيه المدام فنيقُ  معي كل فضفاض القميص كأنه
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  .يد العباديميدح ذا الشعر قوما من أهل احلرية، من رهط عدي بن ز. ماءة هناك: والربوقتان

  .بفتح أوله، ماءة مذكورة يف رسم فيد" الزوالِنية"

  .قرية مذكورة يف رسم مزون، فأنظرها هناك: بضم أوله، وبالنون" الزون"

  الزاي والياء

  .موضع معروف: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء مضمومة، ودال مهملة، وألف ونون" زيبدان"

  .هي جزيرة يف بالد احلبشة: موضع قال اهلمداين:إسكان ثانيه، بعده الم وعني مهملةبفتح أوله، و" زلْيع"

  .موضع: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده ميم مضمومة، وراء مهملة، وألف ونون" زيمران"

 على مت السفر الثاين من املعجم للبكري، حبمد اهللا تعاىل وعونه، وصلى اهللا: "بآخر اجلزء الثاين من النسخة
  .حممد رسوله املصطفى وعبده

    

يليه اجلزء الثالث وأوله كتاب حرف " *** وكتب حممد بن خلف يف شوال ست وتسعني ومخس مئة 
  .السني
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كتاب حرف السين

  السين والهمزة

ٍد يف ديار بين متيم قد وا: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، على وزن فعالن" السؤبان"
. ويوم من أيام حروب بين عامر وبين متيم يسمى يوم السؤبان. ذكره يف رسم البطاح، ويف رسم اجلريب

  : ويف ذلك اليوم مسى عمر بن مالك مالعب األسنة، وفيه فر طفيل، قال أوس بن حجر

دُل بن مالٍك فَولَى طُفَيج  أبو لَيرنْعبم ان لو يْؤبالسعتَقَص 

أطرافَ األِسنَّة عامر الَِعبي  ارع وصمِة أجبظُّ الكَِتيح لَه 

  : مث قال

مٍة كَأنَّهاريط وصبين الشُّم  عرصان خشب مْؤبوالس رثُموج  

  .أي يدخل القاصعاء": يتقصع"وقوله . ويروى مبنعرج السالن: قال ابن دريد

  : نةوقال آخر يف مالعب األس

  مالِعب أطراِف الوشيج المزعزِع  وأسلَمتَ ابن عمك عامراً فَررت

  السين واأللف

جبل قد تقدم ذكره يف رسم مثعر، وسيأيت يف رسم وجرة، وهو : على لفظ فاعل من سار يسري" ساِئر"
  : متصل بكتانة اليت بنجد، قال ابن هرمة

 فأعلى عاقٍل فالمخَمر درف  عفا سائر منها فهضب كتَانٍَة

  .رملة بالبادية معروفة: بالفاء، على بناء فاعلة، واهلمزة بازاء العني" الساِئفَة"

  .فانظره. موضع بالشام، قد تقدم ذكره يف رسم اجلوالن: بكسر الباء" ساِبل"

ى بن الفجاءة اخلارجي، من بالد فارس، وهي الين لقى فيها عمر بن عبيد اهللا بن معمر قطر": سابور"
  .، فقاتل أبوه قتال موتور"فقبل هناك عبيد اهللا بن عمر"

هو جبل متصل من حبر الروم إىل حبر اهلند، وليس يأيت : بكسر التاء، بعدها ياء، ودال مهملة" ساتِيدما"
غرة، وكان قيصر قد غزا كسرى، وأتى بالده على . يوم من الدهر اال سفك عليه دم، فسمى ساتيدما
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فاحتال له حىت انصرف عنه، واتبعه كسرى يف جنوده، فأدركه بساتيدما، فازموا مرعوبني من غري قتال، 
  : فقتلهم قتل الكالب، وجنا قيصر ومل يكد، قال الشاعر، وأنشده النحويون

 هللا در اليوم من الَمها  لما رأتْ ساتِيدما استَعبرتْ

  : قال أبو النجم يذكر سكر خالد القسري لدجلة. قصر من قصور السواد: ايف شعر أيب النجم، ساتيدم

  ِسكْراً لها أعظَم من ساتِيدما  يجْئها المد حتْى أحكَما فلم

ورأيت البحتري قد مده، فال أعلم ضرورة أم لغة، والبحتري شديد التوقي يف شعره من اللحن 
  : والضرورة، قال

  فال الظهر من ساتيدما ماء وال اللحف   ديارهماستقرت في جلوال ولما

  : موضع بني ديار غطفان وديار بين متيم، قال جرير: بالراء املهملة" ساِجر"

 الخليطُ بساجٍر ليِبينَا قَطَع  بكَر العواِذُل بالمالَمة بعدما

  : وقال ابن أمحر

   المذرباإذا هرت الخيل الحديد  سلى يوم سلى وساجٍر فوارس

  .وقد تقدم ذكر ساجر يف رسم بتيل

  .موضع آخر، يأتى ذكره يف موضعه من هذا احلرف ان شاء اهللا: والسواجر

  .موضع ذكره أبو بكر: على بناء فاعول" ساجوم"

  : موضع قد تقدم ذكره يف رسم البثاءة، وهو على بريدين منها، قال الكميت: بالقاف" ساحوق"

 األجدلَين مجدلِينَا حماةَ   تَركْناونحن غداةَ ساحوٍق

  : وقال عبيد. يعين باألجدلني ملكني

  فَلمن بساحوقَ الرعيُل المطِْنب  تَقْتلوا منا ثالثَةَ ِفتْيةٍٍ إن

  .وقيل ساحوق يف بالد جديلة. أي الكثري

  .بئر مذكورة يف رسم النقيع" ذُو ساِعدة"

هي ساق القروين، بفتح أوله، وإسكان : قال األصمعي.  موضع بتهامة:على لفظ ساق القدم" ساق"
والقروين بفتح أوله، بعده راء مهملة ساكنة، ويقال القروين بفتح الراء، قال ابن . ثانية، وهي ضلع سوداء

  : مقبل

لَكْنماِنها سبأي فَةَ ساٍق ِشماال  القَنَانروساقاً وع  
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  .الين تقدم ذكرها يف حرف العنيأحد العرف الثالثة : عرفة ساق

    

جبل حذاء عناب، فيقال له ساق العناب، ويقال : وساق. جبل على طريق املدينة: عناب: وقال الطوسي
وانشد الطوسي لكعب ابن . وقد تقدم ذلك يف رسم العتاب. العنابان: ورمبا قيل. الساقان: هلما مجيعا

  : زهري

لْنعِط الشِّماِل جِبإب يمينا  القَنَان لْنعنَاِب جاقَ العوس  

  : وقال الراجز

  قالت نَعم وقُورها األنساقَا  إبلي هل تَعرفين ساقا؟ يا

  : جبل ابين أسد، بني النباج والنقرة، قال لبيد: ساق: ويف شعر لبيد

  بأحقاِف ساٍق مطْلَع الشّمس ماثال  أحناء األمور تخالُه يصرفُ

  .أيضا ذكر الساقني يف رسم الرجا، وقد أضافهما ابن الدمينة إىل قضة، على ما تقدم ذكرهاوقد تقدم 

  .موضع قد تقدم ذكره يف حرف اهلمزة ونظراؤهن": أم سامل"

  .موضع آخر: على وزن فاعل" ساِهب"

  : واٍد بني لية واليمن، قال ابن مقبل: على وزن فاعول" سايون"

  ركب ِبِليةَ أو ركب بسايونَا   فحم لهابأذْرِع أكباٍد أمستْ

  : قرية جامعة قد ذكرها يف رسم الفرع، وقال املعطل: بالياء أخت الواو" ساية"

  وبين دفَاٍق روحةٌ وغَداتُها  وقالتْ تَعلَّم أن ما بين سايٍة

  .وبساية دفنت ليلى األخيلية، منصرفها من عند احلجاج بالكوفة

  .يف ديار هذيل، مذكورة يف مواضعها: ، بالشني معجمة، والباء معجمة بواحدةوشابة

  السين والباء

بالبصرة، معروف، وهو الذي قتل فيه الزبري بن العوام رضى اهللا عنه، مسى : مجع سبع" واِدي السباع"
 بن القني بن هي أمساء بنت درمي: وقال ابن الكلىب-بذلك ألن أمساء بنت عمران بن احلاف ابن قضاعة

كانت ترتله، ويقال هلا أم األسبع، ألن ولدها أسد، وكلب، والذئب، والدب، والفهد، -أهود ابن راء
: وأقبل وائل بن قاسط، فلما نظر إليها رأى امرأة ذات مجال، فطمع ا، ففطنت له، فقالت. والسرحان

ها، فأتوا بالسيوف من كل ناحية، ما أرى حولك أسبعاً، فدعت بني: فقال. لو مهمت بك ألتاك أسبعي
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  .واهللا ماهذا اال وادي السباع، فسمى به: فقال

  : وقال يعقوب. أرض بديار بين عمر: بكسر أوله، على لفظ مجع سبلة" السبال"

  :هي أقرن سود في ديار عذرة، قال حميد بن ثور

 ل من عين جبة ريح الثرى  بكدراء تبلغها بالسبا

  .وانظره يف رسم حمجر

  : رملة معروفة بديار غطفان، قال ابن أمحر: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، مقصور، على وزن فعلى" سبى"

  من رمل سبى العداب الوعث والكثبا  الجدة البيضاء واجتنبت فأقترت

: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة باثنتني من فوقها، مقصور، مهموز، على مثال سبتع" سبتأ"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األباتر

موضع باملدينة، بني موضع اخلندق وبني سلع، اجلبل املتصل : بفتح أوله وثانيه، وباخلاء املعجمة" السبخة"
وبالسبخة جالت بعض خيل املشركني، وقد اقتحمت من مكان .  رسم خيربباملدينة، وقد تقدم ذكره يف

  .ضيق يف اخلندق، منهم عمر بن عبد ود، فقتله علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه بالسبخة هذه

  .موضع آخر غري هذا: والسبخة املذكورة يف رسم خيرب

. فلسطني بالشام، وا بعض أهلهوهي قرية عمرو بن العصي من . على لفظ الواحد من السباع" السبع"

  .قاله أبو زكرياء حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي، يف كتاب الفوائد له

خرجت إىل : ابن هليعة، حدثين اسحاق بن ربيعة بن لقيط التجييب، عن أبيه، قال" نا"أيب، قال " ونا: "قال
 على بابه مطعم بن عبيدة عبد اهللا بن عمرو يف الفتنة وهو بالسبع، حني أخرجه أهل مصر، فلقيت

أردت هذا الرجل من أصحاب رسول اللهة صلى اهللا عليه وسلم، ألكون : أين تريد؟ قلت: البلوي، فقال
عهد إىل رسول اهللا : مث قال! وفقك اهللا من غالم: فاجتذبين وقال: قال. معه، حىت جيمع اهللا أمر الناس

ود جمدع، فواهللا اليزال بيين وبني النار منهم ستر صلى اهللا عليه وسلم أن أمسع وأطيع وان كان على أس
  .أبدا

  .مل يرو مطعم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم اال هذا احلديث الواحد: قال أبو زكريا حيىي بن عثمان

    

: قال. وهذه الفوائد يرويها ابوعمر النمري عن خلف بن قاسم. وبارضة بالسبع مات عبد اهللا بن عمرو

بكر بن عبد الرمحن اخلالل " نا"وروى البخاري . أبو زكرياء" نا"الرمحن اخلالل مبصر، بكر بن عبد " نا"
شعيب عن الزهري أخربين أبو سلمة بن " أنا"أبو اليمان " نا"وروى البخاري . أبو زكرياء" نا"مبصر، 
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اع يف بينما ر: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عبد الرمحن بن عوف، أن أبا هريرة قال
من هلا يوم السبع، يوم : غنمه عدا عليه الذئب، فاخذ منها شاة، فطلبه الراعي، فالتفت إليه الذئب فقال

أين مل اخلق : وبينما رجل يسوق بقرة قد محل عليها، فالتفتت إليه، فكلمته، فقالت. ليس هلا راع غريي
فإين أومن ذا : لى اهللا عليه وسلمسبحان اهللا؛ فقال النيب ص. فقال الناس. هلذا، ولكين خلقت للحرث

  .وأبو بكر وعمر

  .املوضع الذي عنده احملشر يوم القيامة: السبع: قال ابن األعرايب: قال اهلروي وذكر هذا احلديث

يعين مكانا، من لفظ : وقال فيه عند ذكر السبع. وروى هذا احلديث عبد ا لرزاق عن معمر عن الزهري
  .الزهري، أو من لفظه

مسعت امحد بن : أبو الطيب عبد املنعم بن عبيد اهللا بن غلبون، قال" نا: "احلكم بن حممد قالوحدثين 
مسعت أبا عبيدة بن املثىن يقول، وذكر حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، :عمرو بن جابر الرملي يقول

هو عيد : السبع: حىت إذا أخذ الذئب الشاة وأخذت منه، من هلا يوم السبع، يوم ال راعي هلا غريي؟ قال
  .كان هلم يف اجلاهلية، يشتغلون فيه بأكلهم ولعبهم، فيجيء الذئب فيأخذها

هكذا ذكره سيبويه، وهو جبل قبل الفلج،قال ابن . بفتح أوله، وضم ثانيه على بناء فعالن" السبعان"
  : مقبل

  أملَّ عليها بالِبلَى الملَواِن  ديار الحي بالسبعاِن أال

كأني بصحراِء السبيعين مل : "ورد يف شعر الراعي السبيعان، على لفظ تصغري االثنني من السباع، قالو
ا قالوا=أكُنعفَجٍد قبل هند مثاِل ِهنوورد يف شعر أبن الرقاع سبيع، مفرد، . ومها جبالن معروفان: بأم

ذي الشيح =حلت حبزم سبيع أو مبرفضه: "مصغر، وال أدري هل هو أحد هذين اجلبلني أو غريه، قال
موضع ماء يف حرة بين سليم، يأيت ذكره يف : بفتح أوله وثانيه" حبس سبل"حيث تالقى التلع فأنسحال 

  .رسم السوارقية، فأنظره هناك

جبل بأردبيل من بالد أذربيجان، وبه لقب أبراهيم بن زياد : بفتح أوله وثانية، على وزن فعالن" سبالن"
  .لثقلهسبالن، 

  : أسم أرض، قال صخر الغى: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده المان، على بناء فعلل" سبلل"

 التنام مع الهجود بسبلل  وما أن صوت نائحة بليل

  .واد قبل اليمن: بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده حاء مهملة" سبوحة"

  : قال ابن أمحر
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  جر مبردفي موكب زجل الهوا  لنا يوما ببطن سبوحة قالت

  : ماء لبىن محان، قال الراعي: بضم أوله، وفتح ثانية، بعده الياء أخت الواو، على لفظ التصغري" السبيلة"

  هل بالسبيلة مشرب: وأطالبه  أبنتي لما رأت بعد مائنا تقول

 خالت بها نتقرب بقية  لها أن القوافي قطعت فقلت

 أم وال أبفي حمان  ومالك  رأيت بني حمان أسقوا بناتهم

  .قرية من قرى الرملة: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وختفيف الياء" سبية"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم حوضي: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو مثقلة" السبية"

  السين والتاء

    

 من النباح، وهو بأزاء بكسر أوله، وبالراء املهملة يف آخره، وهو جبل معروف باحلجاز، أسفل" الستار"
احلراس احملدد يف رسم شواحط؛ وحذاءه ماءتان، أحدمها يقال هلا الثجار، واالخرى الثجري، ليس ماؤمها 

وأسفل منهما هضبتان عمودان طويالن بصحراء مستوية، اليرقامها اال . أذا فاض: يقال أثجر املاء. بعذب
هناك؛ ولآلخر عمود السفح، وهو عن ميني املصعد من موضع : الطائر، يقال ألحدمها عمود ألبان، وألبان

وهناك قرية، وأهلها يستعذبون املاء من ماءه . الكوفة إىل مكة، على ميل من أفاعية، وهي هضبة كبرية
هناك، يقال هلا الصبحية، وهي بئر واحدة، وبأزائها هضبة كبرية، يقال هلا حدمة؛ والبة، وهي حرة 

مران، اليت على طريق : منيحة، وهي جلسر وبين سليم؛ وقرية يقال هلا: اسوداء التنبت شيئا، يقال هل
وحبذائها جبل يقال له هكران، وهو قليل النبات، . البصرة، قد تقدم ذكرها، مث قباء قد تقدم ذكرها أيضا

  : قال الراجز

  أعيار هكران الخدريات

وبأزاء عن .  جوفه مياه وأوشالويف أصله ماء يقال له الصنو، وحبذاء هكران جبل يقال له عن، يف
ويف أصل بيش ماءه يقال هلا نقعاء، . جبالن، أحدمها يقال له القفا، واآلخر يقال له بيش، وهو لبىن هالل

  : وبأزائها أخرى يقال هلا اجلرو، وعكاظ من هذه على دعوة وأكثر قليال، قال الشاعر. بئر التنكف

  جبنا لها الليل مدرعاإلى حاجة   هالليون جئنا من أرضنا وقالوا

 فهم القلب أن يتصدعا وعن  خرجنا في القفا وجنوبه وقالوا

  : وقال أبو خراش يف الستار
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  بجنب الستار بين أبرق فالحزم  لو أبصرت مصرع خالد وأنك

وذا املوضع كان يرتل يزيد بن عبد اهللا . موضع قد تقدم ذكره يف رسم الفرع: بكسر اهلمزة" أستارة"
  : معة، وهو القائلبن ز

 خليلي عن ستارة نازح لهن  تقول له ليلى بذي األثل موهنا

  .شفاء ال دواء العشرية صاحل حذف اهلمزة من استارة ضرورة=فقلت هلا ياليل يف الناي، فأعلمي،

امرأة يزيد، وكان مسلم بن عقبة قتل يزيد هذا، فلما مات مسلم يف طريق مكة، ودفن على ثنية : ليلى
  .ل، وهي مشرفة على قديد، أحندرت اليه ليلى هذه فنبشته، وصلبته على ثنية املشللاملشل

  السين والجيم

غري منون، ألنه أسم بئر؟ فأما شجا، بالشني معجمة، فمنون؛ قال : مقصور، على وزن فعل" سجا"
  : الشماخ

 بأطراف اللوى فالموتج وأهلي  تحل شجا أو تجعل الشرع دونها

  .ضا شحا، باحلاء املهملة الجتريويف حرف الشني أي

وشحى، بفتح الواو وإسكان الشني املعجمة، بعدها حاء مهملة، مقصور، وهي ركية : ويف حرف الواو
  : معروفة، قال الراجز

 إذا الورد عليه التكا يطمى  صبحن من وشحى قليبا سكا

ها ينسب أبو قبيصة بن موضع من سجستان، إلي: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده زاي معجمة" سجز"
  .سجزي: يزيد السجزي احملدث، ورمبا قالوا يف النسب إىل سجستان

  .بئر بالروحاء معروفة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدمها مثلهما" سجسج"

  : بئر أحتفرها قصي مبكة، وقال: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على لفظ تأنيث السجل من الدالء" سجلة"

  تروي الحجيج زغلة فزغلة  لهقصي وحفرت سج أنا

  : وقيل بل حفرها هاشم، ووهبها أسد بن هاشم لعدي بن نوفل، ويف ذلك تقول خالدة بنت هاشم

  تروي الحجيج زغلة فزغلة  نحن وهبنا لعدي سجله

ملا أحتقرت بنو عبد مناف : قال الزبري. وقد دخلت هذه البئر يف زيادة بناء املسجد. أي جرعة فجرعة
  : وقال احلويرث بن أسد.  املذكورة يف رسم خم، حفرت بنو أسد شفيةآبارها

 ماؤها بطرق أجن وليس  ماس شفية كصوب المزن
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وحفرت بنو عبد الدار أم أحراد، فقالت أمية بنت عميلة بن السباق بن عبد الدار، امرأة العوام بن 
  : خويلد

  ليست كبذر النزور الجماد  حفرنا البحر أم أحراد نحن

  : أجاا ضرا صفية بنت عبد املطلب، أم الزبري بن العوامف

  نحن حفرنا بذر

تسقي احلجيج االكرب من مقبل ومدبر وأم أحراد شر وحفرت بنو مجح السنبلة، وهي بئر خلف بن 
حنن حفرنا للحجيج سنبلة صوب سحاب ذو اجلالل أنزله وحفربنو سهم الغمر؛ : "وهب؛ وقال شاعرهم

  ": وقال بعضهم

 ماء أيما ثجيج تثج  نحن حفرنا الغمر للحجيج

     : وحفرت بنو تيم احلفري؛ وقال بعضهم

  بحرا يجيش ماؤه غديرا  قد سنى لنا الحفيرا اهللا

  .فلما أحتفر عبد املطلب زمزم عفوا على هذه املياه

  السين والحاء

  : موضع تلقاء عماية، قال أمرؤ القيس: بضم أوله" سحام"

  فعمايتين فهضب ذي أقدام  ها بسحاملمن الديار عرفت

جبل ضخم قد تقدم ذكره وحتديدة، : متشى النعاج به مع االراءم عماية=فصفا األطيط فصاحتني فعاسم
  .وقد تقدم أنشاده هناك"". فلو أن عصم عمايتني: ""وثناه ألنه عناه وجبال آخر يتصل به، قال جرير

  : بالشام، قال أبن الرقاع: وعاسم.  تقدم ذكره وحتديدهموضع قد: وصاحلة. جبل أيضا هناك: وذو أقدام

  عينيه أحور من جآذر عاسم  بين النساء أعارها وكأنها

  : وقد أدخل فيه اهلاء سحيم بن وثيل، قال"". من جآذر جاسم: ""ويروي

  بحيرا، وعض القيد فينا المثلما  بمروت السحامة ثاويا تركنا

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : ه، بعده باء معجمة بواحدة مفتوحةبفتح أوله، وإسكان ثاني" سحبل"
  .قرى، ومها لبىن احلارث بن كعب

قرية باليمن، قد تقدم ذكرها يف رسم ريدة؛ وأليها : بفتح أوله، وضم ثانيه، على وزن فعول" سحول"
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 أثواب سحوليه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفن يف ثالثة: ويف احلديث. بنسب الثياب السحولية
  .وليس فيها قميص والعمامة

  السين والخاء

وهو مشتق من قوهلم مكان : قال. أسم موضع، ذكره أبو جعفر يف االشتقاق: بفتح أوله، ممدود" سخاء"
ياجميد، ومل : سخاوي إذا كان لني التراب، ورجل سخى أذا كان لينا حني يعطي، وهلذا قيل يف الدعاء

  .يقل ياسخي

موضع بالعالية، مذكور يف رسم برك، ويف رسم وجرة؛ : سر أوله، على لفظ مجع سخلةبك" السخال"
  "".وحلت علوية بالسخال: ""قال األعشى

  : وقال مهلهل

 عفون مذ أحوال دارسات  لمن الديار أقفرت بالسخال

 موضع :بكسر أوله، وإسكان ثانية، بعده تاء معجمة بأثنني من فوقها، مث ياء، مث تاء أخرى" سختيت"
  .ذكره أبو بكر

  .موضع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء" السخف"

  : موضع، قال الكميت: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون" السخنة"

 أسباب، أيادي اليدا وللخير  وبالسخنة أستوجبت فينا وعندنا

  .مشس، ونقلته منههكذا ضبطه أبو الفرج األصبهاين خبطه، يف كتابه الذي ألفه يف أنساب عبد 

خمالف من خماليف اليمن، تنسب اليه اخلمر اجليدة، : بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" سخيم"
  : قال الشاعر

  تفاسا بالقوم صرفا عقارا  أصطبحت سخيمية كأني

  .فسأت الثوب، أي هتكته: من قولك: تفاسا بالقوم

  السين والدال

  .ثجلموضع مذكور يف رسم ع": ذو سدر"

موضع تنسب اليه بئر السدرة، وهي مذكور يف : بكسر أوله، على لفظ أسم الشجرة املعروفة" السدرة"
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  .رسم النقيع، ورسم ظلم، ورسم خطم

  : ومل معروف، قال الشاعر: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده فاء، ممدود" السدفاء"

  فجرعة أعياص الغدير فخانقه  مسقط السدفاء من أم سالم خال

  .ذكره اخلليل يف باب عيص

أجور : مدينة من مدائن لوط، كان قاضيها يقال له سدوم، ويضرب به املثل، ويقال: بفتح أوله" سدوم"
  .من قاضي سدوم، أجور من سدوم

: رجل كان يف األعصر اخلوايل؛ وهو الذي يقال فيه: سذوم معجمة: وقال أبن األنباري عن أيب حامت

  .قضاء سذوم

  .موضع مذكور يف رسم البنانة: صغرم" ذو سدير"

  .موضع آخر مذكور يف ومضعه: وسرير، بالراء

  : وقال محيد بن ثور

  فحرس فأعالم الخول الصوادر  من سليمى ذو سدير فغابر عفا

سدير العراق، معروف؛ مسى بذلك ألن العرب ملا نظرت إىل سواد : بفتح أوله، وكسر ثانيه" السدير"
  : قال املنخل. ماهذا اال سدير: الواخنله سدرت أعينهم، فق

  رب الشويهة والبعير  صحوت فأنني واذا

  .رب اخلورنق والسدير وقد تقدم يف رسم اخلورنق غري هذا=واذا سكرت فأنين

ماءة مذكور يف رسم املروت، فال أدري أهي هذه البئر أم غريها؛ : على لفظ تصغري الذي قبلها" السديرة"
  .م ذي أمروهي مذكور أيضا يف رس

  السين الراء

  : بلد، قال الشماخ: بفتح أوله، على لفظ مجع الذي قبله" السرائر"

  بغيقة تقرو منضرات السرائر

وقد تقدم حتديده يف أول الكتاب، واياه عىن العرجي . أعظم جبال بالد العرب: بفتح أوله" السراة"
    : بقوله

 أعتدالجبال السراة ما  به  لو أن ما بي من حبكم عدلت
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  .ألنه جيمع جباال كثرية مسماة

  : موضع قد تقدم ذكره يف رسم دحل، قال أبو دواد ميدح عمرو بن هند: بفتح أوله" سرار"

  على ما كان من كلم األعادي  رحلت من كنفي سرار اليك

  : وقال مالك بن احلارث

  وبطن هضاض حيث غدا صباح  إذا خلفت باطنتي سرار

  :  دحل املتقدم حتديده قول لبيدومما ينبئك أنه قبل

  ومن دحل اليخشى عليها الحبائال  زرقا من سرار بسحرة فبيت

والشاهد لذلك قول مالك بن نويرة وذكر ابال . وسرار بطن واد: قال أبو عبيدة. وأنظره يف رسم شريعة
  : ذهب له ا

  بأالفها من غير حاج وال فقر  لقاحي ولها وانطلقتم تركتم

  .تعاوره أخالفا مطلع الفجر يعين قصب الزمر، كما قال عنترة=ما من سرار مغيباكأن هضي

  بركت على قصب أجش مهضم

موضع قريب من املدينة بني الشرعيب ورابخ، كانت فيه حرب بني : على لفظ تأنيث الذي قبله" السرارة"
  : س بن اخلطيماألوس واخلزرج، ويوم من أيامهم يف حرب حاطب يعرف بيوم السرارة، قال قي

  ضرابا كتخديم السيال المعضد  ان بين الشرعبي ورابخ أال

  .بلد مذكور يف رسم املشلل: بفتح أوله، وثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" سرب"

  .موضع مذكور يف رسم علهاء: بكسر أوله، على لفظ أسم الثوب" السربال"

ل يف ديار بين سالمان، قد تقدم ذكره يف رسم جب: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" سرد"
  .األرفاغ

موضع يف ديار بين : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال وحاء مهملتان، على وزن فعالل" سرداح"
  .متيم، قد تقدم ذكره يف رسم الدارات

وذكر . بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده داالن مهملتان، األوىل مضمومة، هكذا حكاه سيبويه" سردد"
  .وقد تقدم حتديده يف أول الكتاب، عند ذكر جند وامة. يعقوب فتح الدال، لغتان

موضع ببالد فارس، قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" السردن"
  .كازرون

  : ل جريربلد مذكور يف رسم جواذة، وهو يف ديار بين متيم، قا: بكسر أوله، وتشديد ثانيه" السر"
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  فالقلب فيهم رهين حيثما أنصرفوا  الحي بطن السر أم عسفوا أستقبل

  : وقال أين أمحر

 على قتلي يزيد بقادر فليس  إذا ما جعلت السر بيني وبينه

  .سر: قرى جنران كلها غري اهلجر تسمى األسرار، واحدها: وقال اهلمداين

مذكور يف رسم اخلابور ورسم األخشبني، عند موضع : بضم أوله، على لفظ مجع الذي قبله" السرر"
إذا كنت بني األخشبني من مىن، ونفح : ذكر حديث أبن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وانظره يف الرسم . بيمينه حنو املشرق، فأن هناك واديا يقال له السرر، به سرحة سر حتتها سبعون نبيا
  .بعده

  : وقال أبو حممد الفقعسي. ر يف رسم احلجونموضع مذكو: بكسر أوله" السرر"

  ترعى المباهيل إلى الثور األغر  الصيف على ذات السرر تندح

. شبه األبرق من الرمل، وليس برمل فيه حصاء، وهو بني بين عبد اهللا غطفان وبني بين حذمل: الثور األغر

  :  أيب ذويباخربين الرياشي يف بيت: وقال أبن قتيبة. واديان هناك: واملبهالن

  ب بين الحجون وبين السرر  ما وقفت والركا بآية

هو املوضع الذي سر فيه األنبياء يف حديث أبن عمر، وهو على أربعة أميال من مكة، وأهل احلديث : قال
  .يروونه بضم الراء

  : موضع قد تقدم ذكره يف رسم األنعمني، قال زهري: بفتح أوله ممدود، على لفظ ضد البأساء" سراء"

  سراء منها فوادي الجفر فالهدم  قد أراها جميعا غير مقوية بل

موضع قد تقدم ذكره يف رسم األمشس، ويف : بضم أوله، وتشديد ثانيه، على لفظ سرة االنسان" سرة"
  .رسم براقش

موضع قد تقدم ذكره يف رسم مسرقان، وهو دان منه، قال أبو : بضم أوله، وفتح ثانيه وتشديده" سرق"
  : سوداأل

  فكن جرذا فيها تخون وتسرق  بن بدر قد وليت والية أحار

  .فحظك من ملك العراقيني سرق خياطب بذلك حارثة بن بدر الغداين=وال حتقرن ياحار شيئا أصبته

    

حدثين أمحد أبن حيىي، عن أبن األعرايب، أن السر : قال حممد بن بشار. بضم أوله وثانيه" سر من رأى"
وجيوز لك يف بنائه وأعرابه من الوجوه : قال. ور بعينه، فمعىن هذا األسم سرور من رأىعند العرب السر
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: فأن جعلت سر فعال ماضيا ألزمت الفتح، وكذلك أن قلت. ماجاز يف حضرموت وبعلبك ونظرائهما

أجاز الفراء هذا تأبط شرا، ومررت : على الوجهني"" سر""وجيوز أعراب . بفتح السني"" سر من رأى""
فعل ماض، أصله ساء، فترك "" سا""صواب، على أن "": سامرى""وقول العامة . أبط شر على االضافةبت

بران على قلوم ماكانوا 0"مهزة لكثرة األستعمال، وكذلك مهز رأى، وأدغم النون يف الراء، كما قرى 
  : وقد أتى به البحتري يف شعره ممدودا فقال، وذكر بابك"". يكسبون

 علما بسامراء وتركته   وهو قرارهأخليت منه البذ

  .مؤنثة، وهي املدينة اليت بناها املعتصم بالعراق سنة عشرين ومئتني، ونزهلا بأتراكه"": سر من رأى""و 

  : قال أبن مقبل. قاع قبل اليمني وراء بيشة: بضم أوله وثانيه، بعده عني مهملة" سرع"

  بعد الشيب والكبرال خير في العيش   سليمى ببطن القاع من سرع قالت

مدينة بالشام، أفتتحها أبو عبيدة بن اجلراح، هي : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده غني معجمة" سرغ"
  .والريموك واجلابية والرمادة متصلة

وروى مالك من طريق عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث، عن أبن عباس، أن عمر بن اخلطاب خرج إىل 
ادعوا : غ، لقيه أبو عبيدة وأصحابه، فأخربوه أن الوباء قد وقع بالشام، فقالالشام، حىت أذا كان بسر

  .وذكر احلديث بطوله. املهاجرين األولني" إىل"

وقيل سبعة، وتسعة، وأثنا . على سته أميال من مكة، من طريق مر: بفتح أوله، ثانيه، بعده فاء" سرف"
اهللا عليه وسلم مبيمونة مرجعه من مكة، حني وهناك أعرس رسول اهللا صلى . عشر، وليس جبامع اليوم

أخرجوين من مكة، ألن رسول اهللا صلى اهللا : وناك ماتت ميمونة، ألا أعتلت مبكة، فقالت. قضى نسكه
فحملوها حىت أتوا ا سرفا، إىل الشجرة اليت بىن ا رسول اهللا صلى . عليه وسلم أخربين أين ال أموت ا

  . موضع القبة، فماتت هناك سنة مثان وثالثني، وهناك عند قربها سقايةاهللا عليه وسلم حتتها، يف

السرف، باأللف والالم، ذكره : هكذا ورد احلديث. وروى الزهري أن عمر محى السرف والربذة
  : وبسرف كان مرتل قيس بن ذريح الكناين الشاعر، ولذلك قال حني نقلت لبىن عنه. البخاري

  هل العقيق وأمسينا على سرفأ  هللا قد أمست مجاورة الحمد

أف ألكثر =هذا لعمرك شكل غري مؤتلف قد كنت آليت جهدا ال أفارقها=حي ميانون والبطحاء مرتلنا
اين وان : ال تأمنن أبدا أفالت مكتنف وقال األحوص=ذاك القيل واحللف حىت تكنفين الواشون فأفتلتت

بكسر أوله وثانيه، بعده نون ساكنة " دادسرن"أحتل خاخا وأدىن دارها سرف =أصبحت ليست تالئمين 
  .موضع ذكره أبو بكر: وداالن مهملتان، على وزن فعنالل
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  .أن شاء اهللا. موضع آخر يأيت يف موضعه من هذا الباب: وسنداد حبذف الراء

جبل قد : سرو لنب، ولنب: ومها سروان يف بالد العرب. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو" السرو"
ره، وهو السرو من ديار بين خفاجة، مث من بين عقيل، قال قيس بن خويلد اهلذيل يرثى أبنه تقدم ذك
أرتفاع وهبوط بني : أحار بن قيس أن قومك أصبحوا مقيمني بني السرو حىت اخلشارم والسرو: احلارث

  : أعلى بالد محري، قال أبن مقبل: وسرو محري. حزن وسهل

 سديت وهنا ذلك البينات اني  بسرو حمير أبوال البغال به

  .يقال للسراب أبوال البغال، وخالفه غريه: قال األصمعي

بلد يقرب من أرض اجلزيرة، وهو معدن امليس، قال : بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو وجيم" سروج"
  : أبو الطيب

  اال وجيشك في جفنيه مزدحم  تتم سروج فتح ناظرها فلم

بضم أوله، على لفظ تصغري الذي " السرير"شمس تسفر أحيانا وتلتثم وال=والنقع يأخذ حرانا وبقعتها
  : واد من أودية خيرب، قد تقدم ذكره يف رمسها، وهو من اجلار على سبعة أميال، قال كثري: قبله

  عليهن في أكناف غيقة شيد  بأعناء السرير كأنما ديار

  .لبىن غفار بن مليل، بني مكة واملدينة: وغيقة

  : موضع يف بالد بين كنانة، قال عروة بن الورد: ى لفظ واحد السررعل" السرير"

 حلت مجاورة السرير إذا  سقى سلمى وأين محل سلمى

    وأهللك بني امرأة وكري =إذا حلت بأرض بين على

  : وقال اهلذيل املعطل. هم بنو كنانة: بنو على

 ولكن ودنا متماين إلينا  رويد عليا جد ما ثدى أمهم

  .من بالد بين عبس: كريفأمرة و

  .قرية بالغور، غور الشام، قد تقدم ذكرها يف رمسه: بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" السرية"

  .يف ديار بين متيم، تذكر يف موضعها، ان شاء اهللا: والشربة، بالشني املعجمة مفتوحة

  السين والعين

  : يرومضع بنجد، قال جر: بضم أوله، وإسكان ثانيه" سعد"

  أحب لحب فاطمة الديارا  حي الديار بسعد اني اال
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  : وقال أوس بن حجر

  بروح أرطى سعد منه وضالها  يوم الفجير بمنطق تلقيتني

  : موضع قد تقدم ذكره يف رسم الصرائم؛ قال كعب بن زهري: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" السعد"

  والمروراة شامة وحفيرا  السعد والقنان يمينا جعل

هي مواضع معلومة، مثل ذي بليان، وبرك الغماد، : قال اجلرمي: على لفظ مجع سعفة" سعفات هجر"
واهللا لو ضربونا حىت يباغوا سعفات هجر، لقلت : وقال عمار أبن ياسر. وحوض الثعلب، ومدر الفلفل

  .بلد معروف باليمن: ومدر. أين على احلق

بلد باليمن أو ما يليه، : ء أخت الواو، مقصور، على وزن فعلىبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده اليا" سعيا"
  : قالت جنوب

  والقوم دونهم سعيا ومر كوب  بني كاهل عني مغلغلة أبلغ

ثنية معروفة : مر كوب: ببطن شريان يعوي عنده الذيب قال أبو زيد=بأن ذا الكلب عمرا خريهم نسبا
وي، ألن فعلى أذا كانت أمسا مما المه ياء، فأن المه قياس سعيا أن يكون سع: قال أبو الفتح. باحلجاز

تنقلب واوا، للفرق بني االسم والصفة، فهي أذن شاذة، كما شذت حزوى، وجيوز أن تكون فعال من 
  .سعيت، ومل يصرفه ألنه علم مؤنث

  السين والفاء

مالك بن عمرو بن متيم، ماءة لبىن مازن أبن : بفتح أوله، وبالراء املهملة يف آخره، على وزن فعال" سفار"
  .قد تقدم ذكرها يف رسم ذي قار

وكان اهلذيل التغليب قد أغار على أبل نعيم بن قعنب الرياحي، فمر يوم وردها بسفار، فتفار أهلها من بين 
مازن، وجعل أعوان اهلذيل يوردون تلك األبل قطعة قطعة، واهلذيل قاعدة على شفري البئر، فلما تشاغل 

  .ه حباشة املازين غرة، فأستدبره بسهم فأقصده، وخريف الركية، فهالوا عليه إىل اليوممن معه، رأى من

  : وقال عتبة بن مرداس أحد بين كعب بن عمرو بن متيم

  جال للهذيل من سفار قريب  مبلغ فتيان تغلب أنه فمن

 على وزن بفتح أوله وثانيه،" سفوان"صدى تغليب يف القبور غريب =أذا طرب األصداء طرب وسطها
ماء بني ديار بين شيبان وديار بين مازن، على أربعة أميال من البصرة، عند جبل سنام، وقد تقدم : فعالن

  .ذكره يف رسم سنام، ومكان سفوان من البصرة كمكان القادسية من الكوفة
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هرت بنو متيم، ألبقطت عليه القبيلتان، فتنازعتا فيه، فأقتتلوا قتاال شديدا، فظ: وقال الشرقي بن القطامي
  : وشلوا بين شيبان، حىت وردوا احملدثة، فقال الوداك بن مثيل املازين

 غدا خيلى على سفوان تالقوا  رويدا بني شيبان بعض وعيدكم

وذكر أبن هشام أن غزوة بدر األوىل غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طلب كرز بن جابر 
فهذا .  فأنتهى إىل واد يقال له سفوان، من ناحية بدر، فلم يدركهالفهري، الذي أغار على سرح املدينة،

  .أدن موضع آخر يسمى سفوان

وملا حبس معاوية املرية عن أهل البصرة، كتب اليه أهلها، فام يقرأ من كتبهم اال كتاب األحنف، فكان 
فأمر . جياوز مهه سفوانياأمري املؤمنني، خبزا خبزا، فأن اجلائع أدىن مهه جنران، وان الشبعان ال: ""فيه

  .فهذه سفوان البصرة املذكورة أو ال. بأطالق املرية

قال قيس بن . موضع يف ديار فهم: وقد روى أيضا بالشني معجمة. بفتح أوله، على بناء فعيل" السفري"
خويلد الصاهلي، وكانوا قد خرجوا يريدون فهما، فهربت منهم فهم، فرجعت بنو صاهلة ومل يصيبوا 

  : قال قيس خياطب أبن األخنس سيدهمشيئا، ف

 بين السفير وتبشع وأوطانكم  أبا عامر أنا بغينا دياركم

  إلى بطن ذي نبخا وفيهن أمرع  عامر ما للخوانق أوحشت أبا

  .بلد هناك، وكذلك اخلوانق: تبشع

تمل أن وحي. موضع ورد يف شعر أبن مقبل ومل حيده: بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" سفى"
    : يكون تصغري سفوان تصغري الترخيم؛ قال أبن مقبل

 حكم لحب فاما ناله صرفا  أعطت ببطن سفى بعض ما منعت

  السين والقاف

  : بفتح أوله واد باحلجاز، وهو مذكور يف رسم خمطط، قال أبو خراش" سقام"

  اال الثمام ومر الريح بالغرف  سقام خالء ال أنيس به أمسى

  .كذلك أنشدنيه أبو حامت: ري سقام، بضم أوله، وقالورواه السك

  : موضع يف ديار بين جعدة، قال اجلدي: على لفظ تثنيه سقب" السقبان"

  من السقبين يخلف مستقاها  حجاج مقلتها قليب كان
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موضع من ديار بين عبس وبين عامر، كانت بينهما فيه : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء" سقف"
  : ل ضبيعة بن احلارث العبسي لعامر ابن الطفيلقا. وقعة

  بسقف وصاحبي يوم الكثيب  بصاحبي يوم التقينا الست

  : وقال حامت

  بسقف إلى وادي عمودان فالغمر  ومايبكيك من دمن قفر بكيت

 فبلدة مبنى سنبس البنة العمر  الشعب من أدنى مشار فثرمد إلى

  .وقد تقدم ذكر سقف يف رسم النقيع

"انسقال عتبة بن شتري بن خالد. من أداين أرض الشام: بضم أوله وإسكان ثانيه، على وزن فعالن" قْم :  

  مولَى اليمين ومولَى الجاِر والنَّسِب  أنِْبْئتُ حيا على سقْمان َأسلَمهم

تقدم ذكرها يف رسم قرية جامعة قد : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو، مقصورة" السقيا"
الفرع، ويف رسم قدس، وهي يف طريق مكة، بينها وبني املدينة، واملسافة منها إىل غريها مذكورة يف رسم 

  .العقيق

والعيون والربك، وكثري منها . امنا مسيت السقيا ملا سقيت من املاء العذب، وهي كثرية اآلبار: وقال كثري
من السقيا عني يقال هلا تعهن، وكانت تسكنها امرأة يقال هلا صدقات للحسن بن زيد؛ وعلى ثالثة أميال 

وهناك صخرة يذكرون أا مسخ تلك املرأة، فهم يدعون تلك الصخرة أم عقى؛ وصلى النيب . أم عقى
  .صلى اهللا عليه وسلم هناك، وبىن به مسجدا

زاي املعجمة، وهي سقى موضع من بالد عذرة، يقال له سقيا اجلزل، باجليم وال: وقال حممد بن حبيب
  .قرية من قرى وادي القرى

  السين والكاف

  .موضع ذكره كراع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" السكب"

موضع باجلزيرة قد تقدم ذكره يف رسم ذَِهبان، ويف رسم : على لفظ السكران من النبيذ" السكران"
  : هو واد، قال كُثري: وقال املفجع. تضبتل

  عرس بالسكران يومين وارتَكَى يجر كما جر المكيثُ المسافرو

نُوبهعاً فجى ينْبوفأر روقد  وم اثربةٌ فَعديِجيد منه ج 

  وأنشد املفجع لآلخطل 
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 شَبح إال أالء وحمُل لهم  فرابيةُ السكراِن فُقْر فما بها

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم خمان:  ممدود، على لفظ تأنيث أسكبفتح أوله وتشديد ثانيه،" سكَّاء"

  السين والالم

  .بكسر أوله، وباحلاء املهملة" ِسالَح"

قال رسول : قال: روى أبو داود يف كتاب املالحم، من طريق عبيد اهللا بن عمر، عن نافع عن ابن عمر
. املدينة، حىت يكون أبعد مساحلهم ِبسالَحيوشك املسلمون أن حياصروا إىل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ورواه يونس عن الزهري

  .قريب من خيرب: وسالَح: قال

  : رمل بالبادية،قال األخطل: بفتح أوله على لفظ مجع سلسلة" ذَات السالَِسل"

  ذاتَ السالَسٍل حتّى َأيبس العود  قاِرب َأفْرى حالَِئله كَأنها

يف بالد عذرة ويلي وبين : ذات السالسل:  قال ابن إسحاق عن يزيد بن عروة:ويف كتاب البخاري
وقال إمساعيل . يف بالد عذرة وبلي وبين القني: غزوة ذات السالسل: وقال إمساعيل بن أيب خالد. القني

وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن . غزوة ذات السالسل هي غزوة خلم وجذَام: بن أيب خالد
وذلك أن أم العاصي ابن وائل كانت . بعثه ليستنفر العرب بالشام: قال ابن إسحاق. اص على جيشهاالع

سار عمرو حتى إذا كان على ماٌء بأرض جذام يقال له ِسلِسلن وبه : قال ابن إسحاق. امرأة من بلي
ه بايب عبيدة بن مسيت الغزوة السالسل، خاف، فبعث إىل رسول اهللا صلة اهللا عليه وسلم يستمده، فأمد

  .اجلراح يف جيش

  .والسالَسل يف غري هذه الرواية ماٌء جلُذامن وبه سميت تلك الغزوة ذات السالسل

    

ِحصن من حصون خيرب، موضع قد تقدم ذكره : بضم أوله، وختفيف ثانيه، وبكسر الالم الثانية" سالَِمل"
  : يف رمسها، قال كعب بن زهري

فَا طَِليحر حتّى كأنّهمن التَّس  الَلمتْها سَأرى أسحمحديثٌ ب  

  .وذكر السكوين سليلم، على لفظ تصغري سلَّم، واألول أصح

وهذا . ماٌء لبين شيبان على طريق مكة إىل العراق، وبه مات نوفل بن عبد مناف: بفتح أوله" سالَمان"
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  .غري ما تقدم أليب زيد عند ذكر سلمان

  :  يف رسم غَزة، قال حامتمذكور: وسالمان

  وجدت نَواَل الوصل عندِي أبتَرا  حال دوني من سالمان رملةٌ إذا

  : وقال اجلعدي وذكر عريا

 في الشَّد أي تَباِل وتَباَلَيا  حتّى إذا خفَقَ السماك وأسحرا

  لالَِل بنِميرٍة زرقاء بني ِظ=سلَّي سالمانُ اللبانةَ عنهما

: وقال ابن الطَّثَرية. تبالَيا أي بال كلُّ واحد منهما شضد صاحبه  

  ال سماء مفْضي ذي سليٍل فَعاِقل  كان محتَّال وفي العيش غرةٌ وقد

: ثانيهبفتح أوله، وختفيف " سالَمة"بركٍْب بأعلى ذي سالَمانَ ناَِزلش =وأين اهتدت أَمساء والنعف دوا

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم النِقيع

واٍد لبيين متعان روى أبو داود من طريق عمرو بن : بفتح أوله وثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" سلَبة"
قال جاء ِهالَل أحد بين متعان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعشور حنل، : شعيب عن أبيه عن جدة

 واديا يقال له سلبة، فحمي له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك الوادي فلما ويل عمر فسأله أن حيمي
إن أدي إليك ما : فكتب إليه عمر, بن اخلطابرمحه اهللا كتب سفيان بن وهب إىل عمر يسأله عن ذلك

فإمنا هو ذباب كان يؤدي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عشور حنله، فاحم واديه سلَبة، وإال 
  .غيث يأكله من شاء

وهو قصر . موضه باليمن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه بعده حاء مهملة مكسورة على وزن ِفعِلني" سلِْحني"
  .سبٍء مبأرب مذكور يف رسم يلْمقة

لحون سي: اسم أرض وللعرب فيها لغتان: وسيلَِحني، بفتح السني، وبالياء أخت الواو، بينها وبني الالم
  .وسياحني، إذا كان اإلعراب يف الياء والواو ألزمت النون الفتح

  : جبل من الدهناء، قال الراجز: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة مفتوحة أيضا" السلْسل"

 ضحيانَةٌ من عِقدات السلْسِل  يضكفيك من جهد الغبي المستَجهِل

قال قتادة بن خرجة . موضع: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة مكسورة أيضا" السالْسشالَن"
  : الثعليب من بين عجب

  بنَعِف اللَّوى أنكَرتُ ما قُلْتُما ِليا  بين السلْسين لو أنني خَِليلَي
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  .يف ديار بين عجب،من بين ثعلبة: نعف اللَّوي

ويف حديث االستسقاء عن حيي . جبل متصل باملدينة: بعده عني مهملةبفتح أوله، وإسكان ثاينه، " سلْع"
وال واهللا ما : قال أنيس. الَّهم أغثْنا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن سعيد، عن أنس بن مالك

نرى يف السماء من سحاب وال قزعة، وما بيننا وبني سلع من بيت وال دار، فطلعت من ورائه سحابة 
  : وقال ابن أخت تابط شرا. لترس، فلما انتثؤت، مث أمطرتمثل ا

 دمه ما يطَلُّ لقَتيالً  إن بالشَّعِب الذَّي دوت سلٍْع

  : شق يف اجلبل كهيئة الصدع، قال األعشي: والسلْع السلع لغتان

  تَقُد الصرامة عنه القَِميصا  ِسِلٍع من القضاِتالَت كحيِة

  : ال ابن مقبل، بأضاف سلما إىل جزاروق

  بتليل دمٍخ أو بسلْع جزاِر  الديار بجانب األحفاٍر لمن

  .وأنظره يف رسم صِبر. بالعافر من اليمن: وسلع أيضا

  .موضع قبل لَعلع، موضع قد تقدم ذكره يف رسم لعلع: بفتح أوله وثانيه، بعده عني مهملة" ذُو سلَع"

  .موضع باحلجاز، قال مالك بن احلارث: فتح أوله وتانيه، على لفظ تثنية سلَفب" السلفَان"

 السلَفضين فباحوا قفا  كِرهتُ بني جِذيمةَ إذ ثَرضونا

  .أي كثرونا

    

وسِلبري . موضع بناحية األهواز، معروف: بكسر السني، ونشديد الالم، مقصور،على وزن ِفعلى" ِسلَّى"
موضه متصل : سر معا، وتشديد ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، وراء مهملة مقصوربفتح أوله، وك

  : ِبسلي، وذا املوضع قَتلَ املَهلُّب ابن املاحوز رئيس اخلوارج،وهزمهم، وقال شاعر املسلمني

رى أحاط بهم ويومقى وما تَذَر  ِسلَّى وِسلَّبواعقُ ما تُبِمنَّا ص  

سيلَّرى، بكسر أوله وثانيه، : كما تجدلَ ِجدع مالَ منقضعر ويروى أيضا=يد اهللا منجدالًحتى تركنا عب
فكَم غاردت أسيافُنا من =فإن تك فقَتلَال يوم سلَّى تتابعت: وقال شاعر اخلوارج. بعده الياء أخت الواو

بضم أوله، وتشديد ثانيه، على " السالن"أِزق املتالحم بسوالف يوم امل=قُماِقِم غداةَ نكُّر املشرقية فيهم
املوضع : موضع بني البصرة واليمامة، ومنهم من يقول السالن، بكسر أوله، كأنه مجع سليل: وزن فُعالن

  وقال مهلهل . املذكرو بعد هذا فإنه جيوز يف مجعه الضم والكسر

 لَيٍب فلم تَفَزع أقاصيهاكُ بعد  ّأمستْ منازل باسالَّن قد عمرتْ
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فالرقمتني فجانب الصماِن وقد إضافة محيد بن ثور إىل الظباء، =ملن الديار بروضة السالَّن: وقال آخر
  : قال

  على برٍد تلك الهشُوم يجودها  بسالَّن الظَّباء كأنما حبيشا

  .هكذا أورده بالكسر. أودية بالبادية معروفة: لسلةالسالَّن بالكسر والسليلوا: وقال اخلليل

  .بالبادية موضع قد تقدم ذكره يف رسم السالن: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" السلَّة"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم املشلَّل: بفتح أوله وثانيه" ذُو سلَم"

قرية على طريق : بني خنل وبني الشقرة"ة قرية لبين ثعلب: وذات السلم على مثل لفظه،بزيادة األلف والالم
  : ، قال مزرد"املدينة األول املتروك، لبين ثعلبة أيضا

  بذاِت السالَِم ذوسراويَل يحتلى  تِراقيه النَّعاج كتنه تَشُوفُ

  .ونقلت مجيع ذلك من خط يعقوب. ذات السلم، فجمعه: أراد

وهي أحد جبلَي طيء، موضع قد تقدم ذكره وخربه . ليت نزلتهعلى وزن فَعلى،مسي باسم املرأة ا" سلْمى"
" سلْمان0فشرقي سلْمى حوضه فاجاِولُه =فضقُف فصارات فأكْناف منِعٍج: وقال زهري. يف رسم أجأ

  : ماٌء على طريق مكة من العراق، قاخل أبو زيد، وانشد: بفتح أوله، وإسكان ثاينه، على وزن فَعالن

 ميتٌ ما عملتُ كريم وذلك  ت على سلْمان سلْمى بن جنْدلوما

  .وبسلْمان مات نوفَلُ ابن عبد مناف: قال أبو زيد" لو علمت كرمي: "ورواه غريه

  : واٍد للتيم بني تربع وبني العاتك، قال جرير: على لفظ تقنية الذي قبله، إال أن أوله مضموم" سلْمانان0"

  بسلْما بين الُ كْتأب الحمام   الحمام كما وجدنافلو وجد

  : وقال أبوة خنيلة

  أال أسلَمى ايتها المغَاني

  دار بسلمانين كالعنْوان

  هادتْ نَزاعا حين ال اوان

: امت قالقال أبوة ح. من ثغور الشام معروفة: بفتح أوله، وثانيه، وكسر امليم، وختفيف الياء" سلِمية"

  .وكذلك سبقية ورومية وأنطاكية، خمففات الياء كلهن

  : موضع تنسب إليه الثياب السلُوقية والدروع، قال النابغة: بفتح أوله، وضم ثانيه" سلُوق"

 بالصفَّاح نار الحباِحِب وتُوِقد  تَقُد السلُوفي المضاعفَ نَسجه
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ىل سلقية، بفتح أوله وثانيه، وإسكان القاف، وختيف الياء، وهو موضه إمنا هي منسوبة إ: وقال األصمعي
منسوبة إىل : السلوقية من الكالب: حكى أبو بكر يف البارع عن أيب حات. بالروم، فغريه النسب هكذا

ة، إمنا يقال هلا سلوقي: وقال أبو العالية: قال أبو حامت. مدينة من مدضائن الروم، يقال هلا سلقية، فأعربت
  : وقد دخلتها، وهي عظيمة، وهلا شأن، وأنشد للقطامي

 تَجوُل تُجرر األرسانا حصن  معهم ضوار من سضلُوق كأنّها

موضع باليمن، تنسب إليه الكالب، وقال أيضا السلُوقي من الدروع : سلوقي: ويف كتاب العني
  وقال ابن مقبل يف الدروع . أجودها: والكالب

  طَي السلُوقي واللبوبة الخُفُا  ا احتملوا كانت حقَئهمإذ قَوم

    

  .اخليل اليت تسقي النب: يعين امللبوبة

  موضع قد تقدم ذكره يف رسم ذي ارب، ويف رسم برك، قال النابغة : بفتح أوله، وكسر ثانيه" السليل"

بنا كَأن لي وقد زال النهارحتَ  رسلِيِل على مِدبذى السحأِنٍس و  

كَأّنَّ : وقتا زهري. الثمام: ورواه أبو احلسن الطومسي بذى اجلليل، وهو موضع ينبت الثمام، واجلليل
 وقد 3: وعبر ماهم لو أنهم أمم وينبئك أنه تلقاء عاقل قول ابن الطثرية=عضيين وقد سالَ السِليلُ م
  .ماء مفْضي ذي سِليٍل فعاِقِل وأنظره يف رسم اجلُرفَألس=كان محتال ويف العيش غرةٌ

بئر موضع قد تقدم ذكره يف رسم اجلار، قال رببيعة بن مقْرم : على لفظ تصغري الذي قبله" ذَات السلَيم"
ديد الياء على بضم أوله وثانيه، وتش" السلَى"بذاِت السلَيم تميم تِميما =ولوال فوراسنا ما دعضت" الضبي

وفيه أعارت بنو مازن على بين يشكر، فأصابوا منهم، وقتلواتيم بن . موضع يف بالد يشكر: لفظ التصغري
  : ثعلبة اليشكري، ومقرون بن عتاب العجلي، وأنشد أبوعبيدة حلاجب ابن ذبيان املازين يف هذا اليوم

مها هيززع لَيالس لُوا يوما  أنْزوِر العماِذِمبسوِف الخَويلِي والس  

يوم السلى، بكسر أوله، وتشديد ثانيه، على لفظ الذي قبله، واألول أثبت، ويشهد : وقد قال فيه بعضهم
  : له البيت املذكور،وقول كعب بن زهري

ك ما خشيتُ على أبيرملع  اِرعصم ليٍر فالسجبين ح 

  السين والميم
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جبل موضع قد تقدم ذكره يف رسم األشعري، ويف رسم : ، وبالراء املهملة يف آخرهبضم أوله" السمار"
  وقال ابن أمحر . ويقال سمارة، باهلاء ايضا. الثَّماء

  نَأينَا أن مزور وان نُزارا  حِليلتي بشَراء ِإ تقول

فال وأيك ال أرد السمارا = السمار لنفْتلنهمسعت لقَومنا حافاً حضرارا لَئن ورد=عليك اجلانب الوحشي إين
  .موضع: بفتح أوله، على لفظ مجع سمضارة" السمارات"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم اِمليثَب: بفتح أوله، بالياء أخت الواو بعد اهلاء، مث اجليم" سماهيج"

وقال .  بني املوصل والشام، وهي من أرض كلب:مفارة بني الكوفة والشام، وقيل: بفتح أوله" السماوة"
  : وقال ذو الرمة. أرض قليلو العرض طويلة: السماوة: أبو حامت عن األصمعي وغريه

  ولو قُمتُ مذْ قام ابن لَيلى لقَد هوتِْركَابي ألفْواِه السماوِة والرجِل

  : عيوقال الرا. أوهلا، ورجلها آخرها: أفْواه السماوة

 الوسيقة في السماوة طُوال طَرد  وجرى على حدِب الصوى فضطَردتُه

: السماوة: وقال اخلليل. إذا مضت اإلبل مضى السراب بني أيديها، فكأا تسوقه: يصف السراب، يقول

قول ماء وكانت أم النعمان مسيت بذلك، فكان امسها ماء السماوة، وكانت الشعراء ت. ماءه بالبادية
  : السماء، وقال ابن مفَرغ

  فحرةُ فالسماوةُ فالمطَالِي  ملُها ودونك دير لبي أنَا

  .فكذر أن السماوة بني حرة واملطايل

  بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مفتوحة، مث قافس عنجر الكلب " سمرقَند"

  رضه طريق مهيعبئر زعا  من الَّواء وماُؤه فافتهن

  .طردهن فنوفا من الطرد: افتهن

  : جبل مذكور يف رسم ضرية، قال اجلعدي: بضم أوله واجليم أيضا يف آخره، على وزن فعال" سواِج"

 طَخَفَة فالى لِواها فَجببى  دعاهم صوتُ قُرةَ من سواِج

  : وقال لبيد

  الداِت من ِسواِج وغَربوال الخ  بركٍن من اباٍَن وصاحِة فَلستُ

بفتح أوله، واجليم أيضا، بعده راء مهملة من سواج وغرب موضع بالشام، قد تقدم ذكره يف " السواِجر"
  : رسم العوير، قال جبيهاء األشجعي
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هدرةَّ ذَوبن م همغَى في بنى سب  اجِر أينوا ساكناَ بالسوحي 

  : وقال جرير

  أين اليمامةُ من جو السضواِجيِر   القوم قلتُ لهتَشَوقَ بعض لما

  .وقد تقدم ذكر ساجر يف أول هذا الباب

موضع ينسب إليه عمود سوادمة، قد تقدم ذكره يف : بضم أوله، وبالدال املهلمة املكسورة" سواٍدِمة"
  .حرف العني يف األعمدة

    

قرية جامعة قد تقدم : قاف وياء مشددة، على لفظ النسببضم أوله، وبالراء املهملة، بعدها " السواِرقية"
  .ذكرها يف رسم أبلى، ويف رسم الفرع

مان يرتهلا هشام بن الوليد بن عدى األصغر بن اخليار بن عدى ابن نوفل بن عبد مناف بن : قال الزبري
يل خبيب قال : وروى الزبري عن عمه، عن جده عبد اهللا ابن مصعب، عن هشام بن الوليد، قال. قصي

قال متسكوا ا، فان الناس . على حاهلا: أرضكم بالسوارقية ما فعلت ؟ قلت: بن عبد اهللا بن الزبري
هي املستعلف واملستسلف : وقال أبو على اهلجرى ذكر السلمى السوارقية فقال. يوشك أن جياؤن إليها

  .واملستطلف

: احلبس ومجعه احباس.  حرة بىن سليمعلى مسرية يوم من السوارقية حبس سبل، وهي يف: وقال احلريب

: وروى أبو البداح بن عاصم عن أبيه، قال: قال. فلوق يف احلرة متسك املاء، ولوردت عليها أمة لوسعتها

الندري فمر بنا رجل : سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثان ماقدم، فقال أين حبس سبل فقلنا
فاحندرت به إىل رسول اهللا صلى اهللا . من حبس سبل:  قالمن بىن سليم، فقلت له من أين حبس سبل؟

فقال له اخرج أهلك، فيوشك أن خيرج منها نار . زعم هذا أن أهله حببس سبل: عليه وسلم، فقلت له
  .تضئ أعناف اإلبل منها ببصرى

  .قاله أبو بكر. جبل أ وموضع: بفتح الوه، وبسني أخرى مهملة يف آخالره، على وزن فعال" سواس"

: سوان: وقال ابن دريد. جبالن يايت ذكرمها يف رسم الشراء: بفتح الوه وثانيه، تثنيه سوان" سوانان"

  .موضع، أراد هذين اجلبلني

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعد جيم" السواج"

  موضع، قال الشاعر : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" السود"

  يدِى بصحراء بين السوِد فالدفياٍن  حبقَ والسود بيني وبينهم مله
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  ".بصحراء بني السود فاالدفيان: "ويروى

هكذا صح وورد يف أشعار . موضع: يضم أوله، وبدال مهملة أيضا، على لفظ تثنيه سوده" السودتان"
  .وقد تقدم ذكره ذلك يف رسم األخراص، فانظره هنالك. هذيل

: قال القتىب. اسم للشام: بضم أوله، وكسر الراء املهملة، وختفيف الياء أخت الواو وفنحهما" سوريةَ"

حدثين حممد بن عبيد، عن معاوية بن عمرو، عن ابن أىب إسحاق، عن صفوان بن عمرو، عن كعب، أنه 
وأنا : قال القتىب. الشام: بارك اهللا للمجاهدين يف صليان أهل الشام، كما بارك هلم يف شعري سورية: قال

  .أحسب أن هذا االسم بالرومية

بضم أوله، وبسني مهملة أيضا يف آخره، وهو مدينة األهواز يف قدمي الدهر، وهي بالفارسية " السوس"
. والفرس ال تستعمل األلف والالم. أجود: وشوشتر اليت عربت فقيل تستتر، معناها. شوش، أى جيد

  .نقلته من خط اجلرجاينّ

  .موضع قد تقد مذكره يف، ويف رسم نساح: بضم أوله على لفظ تكبري الذي قبلها" سوقة"

موضع بديار فارس، : على مثل حروفه، إال أن الفاء بدل من النون، وزنه فوعال ذكره سيبويه" سوالَف"
  .تقد تقد مذكره يف رسم سلى

  .واد باحلجاز معروف: بضم أوله، على وزن فعالن" سوالن"

"داِءالسقال الشاعر . موضع: بضم أوله، على لفظ تصغري سوداء" وي  

 الغَداةَ غريب بالسوِيداء  أنني جير وإن عضز رهطى

  : موضع بشق اليمامة قال سواده بن عدي مب زيد: بضم الوه، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" سويقْة"

  رنِح كالطَّليف مشذَّباًرحب الجضوا  ولقد أفُود بعًاتِق فسويقْةَ

  .العود املعترض فغي القتب: موضع هناك أيضا والصليف: العانق

مذكورة يف رسم األشعر، وهي على مقربة من املدينة، وا كانت منازل بىن حسن بن : وسويقة أخرى
حسن بن على.  

اهيم، عن موسى ب وحدث ميوت بن املزروع، عن ابن املالح، عن أبيه، عن إمساعيل بن جعفر بن إبر
خرجت من منالنا بسويقة جنح ليل، وذلك قبل خروج حممد أخي، فأذا أنا : نعبد اهللا بن حسن، قال

  : بنسوة تومهت أن خرجن من دارنا بطرف اجلمري، التفتت إىل إحداهن وهي تقول

  لقد أمستَ أجد بها الخَراب  بعد ساكنها يباب سويقَةَ
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  .فخرج حممد بعد هذا، فقيل وخرجت ديارنا. س أتن ؟ فلم يراجعنىنأمن اإلن: فقلت هلن

    

هلم حىت أريك ما صنع بنا بسويقة، : ليىن موسى بن عبد اهللا، فقال يل: وباإلسناد عن إمساعيل، قال
إليك، : فقال. فانطلقت معه، فإذا ننخلها قد عضد من آخره، ومصانعها قد خرجت، فختنقى العربة

  : ال دريد بن الصمةفنحن واهللا كما ق

 مررتُ عليها منَظر الداِر لما  ّ ررب على دار فأحزنى إنى

 أهٍل لمعتر وزواِر بخير  خراباً كأن لم تغْن عامرةْ وحشاً

 سويقةَ أخياراً ألخياِر جنباً  ال يبعد اُهللا قوماً كان يجمعهم

 ضوم على ضوء من النارِِي حتى  لسارِى الليل نَارهم الرافعين

  حتّى يحوز الغضنَى من بعد إقتاِر  عن المحتاج خًلتَه والرافعين

  : وقال الفرزدق

 فنادنَنى هنيدةُ ماليا بكيتُ  الم تَر أنى يوم جو سويقٍَة

  : وقال دريد بن الصمة

دتَأب شّرمن أهله مع  زمفح ويقَةَ فألصفرس 

 مبدى وذا محضر فذلك  لى واسٍطفجزع الحليٍف إ

طرب حمدد معلوم، : بفتح الباء، وإسكان الالم، بعدها باء أخرى، كالمها معجمة بواحدة" سثويقةُ بلبال"
وذكر ذلك يعقوب، وأنشد . وادلتىن ثعلبية، بني اخلشية وبني حرة النار: باسفل ذى طلوح، وذو طلوح

  : ملرد

  فذو الغُصِن أبكتْنى لسٍلمى معاهدي  بشلبال إلى فَرجاتها سويقْةَ

غدير من غدرةى احلرة النار، : ثنايا ومطالع يف جبال املصامة، واحدا فرجة، وذو الغصن: الفرجات
قنان تتصل طويلة حىت تنحدر من صلب حرة النار مشرفة، حىت تقطع إىل : واملصامة. مقابل املصامة

  .أغىن ما كتبته يف سويقة بلبال. ن خطهقال ذلك كله يعقوب ونقلته م. وادى خنل

  السين والياء

قرية جامعة مذكورة يف رسم ورقان، بينهما وبني املدينة تسعة وعشرون ميالً، وهي : بفتح الوه،" السيالةَ"
الطريق منها إىل مكة، وبني السيالة وملل سبعة أميال، وملل أدىن إىل املدينة، وقبل أن تصل إىل السيالة 
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جد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي ثالثة مساجد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف مبيلني مس
  .طريق مكة، أوهلا مسجد احلرة، والثاين مسجد الشجرة، والثلث مسجد السيالة، عند شجرة الطلح

ق هذه املساجد اليت بنيت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأما مواضع صلواته من الطري
وقد تقد ذكرها يف مواضع : املذكورة فكثرية معلومة، قد اختذت بعده مساجد باالثانة، والعرج، وغريمها

  .شىت

والذي : كنت مع أىب هريرة، فلما أشرف على السيالة قال: وروى سامل أبو الغيث موىل ابن مطيع قال
  .نفسى بيده أا ملنازل أهل األردن

 إىل الروحاء اثنا عشر ميالً، وحدث احلسني بن على داود اجلعدى ومنها. والسيالة لولد حسن بن على
كنت مع عمى احلسني بن داود بن أىب الكرام بالسيالة وكان شديداً بالبع احلجارة، فربعنا حجراً، : قال

  : فاذا فيه

  حوَل رأساً من حمِقِه ذَنّبه  دهراً خَالَ بنا عجبه يالك

  .شيد، فتحها تسع أذرعوبالسيالة آبار أعظمها بئر الر

قرية بني الكوفة والبصرة إليها ينسب صباح بن : بكسر أوله، وبالباء املعجمة بواحدة يف آخره" ِسيب"
  .مروان السيبال احملدث

موضع آخر إليه ينسب أبو زرعة حيىي بن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" وسيبان"
  .عمرو السيباىن

بقتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة، ذكره اصحاب األخبار أن النهر الذي يسمى " سيحون"
: سيحون، وفيشون، ودجلة، والفرات، فسيحون حييط بأرض كوش: الفردوس ينقسم على أربعة أرؤس

. هو حميط بأرض خويالء، كلها مث يكون أجود الذهب، وحجارة البلور والفريوزج: وفيشون. احلبشة

  .الفرات: ي اليت تذهب قبل أثور، وهو املوصل الرابعودجلة ه

وهو . قاله األخفش. موضع من أرض بىن سعد: بكسر أوله، وبالدال املهلمة، على وزن فعالن" السدان"
  .مذكور يف رسم رماح

  : بلد، قال الطائي: بكسر أوله، والسني املفتوحة املهملة أيضا بعد الياء، بعدها جيم" السيسجان"

 أو جرزان غير مناشِد باران  قل لُملوِك السيسجان ون غَداَفُ

  .باخلاء املعجمة والزاي، بعدها باء معجمة بواحدة". أو خربان غري مشاهد: "ورواه أبو علي

  .موضع بعينه، مذكور يف رسم العدان: بكسر أوله، على لفظ سيف البحر" السيف"
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  .موضع مذكور يف رسم القهر:  لفظ املصدر من سال يسيلبفتح أوله، على" السيلُ"

السيلى الريا، والسيلى العطشى، : اسم ماء، ومها اثنتان: بفتح أوله، مقصور على وزن فعلى" السبلى"
  : ومجعها سياىل، قال األخطل

  غداةَ السيالى ما أساغ وزودا  الانسى يزيد وسيبه فأصبحتُ

عراب اجلمع املسلم، 'ومن العرب من يقول سيلحون، وإعراء . له، وإعرابه يف النونبفتح أو" سيلَِحني"
وهو موضع باحلرية، وقيل هو رستاق من رساتيق العراق، وقد تقدم ذكره يف رسم . ونونه أبدا مفتوحة

  : براقش، وقال األعشى

  صريفون في انهارها والخورنقَ  إليه السيلحون ودونها وتُجبى

وقال . من رزاديق العراق أيضا: ، وصريفون"وجتىب إليه السيلحان وعنده صريفني: "  أبو عبيدةورواه
  : داود اإليادى

 فبرقةَ األثَماِد فالسيلَحين  لمن الديار بهضب ذى األسناٍد

  : ويدم اا تلقاء احلرية قول قيس بن عاصم

  لسيلحونمسكنُها الحيرةُ وا  ِدفاَعي عنكثم أعبداً لَوال

قرية من قرى مرو، إليها : بكسر أوله، وبالنون بعد الياء، على وزن فعالن أو فيعال، مثل قرياط" سينان"
  .ينسب الفضل بن موسى السيناىن احملدث

موضع قد تقدم ذكره يف رسم اللعباء، بال مهز، وهو حمدد يف رسم : بكسر أوله، وتشديد ثانيه" السى"
. قلت والرواية يف شعر زهري بال مهز. املثل: اسم أرض والسيئ: السئ باهلمزة: وقال أبو عمرو. وجرة

  : قال

  بالسيئ ما تضنبتُ القفاء والحساك  كحصاةَ القسٍم مرتعها جثونيه
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 كتاب حرف الشين

  السين واأللف

ومل . مر وسودقيل إنه مسى بشامات هناك ح. مهموز األلف، وقد ال يهمز، وهو البلد املعروف" الشام"
يدخلها سام بن نوح قط، كما قال بعض الناس إنه أول من اختطها، فسميت به، وأمسه سام بالسني 

  .املهملة، فعرب، فقيل شام، بالشني املعجمة

وأنشدنا : قال. من خرج إىل الشام نقص عمره، وقتله نعيم الشام قاله أبو عمر: وكانت العرب تقول
  : ثَعلَب

 ِلى إن آتِه بخُلُودا فمن   الشْأم يقْتُل أهلهيقولون إن

ماهرال صآبائب فه وِدى =تفَرقدئموا وجشة"عن املوت أن ياببالباء املعجمة بواحدة، على وزن " ش
  : جبل قد تقدم ذكره يف رسم ساية، من حرف السني، قال أمرؤ القيس: فعلة

   الغَميِم قاصداٍت لغضوراودوِن  عواِمد لألعراض من دون شَابٍة

  : وقال الراعي" من دون بيشٍة ودون الغميم"ويروى . متدانيتان: شابة والغميم

  فدور بشابةَ قد تممن وعوال  أنْبطحت على أثباِجها وكأنما

  : وقال أبو ذؤيب

  يج~وشَابةَ برك من جذام لب  ثقال المزن بين تُضارٍع كأن

"وشامة"وى قال أبو على زوير  

  .موضع مذكور يف رسم اللقان: بالراء املهملة، على وزن فاعول" شاُر"

  .موضع يف ديار بكر، يأيت ذكره يف رسم شاحب، باحلاء: بكسر ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" شِجب"

  : قال أبو األسود الدؤيل. واد يف ديار بين كنانة: بكسر اجليم" شِجن"

 النَّعاِم شَاِجن وجمائلُه وجون   في حجراِتِهكأن الظَّباء الألدم

وهو بناحية الصمان، لبين . موضع قد تقدم ذكره يف رسم اللهابة: على لفظ تأنيث الذي قبله" الشاِجنة"
  .ماءه هلم: وهناك طويلع. أسد بن عمرو بن متيم

  : عشىموضع يف ديار بكر، قال األ: بكسر ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" شِحب"

 وألهتْ خَيله غدواتها يزيد  ومنَّا أبن عمرو يوم أسفل شَِحب
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  .باجليم" يوم أسفل شاجب: "وروى أبو عمرو

قال اهلمداين وبه مسى احلارث بن خذيق : موضع يف ديار مهدان: باحلاء املهملة، والذال املعحمة" شاِحذ"
  .بن عبد اهللا بن قادم اهلمداين شاحذا

  : موضع يف ديار بين متيم، قال ذو الرمة: راء، بعدها عني مهملةبكسر ال" شاِرع"

  رجعن لنائم أنقضى العيشُ أجمع  ليتْ أيام الِقالت وشَاِرع أال

  : وقال مالك بن نويرة

 فروى جباَل القريتين فضلفَعا  فمجتمع األسداِم من حوِل شاِرٍع

  : سلم بن الوليدميدح املأمونمن بالد اللترك، قال م: بشني معجمة بعد األلف" شاش"

  كَره الطعان وقد أطلْن ِعراكا  وردتَ على خاقان خيلُك بعدما

    

 تركتْ به نفالً له األتراكا  حتى وردن وراء شَاشَ بمنزٍل

  .وإليها تنسب الشاشية. وإليها ينسب إمساعيل الشاشي الشاعر

  . خرسانجيمع كورا من كور: الشاش: وقال حممد أبن سهل األحول

  .موضع ذكره أبو بكر: بكسر العني، بعدها راء مهملة أيضا، على وزن فاعلة" الشاِغرة"

  .خمالف من خماليف، اليمن هلمدان، قد تقدم ذكره يف رسم صيلع: على لفظ فاِعل من الشكر" شاِكر"

روفة بااللف والالم، مع" الشامةُ العنقَاء "ٍ.أسم جبل، موضع مذكور يف رسم هرشى: معروفة" شامة"
  .موضوفة بالعنقاء، تأنيث أعنق موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم الذبل

  الشين والباء

  : واد من أودية املدينة، فيه عني لبين جعفر أبن أيب طالب، قال كثري: بفتح أوله، مقصور" الشبا"

 تمالهاالشَّبا أجملها واح غداةَ  وما أنْس ِم األشياِء ال أنس ردها

  : قريب من األبواء، جلهينة، وأنشد لكثري أيضا: الشبا: وقال أبن حبيب

  وِمسكن أقصاهم بشهد فَمنصِح  أدانهيم بودان فالشَّبا تحل

  .لبين عبد اهللا بن مطيع أبن األسود العدويني: ومنصح: لبين املصطلق من خزاعة: وشهد: قال

  : قال األفوه. من على بكرأرض باليمن، كان ا يوم للي: وشبا أيضا

  بضفاِح البيض فيهن أطفار  أصحاب شبا يوم شَبا نحن
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  .موضع مذكور يف رسم أبضة: بفتح أوله، وبعده األلف باء أخرى معجمة بواحدة" الشبابة"

إذا جاوزت النحيت من أرض البصرة، : موضع بالبصرة، قال املفجع: على لفظ مجع شبكة" الشباك"
  : وقد أصناف األعشى شباٍك إىل باعجة، فقال.  األحواض وأنقاء الطوى، فهناك الشباكوصرت بين

 وأنت بصوٍة األجداِد سفَها  تّذَكر ودها وصفَاءها أنَّى

 شَاطَمةَ بداِر إياِد وتَحُل  باِعِجة فجنبى حامٍر ِفشباِك

 يترِب أو سهاِم بالِد ِبسهاٍم  صنعتَ قسى الماسخيٍة رأسه

. دون اليمامة: ويترب. سنداد: وديار إياد. العلم: والصوة. بصوة األمثاد"، و "بصوة األجواد: " ويروى

  .أرض دون اليمامة أيضا: وهي حمددة يف موضعها، بالد

  : موضع قريب من حوضى، قال ذو الرمة: بكسر أوله" الشبال"وقد تقدم ذكر الشبال، بالالم 

تَبين ْل من ظَعسفُ بأعراِض  ائٍنخليلى هأنقاِض النَّفَا تتَع 

 حوضى فالشِّباُل ممشرفُ صريمةُ  يجاهدون مجرى من مصيٍف تَصيرت

قبيلة منسوبون إىل جبل، وليس بام وال : شبام: قال ابن الكلىب. جبل هلمدان باليمن: بكسر أوله" شبام"
  .عر األعشى شبام بفتح أوله، وذلك قولهوروايتنا يف ش.بالكسر" شبام" هكذا نقله ابن دريد . أب

  إلى المدائن خَاض الموتَ وأدرعا  نَاَل أهل شَِباٍم فضُل سؤِدِدِه قد

واد بالد بىن كعب بن : بضم أوله،وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مضمونة، على وزن فعالن" شبرمانًَ"
ة جار الزبرقان، دهلم عليه وأخرجه إليهم هرال ابن سعد بن زيد مناة بن متيم، وفيه قتلت بنو ثل ابن مي

  : عم الزبرقان، فخلف الزبرقان أن يقتله، فأصلح بينهم، فزوجه أخته خليدة، فقال املخبل

 حلَفتَ برأس العيِن أنك قاتُله  هزاالً خُليدةَ بعدما وانكحتُ

  فاصلهبذى شُبٌرمان لم تضزيْل م  تحت الخباء وجاركم يالعها

ماء مذكور حمدد يف رسم : بفتح أوله وثانيه، مضاف إىل الدوم، الشجر املعروف" شبكةُ الدضوم"
  .بالكث

"خدكةُ شبعلى مثل لفظ الول، مصاف إىل شدخ، بالشني املعجمة، والدال املهلمة، مفتوحتني، " ش
  .اسن ماء ألسلم من بىن غفار، مذكور يف رسم شدخ: واخلاء املعجمة

األرض : وقيل الشبكة. األرض الكثرية اآلبار املتقاربتها، وتكون مع ذلك قريبة القعور أيضا: والشبكة
وروى احلرىب، عن النضر بن مشيلل، عن اهلرماس، عن ابيه، عن جده، أنه التقط شبكة . الكثرية اجلحرة
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البئر إذا : قال األصمعي. على ظهر جالل بقلة احلزن، أى ورد عليها من غري أن يعلمها، وهي بئر أو عني
  : كانت عادية، فعثر عليها، فهي لقيطة، قال الراجز

  ومنَهٍل وردتهُ التقاَطَا

    إذا كثرت اآلبار يف أرض فهي شبكَةَ : قال األصمعي

وهو موضع قبل . موضع قد تقدم ذكره يف رسم دهر، ويف رسم مران: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" شبرةَ"
  : قال عبد الرمحن ابن جهيم األسدي. جدادروضة األ

فْتَ روضةُ األجداد منها وقد ترىةَ  عشَوها بت لِصبحيث أفَض ىتَرع 

  : وقال بشر بن أيب خازم

  بضشَوة والمطى بنا خُضوع  ظَعن الخَليطُ غدتةَ ريعوا أال

"يبببىن تغلب قال اجلعدي وذكر كليبا ملا طعنه ماء معروف ل: بالثاء املثبثة، على الفط تصغري شبت" ش
  : جاس

 من الماء وأمثنها على وأنعم  لجاٍس أغشنْى بشربٍه فقال

  وبطضن شُبيب وهو ذومترهم  تَجاوزتَ األحصى وماءه فقال

  : وقال عمرو بن األهتم. أي موضع املاء ملن طلعه

 يتَ مكانىمن لٌ وإالفنبى  لجاٍس أغشنْى بشربٍه فقال

وماءه غير ِدماِن  فقال تَجاوزتَ األحصى هوو بوماء شُبي 

  .ال أردى من اهتدم منها قول صاحبه

وهي . ماءة مذكورة يف رسم النقيع، ويف رسم ضرية: بضم أوله، على لفظ تصغري الذي قبله" الشبيكة"
  : لبىن بدر من بىن ضمرة، قال األحوص

 شُبيكَةُ أو سنَام مساكنها  حِد وأدضنىأحلَّ النَّعفَ من أ

فَقَدت رشوم حياِضِة ورادها وقال مالك بن الريب =بشبيكِة احلَوِر الىت غربيها: وقال عدى بن الرقاع
مي بتقد" الشبيكة: " ويروى: عزيز عليهن العشيةَ ما ِبينا قال أبو عبيدة=وإنّ بأطراف الُشبيكَة نسوةْ: املازىن

  ".السمينة" ويروى . الكاف

  الشين والجيم
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قال . ماءة مذكورة يف رسم توضيح، وهي تلقاء عنيزة: بفتح أوله، مقصور، منون، على وزن فعل" شجاً"
أىن أظنهم قد دعوا اهللا إذ بلغهم اجلهد، : ماتت رفقة بالشجا عطشا، فقال احلجاج: عبد اهللا بن مسلم

قد قال الشاعر، : فقال رجل من جلسائه. ه، فلعل اهللا أن يسقى الناسفاحفروا يف مكام الذي ماتوا في
  : وهو امرؤ القيس

  وبين الشّضجا مما أحال على الوادى  له بين اللوى وعنَيزٍة تَراءتْ

وما تراءات له إال وهي على ماء، فأمر احلجاج رجالً يقال له عضيدة أن حيفر بالشجا بئراً، فلما أنبط 
ياعضيدة، لقد ختطيت مياها عذاباً، أخسفقت أم :  قربتني إىل احلجاج، فلما طلع له، فالمحل من مائها

  .بني املاءين: يعىن. أوشلت؟ فقال ال واحد منهما، ولكن نبطاً

واد باليمن كان يف منازل طيئ، فلما صارت باجلبلني نزلته مهدان، : بفتح أوله وثانيه وتشديده" الشدة"
  . رسم اجلوف، وبني هذا اجلوف وجبلى طيء مسرية شهرقد تقدم ذكره يف

  .ساحل مهرة: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" الشجر"

  : قال الفرزدق

عاجتِبيَل والشَّجِر  الطرداء إذ وِثقوا وتَرن من رباالم  

  .مذكور يف موضعه: هكذا باحلاء املهملة

مذكورة حمددة املوضع : يب صلى اهللا عليه وسلم، وبويع حتتها بيعة الرضواناليت أحرم منها الن" الشجرةَ"
  .يف رسم النقيع

  .موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم الذبابة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون" شجنة"

  الشين والخاء

  . وهي لبعض العرب.بفتح أوله، مقصور ال جيرى، يكتب باأللف والياء، يقال هذه شحا، فأعلم" شحا"

  : قال الراجز. على وزن فعلى، ركية معروفة" وشحى" وسيأتى يف حرف االو 

  صبحن من وشَحى قَليباً سكَّا

ساحل اليمن، وهو ممتد بينها وبني عمان، قال : بكسر أوله وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" الشحر"
أظنه : موكل: من قُلِل الشجرَِ فجنىب مضوِكِل قال األصمعى=رحلت من أفضى بالد الرحِل: العجاج

  .حصنا حبضرموت

  الشين والدال
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  .قد تقدم ذكره يف رسم خنل: بفتح أوله وثانيه، بعده خاء معجمة" شضدخ"

    : وقال أبو رهم كلثوم بن احلصني الغفارى، وهو من أصحاب الشجرة

وة تبوك، فسرت معه ذات ليلة وحنن باألخضر، فغلب على غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غز
النعاس، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلىت من راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيفزعىن دنوها 

: " منه، خمافة أن أصيب رجله يف الغزو، فغلبتىن عيىن، فزامحت راحلىت راحلته، فما استيقظت إال بقوله

 سسر، وجعل يسألىن عمن ختلف من بىن غفار، وأخربه، : فقال. ل اهللا، استغفر ىليا رسو: فقلت". ح
ما فعل النفر السود اجلعاد القصار؟ : فقال. ما فعل النفر احلمر الطوال الثطاط؟ فحدثته بتخلفهم: فقال

 هلم نعم بشبكة شدخ، فتذكرم يف بىن غفار، وهو رهط من. بلى: فقال. واهللا ما أعرف هؤالء: فقلت

  .أسلم، كانوا حلفاء فينا

  : موضع باليمن، إليه اإلبلُ الشدنية، قال عنترة: بفتح أوله وثانيه" شدن"

  لُعنَتْ بمحروم الشّراِب مصرِم  تُبلغَنَّى دارها شَدنية هل

  : وقال العجاج

النَّفر اقطْنساتُ ينيوالشَّد  

  .لت تعرة قطَّ، وال يقال طرحت نعرةناقة ما مح: إمنا يقال: قال األصمعى

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله وحتريك ثانيه، على وزن فعالن" شدوان"

  الشين والراء

شرى الغور، وهي جبال امة، : الشرى: قال يعقوب. مفتوح الول مقصور، على وزن فعل" الشرى"
  : وأنشد ملزرد

  جباُل الشَّرى تُرمى إليه وتَرتمى  الدهِم رجاف كأن ربابةُ من

  : طريق يف بالد بىن سلم، وأنشد ألمرأة من طيء: الشرى: وقال اليزيدى

 ال يحب يوم الحفيظ يكَلم ومن  دعا دعوةَ يوم الشِّرى ياَل مالِك

  وأنشد . أرض، وهي مأسدة: الشرى: وقال األصمعى

  تَساَقوا على حرٍد ِدماٍء األساِوِد  أسود شّرى القَتْ أسود خضفية

  : ويدلك على أن هذا املوضع يف شق اليمن قول نصيب

 إذا أول الوسمى جادتْ أوائلُه  أقَصى بالٍد تًحلُّها يمانَِية
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 الجبيِل رهوه فسوائله جنُوب  جنُوب الشَّرى من صائِف أو محلَّلها

  .فأما قوله

  بحيثُ التَقَى رهو الشِّرى وكثيبها  هُل العامريِة جيرةِهى وأ إذا

  .الناحية: الشرى: وقال ابن حبيب. إنه أراد الشراء فقصره: فقيل فيه

شرى : بشرى الفُراِت وبعد يوم اجلُوسق وقال األصمعى=لُعن الكواعب بعد يوم وصلنىن: وأنشد للقطامى
ما كان حول احلرم، وهي أشراء : الشرى: وقال السكرى.  احلرممادنا منه، وكذلك شرى: الفرات
  : وأنشد ملليح بن حكم. احلرم

  لها بنعمان أو فيِض الشَّرى ولد  لنا جيد مكحٍول مدامعها تَثْنى

  .ألم الشرى ياء، ألا جمهولة، والياء أغلب على اللم من الواو: قال أبو الفتح

  .يف اخلط العتيق مكتوبا بالياءوكذمل رأيته : قال

شراء، : وقال األصمعى. هكذا قول أىب عبيدة. بفتح أوله وثانيه، ممدود ال جيرى، ألنه اسم ارض" شراء"
  : مكسور ىآلخر، مثل حذام وقطام، وأنشد بيت النمر بن تولب على اللغتني مجيعا

  ذْبُلفقد أفقَرتْ منها شَراء في  تأبد من أطالل مية مأسُل

  : وشراء وقال ابن أمحر

  نَأيناَ أن نزور وأن نُزار  ظَعينَتى بشَراء إناَّ تقول

: وقال السكوىن.شراء السوداء، وشراء البيضاء، جبالن للضباب: مها شراءان: وقال يعقوب يف األبيات

عسفان، من عن جبل مرتفع شامخ، يلى هرشى، لبىن ليث وبىن ظفر، من بىن سليم، وهو دون : شراء
يسارها، وفيه عقبة تذهب إىل ناحية احلجاز، ملن سلك من عسفان، يقال هلا آخر اخلريطة، مرتفعة جداً، 

مث تطلع من شراء على . فأما شراء فأنه ينبت النبع والشوحط والقرظ. وهي جلد صلد ال تنبت شيئاً
رية، سكاا من افناء الناس، ومياهها ساية، وهو واد بني حاميتني، ومها حرتان وسوداوان، به قرى كث

ساية من قبل 1وواىل. اقىن حتت األرض، واحدها فقري: والفقر. عيون جيري حتت األرض، فقر كلها
وفيها خنل ومزارع، زموز وعنب، اصلها ولولد على بن أيب طالب، وفيها من افناء الناس . صاحب املدينة

رجل من : مث خيف سالم، وسالم.  هلا مهايع، وفيها منربكما ذكرنا، واسفل من ساية قرية كبرية، يقال
    : وسكاا خزاعة، وفيها منرب ايضا، واياه عىن كثري بقوله. االنصار

 لَعزةَ تَعِرفُ منهالطَّلُوال  تَوهّمتُ بالخَيِف رسما محيال
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السعد هوازن، وسد واسفل من ذلك خيف ذي القرب، به خنل كثري، وموز ورمان، ساكنه بنو مصروح و
  .كنانه، وماؤه فقر وعيون، وبقرب امحد ابن الرياض مسى خيث ذي القرب، مشهور به

وزعم حممد بن علي بن محزة لعلوي ان هذا غلط، ليس للرضا ولد، من ذكر وال انثى، اال حممد بن على 
، واهله غاضرة واسفل هذا اخليث خيث النعمان، به منرب. بن موسى، وقربه يف بغداد، مبقابر قريش

مث عصفان، وهو على ظهر الطريق، . وخزاعة، به خنل ومزارع، وهو إىل واىل عصفان، مياهه عيون خراره
: ومر. مث الظهران، وهو الوادي. مث تذهب عنك اجلبال والقرى، اال االودية بينك وبني مر الظهران

واسفل تربة لبين . نصب إىل بستان ابن عامرمث تامم مكة منحدراً، فتايت ثنية يقال هلا وادي تربة، ت. القرية
هالل، وحواليه من اجلبال يسوم وبدبد، ومعدن الربام وجبالن يقال هلما سوانان، واحدمها سوان؛ وهذه 

وهي جبال شوامخ وفيها االعناب وقصب السكر . خلثعم، وسلول، وسواءة بن عامر، وخوالن،وعرتة
فام الينبت اال النبع والشوحط، وتاوي اليه القرود ملنعتة، واالسحل والقظ والبشام والغرب، اال بدبد 
  : قال الشاعر. وكثريا ما تفسد على اصحاب قصب السكر

 بين ركِن من يسوم وبدبد بنا  وأصحابي تَخُب ِركاَبهم سمعت

  صدورالمطايا ان ذا صوتُ معبِد  فقلتُ ألصحابي قفُِوا ال أبالَكُم

 مكه من بستان ابن عامر على قفيل، وقفيل هيه الثنية اليت تطلعك قرب النازل؛ مث جبال والطريق إىل
وجبال . الطئف تلهزك عن يسارك وانت تأمم مكة متعاقدة، وهي جبال محر شوامخ، اكثر نباا القرظ

  .عرفات تتصل ا، وفيها مياه كثريه واوشال

  .موضع يف ديار بين خفاجة: كسورة، على لفض امعبفتح أوله وثانية، بعده ألف ومهزة م" شرائَن"

موضع كانت فيه وقعة لطي علي بين ذبيان، :مفتوح االول، مبين على الكسر، مثل حذام وقطام" شراِف"
  : واظنه يف ديار بين ذبيان؛ وورد يف شعر الشماخ معرب قال

بنَعفى شَراف وهى  حلًت
 عاصفةٌ

  يسراتَ غير أعصاِلتحِذى على يسراٍت غير أعلى  

وسميتا بشراِف وواقصة ابىن عمرو بن معيص . من أعمال املدينة: شراِف وواقصة: وقال حممد بن سهل
يوشك االيكون : "وذكر أبو عبيدة يف حديث ابن مسعود.بن زين، من بين عوص بن ارم بن سام نوح
يكون الناس صالمات، يضرب بعضهم : قالوكيف ؟ : قيل. بني شراف وارض كذا مجاء وال ذات قرن

يروى هذا ". ليتىن كنت طائرا بشراف"وىف حديث عبد اهللا ايضا .يعىن الفرق: صالمات". رقاب بعض
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  .هذا االسم على ثالثة اوجه، اعىن يف اعرابه

  : وقال حامت. ارض من ناحية الشام، قد تقدم ذكراها يف رسم زغر: بزيادة هاء التانيث" الَّشراة"

 ِتسع للراِكِب الُنتاَِب سير  بينَنا وبينَك فاُعاَم نّماا

    وثالثُ من الَّشراِة إلى الحلَِة للخَيل جاِهداً والرّكاَِب

خياطب ذا احلارث بن أيب مشر؛ فذكر ان بني جبلى طىي والشراة تسعا، وان من الشراة إىل احللة بارض 
  .الشام ثالث

ورواه . هكذا ثبتت الراوية عن اىب احلسن الطوسى فية. عده باء معجمة بواحدةشرب بفتح اولة وثانيه، ب"
  : ابن دريد عن اىب حامت عن االصمى، بكسر الراء، وانشد لطفيل الغنوى

  فاضت دموعك فوقَ الخَد كالسرب  رسوٍم بَأعلَى الِجزع من شَِرِب أِمن

  . مرانوهو موضع قدم ذكره وحتديد يف رسم عكاظ، ويف رسم

  : وقال الكميت

  بالموقفيِن وملقَى الَّحل من شَرِب  الحنيفة فأسأل عن مكَاَِنِهِم وفى

  .يريد اخلنيفة ملة اإلسالم

بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة مضمومة، مث بء مثلها،على مثل فعلل، " شرببب"
 مالك بن زيد مناة بن متيم، ياتى ذكره يف رسم مشاء، هكذا حكاه سيوبه وهو جبل يف ديار بين ربيعة ابن

  : قال عبدة بن الطيب

  تَحلُّ ِبايٍر أو بَأكناَِف شُربِب  أم ما ذكرها ربِعيةً وماأنتَ

  : وقال احلارث بن حلزة

 بب فالشعبتاِن فاَألبالء  فرياض الِقِطا ِفًأوديةُ الشُّر

  .وهومذكور ايضا ىف رسم يثرب

    

وقد روى مضموم االول ايضا، قال امرؤ . بفتح أوله،وإسكان ثانيه، على لفظ الشربة من املاء" شربة"
بفتح أوله وثانيه، وتثقيل " الشربة"كأَىن ورحِلى فوق أَحقَب قَاِرٍح بشربةَ أو طَاٍو ِبعرنانَ موِجِس : القيس

بن كالب، وعندهم انزل عتيبة بن حارث موضع تقدم ذكره ىف رسم اضاخ؛ وهى لبىن جعفر : الباء
قَاظَ الشربةَ ىف قَيٍد وِسلِسلٍَة صوت احلديد يغنيه إذ قاما وقال زهري، ندل ان : بسطاما حني اسره وقال

. واالَّ فانا بالشربة فاللّوى نعفَّر أماِت الَّرباِع ونيسر كذلك قال أبو سعيد: الشربة من منازل قومه مزينة
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واخلط . انقطعت الشربة" فاذا التقيا " ما بني خط الرمة وخط احلريب، حىت ياتقيا : الشربة:وقال يعقوب
  .وينتهى اعلى الشربة من القبلة إىل احلزيز حزيز حمارب. جمرى سيلهما

 بلد أنيت دميت، طيب الريعة،: سألت أعرابياً باملربد عن الشربة، فتنفس الصعداء، مث قال: وقال النجريي

  .مرى العود، من بالد عبد اهللا بن غطفان

  : قليب لبىن عبس؛ قال االجز: بفتح أولة، وإسكان ثانية، بعده جيم" شرج"

  في قَعِر شَرٍج حجر يِصلُّ  شَرج ال فاء عليك الظَّلُّ يا

  : راجزهو مسيل احلرة، قال ال: وشرج املاء: ماء لعبس بن بيض؛ قال: شرج: وقال قلسم بن ثابت

 استَقَلّتْ مثل ِشدِق الِعلِْج ثم  قد وقَعتْ في ِقضٍة من شَرِج

: وقال أبو سعيد. وقعت يف ماء قليل جيري على حصى، فلم متتلى، واستقلت كأا شدق محار: يقول

  : قال زهري. ماء بازاء جو الذي لطي بسلمى: شرج

  سلْمى على أركانها اليمِنوجو   نَكَّبتْ ماء شَرج عن شَماِئِلها قد

  : قال ابن مقبل. شرج ماء لبىن أسد: ويف شعر ابن مقبل

هاععريِف بٍج والصِثقَاٌل  فَألْقَى بشَر لَّحن داه من المزايور 

أصل : قال يعقوب. وقد شفيت من حتديد شرج يف رسم توضح، ومضى ذكرها أيضا يف رسم أيهب
يضرب مثالً للشيئني يشتبهان، ". أشبه شرج شرجا، لو أن أسيمرا: "، ومنه املثلالشرج مسيل يف احلرة

  .مجع مسر: تصغري أمسر، وأمسر: وأسيمر هنا. ويفارق أحدمها اآلخر يف بعض األمر

  : قال بشامة بن الغدير. موضع قبل الدوم، الذي تقدم ذكره: بكسر أوله، وإسكان ثانيه" الشّرع"

  فالدوم بين بحار فالشَّرِع ؟   بالِجز ِعالديار عفَون لمن

""يعربفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدة عني مهملة مفتوحة، وباء معجمة بواحدة، وياء مشددة" الش :

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم السرارة

ة التقي احلفان من وحبقل شرع. وقد تقدم ذكرها يف رسم أدنة. يف اليمن: بزيادة هاء أألثانيث" شرعة"
ومن أنكر ذلك منهم، وصاحب وهو عامر ذو الكباس ابن أخت . محري، ومها من يهود بن تبع صاحب

: وشرعه. تبع، وزوج أبنتة حى، وخليفته على اليمن، فقتله تبع مبارزة بتده، وكانت الدبرة على اصحابه

  .بظاهر الصد من ديار مهدان، وا قصر شرعة

ما لبىن كالب، وقيل لباهلة، قد تقدم ذكره يف رسم جبلة، ويف : ة وثانيه، بعده فاءبفتح أول" الشرف"
  : رسم السرير، قال أوس بن حجر وذ كرنلقة
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  بقَِرينَِة أو غير ذات قَريِن  ممّا تُواِرد منهالً رِفيّة

  .يريد اا من ابل اعدائهم اليت يغلبوم عليها. نسبها إىل الشرف

  : رف من احلمى قول عدى بن زيدوينبئك ان الش

 بين جمران فينصوِب ما  العود فأكناَفُةُ للشرفُ

 ربها زيد بن أيوب من  خير لها ان خَشيت حجرةً

هتَّكًئا تَخِفقُ ابواببالكُوب  م بدى علية العسعي  

اغارت خيل ألهل الشام،فاستاقوها، يعين اباه، وكانت له ابل بعث ا ابنة عدى إىل احلمى، فردها زيد، ف
وأتى الصريخ زيدا، فوجده يشرب،فوثب فاتى ابنه عديا، فاخربه اخلرب، فاتى عدى بأناس من الصنائع، 

  .فأستنقذها، وقال ىف ذلك هذا الشعر

  .ارض:وينصوب.جبل هناك: ومجران

ا احب ان انفخ يف م: وروى احلرىب ظن عن أيب وهب، عن حيوة، عن زهرة، عن سعيد بن املسيب، قال
  .موضع، ووهو هذا املذكور؛ وخصة لوجود نعمه: قال والشرف. الصالة وان ىل محر الشرف

    

: وقال ىف موضع اخر. مشرف: قرى من قرى العرب، تدنو من الريف، واحدها: والشارف: قال احلريب

  .وهى مثل خيرب، ودومة اجلندل، وذى املروة، والرحبة

  : موضع قبل عسعس؛ قال بشر ابن أيب خازم:  ثانيهبفتح أوله، وإسكان" شرق"

  فهاج لك الرسم منها غَراما  غَِشتَ ِللَيلَى بشَرٍق مقاَما

 المنازَل منها ِوشاَما تَخَاُل  الكثيِب عسعٍس بِسِقِط

  .بالسني مهملة" وساما: " ويروى

اسم بلدة، قال عمارة بن : غة من جيرى هندمونث ال جيرى إال يف ل: بكسر أوله، وإسكان ثانيه" ِشرك"
  : عقيل

  مثَل الرِعيِل من النَّعاِم النفافِر  تذكرون غداة ِشرك وأنَتَم هل

  : وينبئك أنه قبل عاقل قول عمرية بن طارق

  إذا حلَّ أهلى بين ِشركَِ وعاقََل  على بالوعيد وأهلِه فأهِون

  : قال جرى بن كلب الفقعسى.من ديار بىن فقعس: ه، بعده ميمبضم أوله، وإسكان ثاني" شرمة"
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 اللّوى أدين حدباً عواديا وبِطِن  وإن التى عنَّيتَ من بطِن شُرمٍة

أجش ِسماِكى من الوبِل أفصح قال أبو =وأضحى له جلب بأكْناِف شرمةَ: وقال ابن مقبل يذكر غيثا
  : واد يلى اجلبل املسمى أباباً، وأنشد ألووس بن حجر: ةشرم: حامت عن االصمعى

مٍة تَثُوبعليهم من أباٍن وشُر  عمن أهل القَنان وتَفْز وتَركَب  

  .أى تغبث

  : قال عمرو ابن معدى كرب: جبالن يف بالد جزم: بفتح أوله، تثنيه شرة" الشروان"

  حسب الرخَم الوقُوعاَجماجِم تُ  بجانب الٍّشرويِن منكُم لَقاظَ

جبل بينالعمق واملعدن، يف طريق مكة إىل : بفتح أوله وثانيه، بعده واو وراء مهملة، مقصور" شرورى"
  : وهي بني بىن أسد وبىن عامر، قال ابن مقبل. الكوفة

  ثَواني واستَوين من الضجوِع  وقد قَطَعن بنا شَرورى أقول

  : هضِب شرورى والركِْن من خيِم وقال البعيث=أمانةُ اهللا وهى أعظم من: وقال اجلعدى

  ِهضاب شَرورى خالَطَ الليل مقِصرا  رعتْ سلمان حتى كأنها بجوٍن

  .موضع من عمل مكة وهو آخر حدود اليمن: بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو ونون" شرون"

  .موضع مذكور يف رسم سعيا: وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواوبفتح أوله، " شريان"

بفتح " ثَنيةُ"موضع قد تقدم يف رسم رهىب :بفتح أوله، مكسر ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" شِريب"
بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده " شريًعة"؟ .مذكورة يف رسم النقيع: أإوله، وكسر ثانيه، وبالدال املهملة

عينان سائحتان قريبتان : شريعة وسرار: قال حامت عن رجاله. عني ماء:ياء أحت الواو، والعني املهملةال
  : من ضربة، وأنشد للراعى

  فيهمما شَريعةَ أو سراَراً  قَِلقَاَ تَخَلى الجزء منه غدا

  : وقال الشماخ

  ليوردها شَريعةَ أو سراَرا  قارباً وأرن فيها نَحاها

"فريماء لبىن، مذكور يف رسم جبلة، ويف رسم التسرير أيضا، قال عدى بن : على لفظ الذي قبله" الش
  : زيد

  أقفَر منها الشَُّريفُ فالوشَُل  دياراً كأنها ِحلَُل أغْشَى
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، ثنى وإذا مجع هذا املوضع إىل الذي قبله، وهو الَّرف. موضعان بنجد: الشرف والشرف: وقال أبو بكر
  : على لفظ منهما، قال الفرزدق

ونَهفْاِن ديناٍد والشَّرمن م وكَنم  فارقُرهإلى اهللا تُشَكى والوليدِِ م  

  : ورمبا ثنوه على لفظ املكبر، قال الشماخ

  كما راغ الغَِريم عن التَِّبِيِع  ثَعالب الشَرفين منها تَروغُ

  الشين والسين

"ساحدمها قد تقدم يف رسم أبلى، والثاين يف رسم احلشى: ومها شسان. ه، وتشديد ثانيهبفتح أول" ش .

  : موضع قال كثري: شس: وقال حممد بن حبيب

  يقارنه من عقدة البقع عيمها  مردوع بشٍَس مطرد كأنّك

  .اهليام: اهليم. والبقع هناك. أراد عقدة من الشجر

  .ماءه لبىن مشخ، مذكورة يف رسم ضربة: على لفظ شسع النعل" الشسع"

  الشين والصاد

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األشعر: يصم أوله، بعده معجمة بواحدة" ذَات الشصب"

  الشين والطاء

    

: " وورد يف بعض أشعار املغازى. بلد تفعل فيه الثياب الشطوية: بفتح أوله، على وزن فعلة" شطَاة"

  .وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء اهللا. ة، وال أردى ما صحتهبالظاء املعجم" الشظاة

اسم جبل يف بالد بىن متيم، قال أوس بن : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" شِطب"
  : حجر

  أقراب أبلَقَ ينفَى الخيَل رماِح  ريقة لما عالَ شَِطباً كأن

  : وقال عبيد

 يوم ياكمِد والفَضُل  النَّعٍف من شَِطٍبكما حدللقوم من يٍح ومن ع 

  : وقال أمرؤ القيس



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  435  

ورفَا شَِطب من أهله فُغُرع  وفم ورالديار تَد بولة إن 

به فِجزع تقُم اٍة كأن لَّمحيةُ  مسالَم والً كَامِال وقَذُورح 

  : وخيفف، فيقال شطب، قال كثري

 لما استُنْطقت لم تلكِم دوارس   فمِرجمأقى رسم أطالل بشَطٍْب

  .وقد مضى يف رسم بدبد ما يدل أن شطْباً املخفف يف ديار خزاعة

  .يف رسم فرعان، مذكور حمدد: بضم أوله، وتشديد ثانيه، على وزن فُعالْن" شطّان"

  .قد تقدم ذكره يف رسم تيماءموضع : بفتح أوله، على لفظ النسبة إىل الشطن، وهو احلبل" الشطَِنية"

  .يئر مذكورة يف رسم ضرية: بفتح أوله، وضم ثانيه، على بناء فعول" الشطُون"

  .مذكور يف رسم طَِميضية، ويف رسم مويسل: ووادي الشطُون

  الشين والظاء

  : موضع قبل خيرب، ورد ذكره يف بيت يف أشعار املغازي، وهو: بفتح أوله" الشظَاة"

  سلَطْن على ركّن الشظاة فميثَبا  عهِدي هل أرِيك ظَعائناً فإنّك

  .من خيرب: ومثيب

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم يف رسم النباج: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء" شظْف"

  الشين والعين

هي : ل يعقوبقا. بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، مقصور، على وزن فعلى" شعىب"
  : هي هضبة حبمى ضرية وقد تقدم ذكرها قال جرير: وقال عمارة. ولذلك قيل شعىب. جبيالت متشعبات

 بين الحِوالق والحواِمى هوى  التَّغَلبى وطَاح ِقرد قتلتُ

 البعيثَ بسهِم راِم وأقَصدتُ  البارقى قَدرتُ حتفاً وُألبن

  وصدع صاحبى شُعبى اتقاَِمى  د سلمىالقَصائد طَو وأطْلَعتَ

العباس بن يزيد الكندى، : األعور النبهاىن، ومن أصحاب شعىب: الذي هاحاء من اصحاب جبل سلمى
  .وال أعلم من الثاين. وكان هناك نازالُ يف غري قومه

  : وقال جرير يعىن العباس أيضا

 تَلْتَهب التهاباعلى الكنْدى   ستَطلُع من ذُرى شُعبى قَواٍف
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 ال أبا لك واغِتِرابا ألؤما  حّل في شعبى غريباً أعبداً

: موضع بالشام معروف: على لفظ اسم الشهر" شعبان"  

  .ماءة مذكورة يف رسم ضرية: بضم أوله، على لفظ اسم الرجل" شعبة"

  . تقدم ذكرها يف رسم مشاءأكمة هلا قرنان، قد: بضم الوه، على لفظ تثنيه شعبة" الشعبتان"

بفتح أوله وثانيه، وإسكان الباء املعجمة بواحدة بعدها عني مهملة أيضا، وباء معجمة بواحدة " شعبب"
  : اسم ماء لبىن قشري، قال عويج الطائى: أخرى

  والعين تّذْرفُ أحياناً من الحزِن  ياَلَيتَ ِشعرى واألقدار غالبة

 شَعبعب بين الجد والعيِن على  د مرتفَعةًأجعلن يدى للخّ هل

  .وشعبعب مؤنثة ال جترى. وأنشده ابن األنبارى للصمة بن عبد اهللا القشريى. ويروى بني احلوض والعطن

  .موضع أخر، يذكر يف موضعه إن شاء اهللا: وشغبغب، بغينني معجمتني

قال . ضع تلقاء حمرض، املتقدم ذكره وحتديدهمو: بفتح أوله، ممدود، على لفظ تأنيث أشعث" الشعثاء"
  : ابن أىب ربيعة

 قفا منَحرٍض كأنهن صحائفُ  ِبها جازِت الشّعثاء والخيمةَ التى

هو جبل بأعلى احلمى، كالب، وقيل لبىن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، قال اخلليل" شعر"
  :  رسم الصراد، قالت عمرة بنت مرداسقد تقدم ذكرها يف رسم ضرية، ويف. سليم

 الخَبو إلى شَعٍر إذا ركُوا بين  كَأن ملقَى المساحى من سنَبكَها

    

شعر، بكسر : ورواه إبراهيم بن حممد بن عرفة، عن أىب العباس األحوال. وقد ورد بكسر أوله كذلك
  : الشني، وأنشد لذى الرمة

  وسمر الذَّرامن هضِب نَاصفَةَ الحمِر  نَنَاوشعِر والعرائس بي أقُوُل

  : وكذلك روى عن أىب عبيدة يف شعر خفاف بن ندبة، قال. وكذلك رواه إبراهيم يف شعر اجلعدى

  لذكرهضِم وأى أواِن ِذكِْر  لَيلَة ِبِبراِق ِشعٍر تَطَاوَل

  : وانشد اخلليل

  بذى سلٍَع حماراولم ييترك   العفر من أفناء ِشعٍر فحطَّ

  : والشاهد بفتح الشني يف هذا االسم، قول بشري بن النكث، وأنشده أبو حنيفة
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 من حبتَه ما قد نَثَر يقمحن  فأصبحتُ بألنفَ من جنبى شَِعر

ألنه إمنا جيوز فتح الثاين واسكانه فيما كان مفتوح األول وثانيه حرف حلق، مثل شعر وشعر، ور ور، 
  : ذلك قول عباس بن مرداس لبىن فزارةك

جلَةً لَنمادام  تَرجعوها ولو كانت م انفي النَّعِم المأخوِذ ألب 

 ذو شَعٍر منها وسالن وساَل  شَنْعاء جلِل من سوءاتها حضن

هكذا ذكره يعقوب يف . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعالن، وهو جبل باملوصل" شعران"
  .ويف رواية ابن والد عن أىب عمرو أنه شعراء، ممدود. الحاإلص

لكن بشعفني أنت : " ويف هذا املوضع ورد املثل. قرنان من جند: بفتح أوله وثانيه، تثنيه شعف" شغفَانَ"
لكن مل تكوىن : أن امرأة أخصبت بعد هزل، فذكرت درة لبنها، تفخر بذلك، فقيل هلا: واصله".جدود

  .كذلك بشعفني

موضع قد تقدم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه أيضا" شعالَن: "وز أسكان العني من شعفني، قال ابن مقبلوجي
  .ذكرها يف رسم أشى

حدث احلرىب عن سعيد . قرية مذكورة حمددة يف رسم بيدخ: بضم أوله، على لفظ تصغري شعبة" شعيبة"
وانظره يف . أى صرفتهم: حجتهم. و الشعيبةأقبلت سفينةَ فحجتهم الريح حن: بن عمرو وعن أبيه، قال

  .رسم نبايع أيضا

  الشين والغين

قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم بدا، وهي : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" شغب"
  .قرية الزهرى الفقيه

، فرتال على خرج عبد اهللا بن السائب املخزومى حنو اليمن ومعه ابنه: وحدث ابن أىب أويس، قال
  : غدائهما، فقال عبد اهللا بن السائب

  تقطع من أهل الحجاِز عالئِقى  علواَ شغبا تَبينَتُ أنه فلما

  : فقال ابنه

 بلٍد ناتء قليِل األصاِدِق إلى  فال ِزلن حسرى ظُلعاً لم حملننا
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  .أمك طالق إن تغدينا وتعشينا إالّ على هذين البيتني: فقال أبوه

موضع يف أرض بىن متيم، قال : بفتح أوله وثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، مث غني وباء آخرين" غبغبش"
  : امرؤ القيس

 ضحياً بين حزمى شغبغِب سلكَن  تَبصر خليلى هل تَرى من ظَعائٍن

  : هكذا صحت الرواية عن الطوسة وحممد بن حبيب البصرى، وأنشده اخلليل

"  زمىِببين حعبشع"  

  .بعينني مهملتني، على لفظ املواضع الذي تقدم ذكرها يف رسم العني

  : موضع قريب من مكة، قال أبو خراش: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، مقصور" الشغرى"

  لدى حجر الشغْرة من الشد أكلم  وقد خلَّفَتُ أصحاب فَائٍد فكدتُ

 أولى القوم أم أبا أحلم أجاوزتُ  ارى عشيةوقد جوزتُ ص أقوُل

فعلى كأجلى، من صارة يصريه إذا قطعه، أو من صاره يصوره إذا عطفه، إال أنه : صارى: قال أبو الفتح
صريى أو صورى، لعدها عن شبه الفعل، لدخول ألف التأنيث، : قد كان جيب تصحيح العني، فيقول

يكون فاعال كطابق، من صرى يصرى إذا حبس، ومل تصرف ألا كما قيل حيدى وأشباهها، وجيوز أن 
  .اسم شعبة، فاجتمع التعريف والتأنيث

  : موضع بعمان ينبت الغاف العظام، قال الشاعر: فتح أوله وثانيه، عده فاء" شغف"

  وفي البالد لهم وسع ومظطَرب  حتّى أناخَ بذات الغَاِف من شغٍَف

  .قارات مذكورى يف رسم رماح: هبضم أوله وثاني" الشغور"

  .مذكور يف رسم النقاب: والشغور، بفتح أوله وضم ثانيه أيضا

  الشين والفاء

    : أرض يف شق بالد هذيل، قال إياس سهم: فتح الوه مقصور، على وزن فعل" الشفا"

  هزيراً عليه جنةُ الموِت ضيغَما  الذي الَقى الفوارس بالشّّفَا ومنّا

"موضع يف ديار بىن أسد، مذكور يف رسم حزة، : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وراء مهملة" ِفريالش
  : ويف رسم دومة، قال الكميت

  على النَّجضواِت الخُضِر والِجزع مخِصب  تتجاور بالشَّفير بيوتُنا ولم
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  .وهو أيضا مذكور يف رسم السفري

  .مذكورة يف شعر حامت الطائي: وشفرية، بزيادة هاء يف آخرها

  .اسم بئر قد تقدم ذكرها يف رسم سجلة: بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده ياء مشدودة" شفَية"

  الشين والقاف

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم اجلار: على لفظ تأنيث أشقر" شقْراء"

قال . كرها يف رسم ذات السلمقرية قد تقدم ذ: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" الشقْرة"
مسعت أعرابيا يستقي على بئر أبيك أيب بكر بن عبد اهللا : أخربين عمي مصعب بن عبد اهللا، قال: الزبري

  : بالشقرة، وهو يقول

  تَزداد ِطيبا في أداوي السفر  ِبئر أبي بكٍر ورب الغبر

مل : ى ويوم الِفِطر قال الزبري وسألت سليمان بن عياش السعديولَيلَة األضح=يدعوا له الناس غَداةَ النحر
مابني بئر أبيك بالشقرة إىل : فأين منتهاه؟ قال: قلت. مسى احلجاز حجازا؟ قال ألنه حجز بني امة وجند

  .فما وراء بئر أبيك فمن جيد؛ وما وراء أثاية العرج فمن امة. أثاية العرج

واد خبيرب، مذكور يف رمسها، وكان يف سهم النيب صلى اهللا عليه وسلم : انيهبكسر أوله، وتشديد ث" الشق"
  .الذي قسم الشق والنطاة

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم البثنة: بكسر أوله، وتشديد ثانيه" الشقَّة"

بضم أوله، على لفظ مجع شق، وهو موضع من وراء احلزن، يف طريق مكة، وقد تقدم " ذَات الشقُوق"
  : ه يف رسم النسار؛ قال أوس بن حجرذكر

نتَّعخْرم  من ذات الشُّقُوق بشَربٍة تَمفاٍف بملَى ذي جن أعيازوو  

  .موضع بظهر الكوفة، بني بالد بين بوع وبين أسد بن خزمية؛ وكل منقطع غلظ خمرم: جفاف

، فأخذوهم بذات الشقوق وروى احلريب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث جيشا إىل بين العنرب
فوق النباج، فام يسمعوا أذانا عند الصبح، فأستاقوهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر حديثا "

  .من منازل بين العنرب" طويال، فدل احلديث أن ذات الشقوق

ل، ويف موضع يف ديار بين سليم، قد تقدم ذكره يف رسم الدح: على لفظ تذكري الذي قبله" الشِقيق"
  : رسم فيحان، قالت خنساء

 لنا ِبلوى الشّقيق؟ وأيام  أال هل تَرِجعن لنا اللَّيالي
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هو نقا احلسن، الذي تقدم ذكره؛ وفيه قتل بسطام بن قيس، فهو يوم نقا : على مثل فعيلة" الشِقيقَة"
  .احلسن، ويوم الشقيقة يف رسم أبلى ويف رسم الثعلبية

  الشين والالم

واد معروف، أوله ببالد بين ضنة من عذرة، رهط بثينة، قال : بفتح أوله، على بناء فعال، الجيري" لشالَ"
  : مجيل

  شَالََل ولم َأعسف بها حيث أعسفُ  ابنة العذِْري لم تَر ناقتي فلَوال

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم نبايع: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" الشل"

. أسم لبيت املقدس، قد بقدم ذكره يف رسم صهيون: له وثانيه، وبشديده، على وزن فعلبفتح أو" شلَّم"

  : شلم، قال األعشى: ايلياء، وقد عرا العرب، فتقول: شلم: قال اهلمداين

  عمان ِفحمص فأوِرى شَلَم  طُفْتُ للماِل آفاقَه وقد

  .هو سلم، بالسني، فعربه: قال ثعلب. بيت املقدس: شلم بكسر الالم: قال أبو عبيدة

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم مجال: بفتح أوله، وكسر ثانيه، على وزن فعيل" شِليل"

  الشين والميم

. بفتح أوله، على وزن فعال، وقال أبو حام مشام مؤنثة، بكسر امليم األخرية يف كل حال، مبنية" شماِم"

  : وقال جرير يعري الفرزدق. ام لبين حنيفةمش: وقال أبن األعرايب. وهو جبل يف بالد بين قشري

 عليه حلّة أرجواِن كأن  ويوم َّاِْلشعب قد تَركوا لقَِيطاً

  .فحكَّم ذا الرقَيبة وهو عاِن يقين مالكا ذا الرقيبة القشريي=وكُبلَ حامتٌ بشماِم حوال

  : والدليل على مسوق هذا اجلبل وأمتناعه قول أمرئ القيس

  نزلتُ على البواِذِخ من شَماِم  إذ نزلتُ على المعلَّي كأني

    

  : قال اجلعدي. هضبتان تتصالن ذا اجلبل: وابنا مشام

  مِقيما ما أقام أبنَا شَماِم  أخْزيتَهم ِخزيا مِبيناً لقد

. تسميهما العرب أبا نني: روقال يف موضع آخ. جبل له رأسان يسميان أبين مشام: أبنا مشام: وقال اخلليل

  : وقال الطرماح. مصد" باب"وذكر ذلك يف 
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  بمصدان أعلَى أبني شَماِم البوائِن  كُلّما ِريعتْ صداةٌ وركْدةٌ لها

يعين األروية إذا قرعت بيديها الصفا، مث ركدت، تسمع صدى قرع يديها يف الصفا : قال أبن أسحاق
  .دان اجلدارواملص: قال. مثل التصفيق

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم حائل: بفتح أوله معرب النون، وليس بتثنية" شمامان"

  : قال سلمى أبن ربيعة الضيب. موضع: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده راء مهملة" ذُو شِمر"

نِفعا دٍم باِلبرى به ذو شَِمر  إلى نَعِق من حيث أفْض  

  .ه، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، وواو وخاء معجمة؛ وهو حصن فدكبضم أول" الشمروخ"

  .عني ماء معروفة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة" شمس"

  : ، وأنشد لكثري"الصرح"هي حيث بين فرعون : قال حممد بن حبيب

  ِبدعماد الشَّبا من عين شَمس فعا  ودوني بطن غَول ودونَه أتَاني

وذكر الكليب أن . وأول من مسى ذا االسم سبأ أبن يشجب. وزعم قوم عبد مشس إىل هذا املاء أضيف
  .مشسا الذي تسموا به صنم قدمي

وقال دريد . موضع قد تقدم ذكره يف رسم عكاظ: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ظاء معجمة" شمظَة"
  : بن الصمة

  ودوني بطْن شَمظَةَ فالغَيام  ودونَك برق شَعر أتوعدني

  .هكذا نقلته من كتاب أيب علي

  : قال النعمان بن املنذر. بلد: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده الم مكسورة، على وزن فعليل" شِمِليل"

  عوج المطى به أبراقَ ِشمليال  أنْتفاُؤك منه بعدما جزعتْ فما

قال احلارث . أسم هضبة ببالد بين يشكر: يد ثانيه، ممدود، على لفظ تأنيث اشمبفتح أوله، وتشد" شماء"
  : بن حلزة

  ء فأدنَى ديارها الخلصاء  عهد لنا ببرقَة شَما بعد

 هذه بِب فالشعبتان فاألبالء-ذي فتاق فعاذب فالوفاء فِرياُض القَطَا فأَودِية الشر=فمحياة فالصفاح فأعلى 
  .أسم هضبات معروفات جمتمعات: والصفاح. كلها بديار بين يشكر

موضع بعينه، يكثر فيه ستنقاع : والرياض. بلد: والوفاء. واد قد تقدم حتديدمها: وعاذب. جبل: وفتاق
: والشعتبان. قد تقدم ذكره يف هذا الباب: والشربب. املاء ودوامه، فيقشب، فتألفه القطا والطري لذلك

  .أسم ماء من مياههم: واألبالء. ما قرنانأكمتان هل
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  .موضع مذكور يف رسم مبايض: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، على وزن فعالت" شمات"

وهذا . جبل: بفتح أوله وثانيه، بعده نون ساكنة، وصاد مهملة مكسورة، وياء وراء مهملة" شمنِصري"
ويقال مشاصري، بألف مكان النون، : أبن دريداالسم أحد األمثلة املستدركة على صحب الكتاب، قال 

وبأعاله . وهو جبل ململم من جبال امة، يتصل جببال ذروة، ومل يقاه قط أحد، والدرى ما عل ذروته
وبطرف مشنصري قرية يقال هلا رهاط، وهي . القرود، واملياه حواليه ينابيع تنساب، عليها النخل وغريها

  : بواد يسمى غرابا، وأنشد السكوين

 عقْد على وثيقُ لسكَّاِنِه  وان غُرابا صاِح واٍد َأحبه

وبغريب مشنصري قرية يقال هلا احلديبية، ليست بالكبرية، وحبذائها جبل صغري، يقال له ضعاضع، وعنده 
حبس كبري جيتمع فيه املاء، وأنشد السكوين وان التفايت حنو حبس ضعاضع وأقبال عيين الصبا لطويل 

وهلذيل وفهم فيها . ويف سعد هذه نشأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يات لسعد ومسروحوهذه القر
  .شئ، ومياههم بثور، وهي أحساء وعيون، وليست بأبار

وأصحاب ". بن االصبغ"ومن احلديبية إىل املدينة سبع مراحل، واىل مكة مرحلة؛ وهكذا قال عرام 
  . الشجرةاحلديث يقولون أن احلديبية بئر؛ وهناك مسجد

    

مررنا على مسجد : لسعيد بن املسيب: وروى السكوين عن رجاله، عن طارق بن عبد الرمحن، قال
. أقاويل الناس كثرية: قال. مسعت الناس يقولونه: ومن أين تعلم ذلك؟ قلت: فقال. الشجرة، فصلينا فيه

د الشجرة، مث رجعنا من صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسج: حدثين أبن املسيب، قال
  .قابل، فطلبناها يف ذلك املكان، فلم نقدر عليها

واد عظيم، به أكثر من سبعني عينا جتري، ترتله مزينة : مشنصري جبل بساية، وساية: وقال أبن األعرايب
  : وقال صخر الغي. خزاعة: وأهل أمج. وادي أمج: وسليم

  ِنصير مقَاماتَبوأ من شَم  لَعلَّك هاِلك أما غُالم

  : وقال ساعدة بن جؤية اهلذيل

  إلى شَمنِْصٍير غَيثًا مرسال معجا  بين بطِْن اللَّيث أيمنُه مسأِرضا

  .موضع قد تقدم ذكره: والليث هناك

  : رزداق باليمن، قال الراعي: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وسني مهملة" الشِميس"

  وقُرى الشَّميس وأهلُهن هريري  تْ مصانع مأِرٍبالذي سِمع أنا
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  .الشموس، بالواو: والسدوسي يقول

جبل يف بالد طئ مذكور : بضم أوله، وفتح ثانيه، وبعده ياء وطاء مهملة، على لفظ التصغري" الشميط"
  .يف رسم مليع، ويف رسم الشؤبان

  الشين والنون

قال . موضع بالبادية:  بعده طاء مهملة مضمومة وباء معجمة بواحدةبضم أوله، وإسكان ثانيه،" شنطُب"
  : ذو الرمة

 عهٍد مستحيل الوقاِئِع أخاِديد  دعاها من األصالِب أصالب شُنْطٍُب

  .حالت، فلم متطر أعواما، فهو أمت لنباا: يقول

  .هكذا صحت الرواية عن أبن علي القايل يف هذا البيت

وعليه سلك رسول اهللا صلى اهللا . موضع قد تقدم ذكره يف رسم ضيرب: له، وضم ثانيهبفتح أو" شنوكَة"
  .عليه وسلم يف طريقه إىل بدر

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم الشبا: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" شهد"

ال عبد اخلالق بن الطلح ق. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعد راء مهملة؛ هو قصر بينون باليمن" شهران"
  : اهلمداين

مهرا وبينون شَهوا بدخام  شَيٍر ورعربساٍج وع ن  

هين مدينة . هكذا يقول أبن األعرايب. بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مكسورة" شهر زور"
أي قد شالت أذناا، . قارا لربققبحها اهللا، أن رجاهلا لرتق، وأن ع: وذكرها أعرايب فقال: قال. معروفة

  .ناقة بروق: من قوهلم

  الشين والواو

جبل شامخ؛ وهو بأزاء ماءة يقال هلا الرفدة، قد حددا : بضم أوله، وباحلاء والطاء املهملتني" شواِحط"
   :وهذا اجلبل كثري النمور واألروى، كثري األوشال، ينبت الغضور والثغام، قال عنترة. يف رسم أبلى

  تَحلُّ شُواحطا جنْح الظَّالم  تَبينُوا ظَعنا أراها فقلت
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وحبذائه واد يقال له برك، كثري النبات، وبه ماءة يقال هلا البويرة، عذبة طيبة؛ وهناك جبل يقال له برس، 
ذاءه بلد وهو اجلبل الشامخ الكثري النمور، وحذاءه واد يقال له بيضان، فيه آبار كثرية، يزرع عليها؛ وح

  : يقال له الصحن، فيه يقول الشاعر

 سيرها نَسال لنَسل عتاقا  جلَبنَا من جنُوب الصحن جردا

نيب اهللا جدا غري هزل وفيه مياه يقال هلا اهلباءة، آبار كثرية منخرقة األسافل، يفرغ =فوافَينا ا يومي حنين
 وماء آخر، بئر واحدة، يقال هلا الرساس، كثرية املاء اليزدرع .بعضها يف بعض، عذبة، يزدرع عليها

وبأسفل بيضان موضع يقال له العيص، فيه ماء يقال له ذنابة العيص، كثرت . عليها، لضيق موضعها
وحذاه جبل يقال له احلراض أسود، ليس فيه نبت، . أشجاره من السلم والضال، فلذلك قيل له عيص

  .وبأزائه الستار، وقد مضى ذكره. واق، لبين سليموبأسفله أضاة يقال هلا احل

أغات سرية من بين عامر على أبل ابىن حمارب بن صعصعة بن خصفة بشواحط، وذهبوا : قال أبو عبيدة
ا، فأدركهم الطلب، وقتلت حمارب من بين كالب سبعة نفر، وأرتدوا األبل، فلما رجع املفلولون، 

ارب، وكانوا حاربوا أخوم، فخرجوا عنهم، وحالفت بين وثبت بنو كالب على جسر، وهم من حم
أتعجزون : عامر إىل اليوم، فقالوا نقتلهم بقتل من قتلت حمارب منا، فقام خداش بن زهري دوم، وقال

     : عمن أصابكم، وتقتلون اعداء الناس هلم، وقال يف ذلك

 ِقدِريأمر ال يتقى له  وذلك  أكَلَّفُ قَتْلَى الِعيِص ِعيص شُواحط

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، " شوران"وال أنا موالهم وال نصرهم نصري =وأعقل قَتلى معشر لَست منهم
  : موضع يف ديار بين جعدة، تقدم ذكره يف رسم ظلم؛ قالت األخيلية: بعده راء مهملة، على وزن فعالن

  ون المطي المنَعالبشَوران يزج  من األنبياء أن عشيرتي أتاني

وقال أبو شجرة بن عبد العزي السلمى، واسم أبن شجرة عمرو، وأمه اخلنساء بنت عمرو بن احلارث بن 
  : الشريد

 الرتاج إذا مالَزه الغَلَقُ مثل  ارعويتُ إليها وهي حانية ثم

 ألزري عليها وهي تنطلق أني  أقبلتها الخل من شوران مصعدة

  .، بالذال املعجمة"أقبلتها اخلل من شوذان: "ويروى: قال" حانية، وحابية"ويروى :  بن ثابتقال قاسم

  .موضع مذكور يف رسم أبلى: بفتح أوله" الشورة"

  : موضع تلقاء بالد طئ، قال حامت: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده طاء مهملة" شوط أحمر"

  ت جنُونا أن رأتْ شَوط أحمراوجنَّ  إلى األجبال أجبال طَيئ تحن



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  445  

  : ووقع هذا االسم يف شعر امرئ القيس شوط، بضم أوله، مل ختتلف الروايات فيه، قال

  وهل أنا الق حي قيس بن شَمرا  أنا ماٍش بين شُوٍط وحية فهل

ابن .  وقيس.موضع يف ديارهم: وحية أيضا. يف ديار بين ثعل، من احد جبال طئ: شوط: قال أبو احلسن
  : وقد أعاد ذكره ي موضع آخر، فقال. ثعلبة بن سالمان بن ثعل

ادطَحا فجفِمس هاءٍيسا فالصا  قُسرِس بن شَمى نَخَْل قَيا فروووج  

  .ومشر على فعل ليس اال يف محري وطئ: قال. هو قسيس بن عبد جذمية الطائي: قال اهلمداين

موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم ذي الغصن؛ قال : ر، على وزن فعلىبفتح أوله، مقصو" شوطَي"
  : إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف

  وذو الغُصِن ملْتَج أغَن خَِصيب  شَوطي وبرد ِظاللها أمتْروكة

هرص أممل أع ذْ كنتم ويل صاحب= ِصيبأنت م طَان"إذا قال شيئا قلتوونون، على بزيادة ألف" ش 
  : قال عمر بن أيب ربيعة. موضع قد تقدم ذكره يف رسم فرعان: وزن فعالن

  خوارج من شَوطَان بالصبر فأظْفَر  خليلي حين زالت حمولُها يقول

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم النقيع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ظاء معجمة" شوظة"

  .ور يف رسم أضاخماء مذك: بضم أوله" شوك"

  : موضع كثري النخل؛ قال أمرؤ القيس: بفتح أوله وضمه" شوكاَن"

  كالنخل من شَو كَاَن حين ِصراِم  تَرى أظعانَهن بعاِسٍم أفَالَ

جبل يف ديار بين مرة، قال : بضم أوله، وفتح ثانيه، يف آخره سني مهملة، على لفظ التصغري" ذُو شويس"
  : بشامة بن عمرو

  َأجدوا على ذي شُويس حلُوال  قومي ولم َألقْهم وخُبرتُ

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وكسر ثانيه، على وزن فعيلة" الشِويكة"

  .موضع ذكره أبو بكر، وذكر معه الشويلة: على لفظ التصغري أيضا ممدود" الشويالء"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األشعر: غريبضم أوله، على لفظ التص" الشويلَة"

"وىموضع ذكره أبو الفتح، وأنشد: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء مشددة" الش :  

  عفَتْ بين المذَيل والشَّوى  ِدمنَة من آل هند أتعرف

  : وأنشد البن مفرغ
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  وال راعي المخَاِض لنا براع  أهُل الشَّوى لنا بأهل وما

  .مجع شاء، كما تقول معز ومعيز، وكلب وكليب: الشوى هنا: قال إبراهيم بن حممد بن عرفة

  الشين والياء

  .موضع ذكره أبو بكر: بكسر أوله، وبالباء املعجمة بواحدة يف آخره، على لفظ مجع أشيب" الشيب"

كره يف رسم حداب بين موضع بالطائف، قد تقدم ذ: بكسر أوله، وباحلاء والطاء املهملتني" ِشيحاط"
  .شبابة

  .موضع بالطائف قد تقدم ذكره يف رسم مليحة: بكسر أوله، وباحلاء املهملة" الشيحة"

  : أرض من عمل محص؛ قال أمرؤ القيس: بفتح أوله، وبالزاي املعجمة، بعدها راء مهملة" شيزر"

  عشية جاوزنا حماةَ وشيزرا

  .أرض من محص أيضا: ومحاة

  .بكسر أوله، وبالسني املهملة بعد ثانيه، قد تقدم ذكره يف رسم املضيح" سةالشي"

    

وقال أبن . قاله الطوسي. جبالن يف ديار بين أسد: بكسر أوله، وبالقاف، كأنه تثنية شيق" الشيقَان"
  : قال بشر بن أيب خازم. مها واديان: األعرايب

  مضر الحمراء شَبتْ حروبهاإذا  دعوا منْبت الشَّيقْين أنَّهما لنا

  .يعين سيفي البحر" دعوا منبت السيفني: "ورواية األصمعي

  .اسم جبل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" الشيم"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم ضرية: ممدود، على لفظ تأنيث الذي قبله" الشيماء"

"ذكره وحتديده يف رسم ظلمموضع قد تقدم : بكسر أوله، وتشديد ثانيه" ِشي.  

مها : قال أبو حامت. بفتح أوله، وكسر ثانيه وتشديده، بعده طاء مهملة، على لفظ التثنية" الشيطّان"
  : واديان لبين متيم، وأنشد للحطيئة

 مهاقه التَّعِشير بالشَّيطَين  وكأن رحلي فوق أحقَب قَارح

  : شىوقال األع. أن يقطع اقه: التعشري

  بالشَّيطَين مهاة تَرتَعي ذَرعا  بعدما جد النَّجاء بها كأنَّها

  .وقد تقدم ذكر الشيطني يف رسم لعلع
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم تسليما

 كتاب حرف الصاد

  الصاد واأللف

دم ذكره يف رسم األدمي، ويف رسم برك، ويف موضع قد تق: على لفظ فاعل، من صاف يصيف" صاِئف"
  : وقال النمريي. رسم النقيع

  إلى الجزع جزع الماء ذي العشرات  ما بين النمار وصائف وأصبح

باحلاء " صاحة: "العظيم من اجلبال: الكفر: تطلع رياه من الكفرات قال الفراء=له أرج بالعنرب الورد ساطع
  : قال عبيد. والدخولجبل أمحر بني الركاء : املهملة

  درست من األقواء أي دروس  الديار بصاحة فحروس لمن

  : وقال سالمة

  كذي جدة من وحش صاحة مرشق  إذ تهوى وصالك أنها ألسماء

هضبتان عظيمتان، هلما زيادات وأطراف كثرية، وهي من : صاحة: قال أبو زياد الكاليب: وقال يعقوب
  : فرسخ؛ وأنشد للبعيثعماية، تلي مغرب الشمس، بينهما 

  تضمنها من صاحتين وقيع  أسفنط بماء غمامة سالفة

  : وقال لبيد. يعين اهلضبتني

 وعولها رمك الجمال كأن  وحط وحوش صاِحة من ذراها

  : وأضافها مسلم بن الوليد إىل مربق، فقال

 عهد منزلها بصاحة مبرق أم  العهد من ليلى نكرت على النوى

  .، بالسني"بساحة مربق"تاب الزيادي، ولعله هكذا نقلته من ك

  : موضع تنسب اليه برقة؛ قال النابغة: على لفظ فاعل، من صدر" صاِدر"

  يريد بني حن ببرقة صادر  لقد قلت للنعمان يوم لقيته

  : وقال النابغة يف أخرى بعد. بطن من عذرة: وحن
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  كريه وان لم تلق اال بصابر  بني حن فأن لقاءهم تجنب

  : شعبة يف ديار بين كنانة؛ قال أبو خراش اهلذيل: بالراء املهملة، مقصور" صاري"

  أجاوزت أولى القوم أم أنا حالم؟  وقد جاوزت صاري عشية أقول

صاري، يكون وزا فعلى، كأجلى، من صارة يصرية أذا قطعه؛ ويكون وزا فاعل مثل : قال أبو الفتح
وقد تقدم ذكر صاري يف رسم حجر .  يصرف، ألا شعبةطابق، من صرى يصرى إذا حبس؛ ومل

  .وهذا الشعر يقوله أبو خراش يف قرته اليت فرها من فائد اخلزاعي. الشغري

  .ثنية بالعميس، بني مكة وبالد هذيل: وقال الشكري، صاري

ة، وأنشد هي ماء بني فيد وضري: قال يعقوب. على مثل لفظه اال أن هاء التأنيث بدل من الياء" صارة"
  : للبعيث ااشعي

  كما عرض الحبر الكتاب المرقما  فصارة فالقوين اليا عرفته

وقد . رأسه: قال احلريب، صارة اجلبل. مل يبني، من التعريض الذي هو ضد التصريح": عرض"يريد بقوله 
  .تقدم ذكر صارة يف رسم حساء، ويف رسم كشب، وهي مذكورة أيضا يف رسم السؤبان

"اِرخمدينة للروم، وأياها عين أبو الطيب بقوله: بكسر ثالثة، بعده خاء معجمة" ةص :  

 المنابر مشهوداً بها الجمع له  مخْلى له الَمرج منْصوبا بصاِرخٍَة

  .قرية مذكورة يف رسم القيذوق: بفتح الغني، وفتح الراء املهلمة، بعدها ياء مقصورة" صاغَري"

  : موضع ببالد الروم، قال الطائي: بعدها راء مهملة وهاء التأنيثبكسر الغني، " صاِغرة"

 قَرنْطَاَءوس وابلك السكْب بالد  بصاِغرة القُصوى وزمين وأقْتَرى

    

" وزمني"مكان " وطمني"وروى الصوىل . ، فيدل أن هناك صاغرة أخرى"بصاغرة الوسطى: "ويروى

  . املفتوحةبالطاء املهملة املكسورة، مكان الزاي

وبأزائها قرية يقال هلا بيوزي، ا قتل أبو . موضع بشط دجلة، على يوم: فاعلة من الصفا" الصافَِية"
الطيب أمحد بن احلسني رمحه اهللا، قتلته بنو أسد، وتوىل قتله منهم فاتك بن أيب اجلهل بن فراس بن بداد 

  : ب بقولهاألسدي أبن عم ضبة بن يزيد العتيب، الذي هجاه أبو الطي

  ماأنصف القوم ضبه

جبل معروف ضخم؛ وهو تلقاء ملحة اليت بقدم : بكسر القاف، بعده باء معجمة بواحدة" الصاِقب"
  : ذكرها، قال احلارث بن حلزة
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 فيه األمواتُ واالحياء قب  أن نَبشْتُم ما بين ِملْحة والصا

  : وقال أوس بن حجر

 على ِذروة الصاقب يقوم  السيد القَرم لو أنَّه على

 النَّبي من الكاثب مكان  ألصبح رتْما دقَاقَ الحصى

  .هي دار بين سلمة من األنصار، وخربها مذكور يف رسم خزيب: فاعلة من الصالح" صِاحلَة"

  .جبل قبل مكة: بكسر الالم، بعدها فاء" الصالف"

: ضمرية إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال لهجاء : وروى احلريب من طريق عبد اهللا بن حسن، قال

. حالف ما دام أحد مكانه، فهو خري: قال. قال أحالفك مادام الصالف مكانه. حالف: أحالفك؟ قال

  .جبل كان يتحالف أهل اجلاهلية عنده: والصالف: قال

  الصاد والباء

  : فة؛ قال عدي بن زيدحرة معرو: بفتح أوله وبشديد ثانيه، بعده راء مهملة" أم صبار"

 تَعود كَثيبا أم صبار حتّى  ليس الشباب عليك الدهر مرتجعا

بلد لبين فزارة، قد تقدم ذكره يف رسم اجلرائر، ويف . بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة" صبح"
  : رسم برام؛ قال أرطاة بن سهية

  لديل باَدرت النذيراوجوش ا  أن بدت أعالم صبح ولما

وجوش الديل، بكسر الدال املهملة، . هكذا نقلته من مسخة شرقية عتيقة، مقروءة على أيب بكر بن دريد
ومن أنشده جبوش الدبل، بعدها باء . بعدها الياء أخت الواو، وهو الصحيح، ألن الديل يف بالد بين فزارة

ثنايا جبال صبح؛ قال أبن : بين متيم؛ وذات العلنديمعجمة بواحدة، فقد صحف، ألن الديل يف ديار 
  : حنينة الكليب

  بذات العلندي أجزءوا وتحاسروا  إذا قلتُ عاجوا أو أرادوا ثَنية

بئر مذكورة يف رسم الستار، وكأا : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة مكسورة" الصبحية"
  .ن صحة هذا االسمولست على يقني م. منسوبة إىل صبح

  الصاد والحاء

  : بضم أوله، وبالراء يف آخره، يف بالد بين متيم، باليمامة أو مايليها، قال املخبل" صحار"
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 بالشَّطَّ بين مخَفق فصحار؟  أعرفْتَ من سلْمى رسوم ِديار

راء احللة، بضم اخلاء، صح: ومها موضعان. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة ممدود" صحراء"
موضع قرب املدينة، : وتشديد الالم، وهي مذكورة يف رسم فيد؛ وصحراء عمري، رجل، تصغري عمرو

  : قال عدي أبن أيب الزغباء

  وال بصحراء عميٍر محبس  بذي الطَّلح لها معرس ليس

واد يف طريق الشام من :  وزن فعلالنبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدمها مثلهما، على" الصحصحان"
  : املدينة، قال األخطل

 بواٍد من نُمير ومن كَلِْب بيوت  تَياسرن بطْن الصحصحاِن وقد بدتْ

رتاَسقَاِب ويعن واِدي الع نامب وادي العقاب=ويجذْراء دار بين الشعن ع بطريق الشام : بنا الِعيس
ة يقال هلا ثنية العقاب، مسيت بذلك براية خلالد بن الوليد تسمى العقاب، كان إذا غزا اطلع أيضا، وله ثني

  .حي من كلب: وبنو الشجب. اسم مشتق: عليهم بتلك الراية من تلك الثنية وعذراء

  .موضع حمدد مذكور يف رسم شواحط: بضم أوله وإسكان ثانيه" الصحن"

  الصاد والخاء

  : واد باليمن؛ قال أبن مقبل: إسكان ثانيه، بعده دال مهملةبكسر أوله، و" ِصخد"

 كما الَح الوشُوم القَرائح يلُحن  فِصخْد فِشسعى من عمير فألْوة

  .اليت دميت مث وضع عليها الكحل: والقرائح. هذه كلها أودية باليمن: قال أبو عبيدة

    

. الصخرة هي بيت املقدس نفسه: د بن حممد اخلطايبقال مح. على لفظ الواحد من الصخر" الصخرة"

وذكر حديث الذهلي عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن املشمعل االسيدي، عن عمرو بن سليم، عن 
: قال. الصخرة والعجوة والشجرة من اجلنة: رافع بن عمرو املزىب، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

هي : الشجرة: ويروى عن حيىي أبن سعيد أنه قال: قال.  النخلةهي: والعجوة. بيت املقدس: الصخرة
  .الكرم

وروى أبو عبيد أن عمر بن اخلطاب ملا وىل زار أهل الشام، فرتل اجلابية، وأرسل رجال من جديلة إىل 
: ياأبا أسحاق، أتعرف موضع الصخرة؟ قال: بيت املقدس، فأفتتحها صلحا، ومعه كعب األحتار، فقال

ئط الذي يلي وادي جهنم كذا وكذا ذراعا، مث أحفر، فأنك جتدها، وهي يومئذ مزبلة، أذرع من احلا
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القبلة؟ فقال أجعلها خلف : أين ترى أن جيعل املسجد، أوقال: فحفروا، فظهرت هلم، فقال عمر لكعب
ا ضاهيت اليهودية ياأب: قبلة موسى، وقبلة حممد صلى اهللا عليه وسلم، فقال: الصخرة، فتجمع القبلتني

  .أسحاق؛ خري املساجد مقدمها؛ فبناها يف مقدم املسجد

هي على طريق مكة من املدينة، يأيت ذكرها يف رسم العشرية ويف رسم : بضم أوله" صخيرات اليمام"
  .غران حمددة أن شاء اهللا

  الصاد والدال

دم ذكره وحتديده يف موضع قد تق: بفتح أوله، وتنوين ثانيه، بعده ياء، مقصور، على وزن فعل" صدى"
رسم الثلماء؛ وأنشدت هناك بيت مزاحم شاهدا عليه؛ وورد يف شعر سليك بن سلكة بضم الصاد؛ هكذا 

  : صحت الرواية يف الشعر، قال سليك

  بشَس صدى يدعونني فأجيب  ضلَّتْ بالحرامي نابه عشية

بضاد معجمة مفتوحة، ولعله إذا فتح فهو " ىضد"وغري األصمعي يرويه : وقال أبو حامت يف بيت مزاحم
وهذان األمسان مل يذكرمها احد ممن ألف يف . بضاد معجمة، واذا ضم بصاد مهملة، ومها موضعان خمتلفان

  .املقصور كتابا

وقال حممد بن . بفتح أوله، وتشديد ثانيه، ممدود؛ وهي ركية ليس عند العرب أعذب من مائها" صداء"
وحكى . منهم من يضم أول صداء، فيقول صداء: وقال اخلليل. ، على مثال صدعاعهي صداءاء: يزيد

  : وأنشد أبن األعرايب. بياء بني الصاد والدال" صيداء"أبن دريد فيها أيضا 

  يحِاولُ من أحواض صداء مشْربا  وتَهياِمي بعزة كالذي واني

  :  صاحوا قبل أن يتحببا وأنشد أيضاإذ شد=يرى دون برِد املاء هوالً وذادةً 

  كَصداء ماء ذاقَه الدهر شَِارب  صداء الذي ليس رائياً كصاحب

  .جبل مذكور يف رسم فيد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" الصدر"

مها جبالن تلقاء الوحيدين، قال بفتح أوله وثانيه، بعده الياء أخت الواو، مثىن، تثنية صدى، و" صديان"
  : أبن مقبل

 رعٍم إذ بدا صديان ِبميزان  وصبحن من ماء الوِحيدين فُقْرةً

  .مل أمسعه إال مثىن: أيفرد أحدمها؟ قال: قلت لألصمعي: قال أبو حامت

  الصاد والراء
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  : ن اخلشبة، قال مزردأودية ذات طلح، تنحدر م: بفتح أوله، على لفظ مجع صرمية" الصرائم"

  على المنتضى بين الصرائم والسعد  أر سلمى بعد يوم تحملت ولم

حيث : واملنتضى. ماء على طريق املدينة، وهو لبىن ثعلبة بن جحاش بن ثعلبة بن سعد أبن ذبيان: والسعد
  .التقى هذا املاء والصرائم

مسى بذلك ألنه صرى . لصرا، بال هاء أيضاويقال ا. ر يتشعب من الفرات، وجيري إىل بغداد": الصراة"
  : من الفرات، أي قطع؛ وأياه عين أبو الطيب بقوله

  مما ارقرق في الفرات دموعي؟  وجدتم في الصراة ملوحة أوما

  .ومن رواه بالسني فقد صحف

 يصف موضع تلقاء بأجج احملدد يف رمسه؛ قال مشاخ: بضم أوله، وختفيف ثانيه، بعده دال مهملة" الصراد"
  .محارا

  من الالء ما بين الصراد فيأجج

  : وقال احلكم اخلضري. وقد يقدم ذكره يف رسم الثاملية

  نضح الصراد به فهضب المنحر  ألم تشيما بارقا ياصاحبي

  : هكذا نقلته من خط يعقوب بضم الصاد، ورواه القايل عن أبن عرفة بكسرها، وأنشد للجعدي

   وتحضر جانبي شعرصافت  ترعى الصراد إذا أسدية

  .فذكر أا من منازل بين أسد

    

بئر قدمية، على ثالثة أميال من املدينة، تلقاء حرة : بكسر أوله، وبالراء املهلمة ايضا يف آخره" صرار"
خرجت مع عمر أبن اخلطاب رضى اهللا عنه، حىت إذا كنا حبرة واقم، إذا بنار : قال زيد بن أسلم. واقم

السالم عليكم يأهل الضوء، وكره ان يقول يأهل النار، :  حىت أتيناها؛ فقال عمرتورث بصرار، فسرنا
واذا م ركب قصر م الليل والربد واجلوع، واذا امرأة وصبيان، فنكص . أأذنو؟ فقيل له أدن خيري أودع

له على عقبيه، وأقبل يهرول حىت أتى دار الدقيق، فأستخرج عدل دقيق، وجقل فيه كبة من شحم، مث مح
  .ذرى وأنا أحر لك، يريد أختذ لك حريرة: حىت أتاهم، فقال للمراة

  : وقال حسان بن ثابت يذكر أخراج األوس واخلزرج يهود من يثرب

 كل فحل هجان قطم على  اليهم بأثقالنا فسرنا

  وشدوا السروج بلى الحزم  أناخوا بجنبي صرار فلما
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  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األندرين: خرهبضم أوله، وبالعني املهملة يف آ" مرج صراع"

موضع بالشام، قد تقدم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده خاء معجمة مفتوحة، ودال مهملة" صرخد"
  : وينسب إىل صرخد اخلمر اجليدة، قال كثري. ذكره يف رسم النجري

  بصرخد باكر كاسا شموال  مال أبيض ذو نشوة كما

ر يتشعب من الفرات، كما ذكرنا : وإسكان ثانيه، بعدمها صاد وراء مثلهمابفتح أوله، " ر صرصر"
  .على مقربة من بغداد: يف الصراة؛ وكذلك ر عيسى، والنهروان؛ وتصب كلها يف دجلة؛ ور صرصر

حصن باليمن، كان : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو وحاء مهملة، على وزن فعوال" صرواح"
سالم أمر اجلن أن تبنيه لبلقيس؛ وفيه كانت مملكة خوالن، قال عمرو بن زيد الغاليب من سليمان عليه ال

  : خوالن

 صافوا ربعها وتربعوا ومأرب  تشتوا على صرواح سبعين حجة

هكذا . أرض لبين هالل، مذكورة يف رسم غروش: بفتح أوله، وباحلاء املهملة، على وزن فعيلة" صرحية"
  .؟؟ ضرحية، بضاد معجمةوالسكري ؟. رواه القايل

  : موضع بالشام، قال األخطل: وتشديده، على وزن فعيل. بكسر أوله، وكسر ثانيه" صرين"

 دونها باب بصرين مقفل أتى  أتى هاجس من آل ظمياء والتي

  : قال أبن مقبل يصف سحابا. ماء لبين أسد: بفتح أوله، على وزن فعيل" الصريف"

 رواياه من المزن دلج الثق  والقى بشرج والصريف بعاعه

  .ماء لبين أسد، قاله أبن حبيب: وشرج

موضع مذكور : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو، مث الفاء، على وزن فعليون" صريفون"
  .حمدد يف رسم السيلحون

  الصاد والعين

وضع قد تقدم ذكره يف رسم م: بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالدال املهمله يف اخره،على مثال فعائل" صعائد"
  : تثليث،قال لبيد

 سبعا تؤاما كامال ايامها  علهت تردد في نهاء صعائد

  .موضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، وبالدال املهمله، بعدها ياء على وزن فعاىل" صعادي"

 يف قاله ابوحنيفه عند ذكر الصعتر.موضع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على لفظ اسم الفوذنج" صعتر"
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  .اعيان النبات

مدينة باليمن معروفة يعمل ا السهام : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة، بعدها هاء" صعدة"
  : قال أبو ذؤيب. وهذا من تغيري النسب. اجلياد، والنسب إليها صاعدي

  بالكشح فأشتملت عليه األضلع  فأقصد صاعديا مطحرا فرمى

، وهم بنو بشر وبنو يعنق، احتلفوا و كتبوا حلفهم يف ادمي، فسموا به ونزل صعدة األدمي من خوالن
  .االدمي

. موضع ذكره أبو بكر ايضا: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهمله، على وزن فعالن" صعران"

  .صغران، بالغني املعجمه: وذكره يف موضع آخر

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم مبايض: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء و واو وقاف" صعفوق"

وخول باليمامه : قال.قاله االصمعي. قريه باليمامه، كان يرتهلا خول السلطان:تانيث املتقدم" صعفوقه"
من آل صعفوق واتباع اخر : يقال هلم الصعافقه، كان بنو مروان سريوهم مثه، واياهم اراد العجاج بقوله

  .يف الكالم اال مضموم االولمفتوح االول، ومل يايت مثله : صعفوق

  : قال الفرزدق. جبل معروف بالشام: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" صعل"

  لها الصبح عن صعل اسيل مخاطم  بين عينيها دويه وانجلى رات

  .تصغري الدوه، وهي من غوطة دمشق، تلقاء البضيع، وقد تقدم ذكرمها: دويه

    

:  نون مفتوحة، وباء معجمه بواحدة، مقصور على مثال فعللىبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده" صعنيب"

  : موضع بشق الكوفه، قال االعشى

  له شرع سهل على كل مورد  فلج يسق جوانب صعنبي وما

موضع : على كل لفظ تصغري صعب" الصعيب"ديارا تروي بااليت املعد =ويروي النبيط الرزق من حجراته
وروى قاسم بن ثابت من طريق حممد بن فضاله، عن .  األكاحليف ديار حارث، قد تقدم ذكره يف رسم

مالكم يا بين : فقال. ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى بلحارث، فاذا هم روىب:إبراهيم بن اجلهم
يارسول اهللا : فأين أنتم عن صعيب؟ قالوا: قال. أصابتنا يارسول اهللا هذه احلمى: احلارث روىب؟ فقالوا

بسم اهللا تراب : تأخذون من ترابه، فتجعلونه يف ماء، مث يتفل عليه أحدكم ويقول: قالوما نصنع به؟ 
  .ففعلوا فتركتهم احلمى. أرضنا، بريقة بعضنا، شفاء ملن يضىن، بأذن ربنا

  الصاد والغين
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  .قد ذكرته آنفا يف رسم صعران: بفتح أوله" صغران"

  الصاد والفاء

وقال أبو داود يف . موضع بالروحاء: يف آخره، على وزن فعالبكسر أوله، وباحلاء املهملة " الصفاح"
: مسعت بن خالد، قال: حممد بن خالد، قال" نا"روح بن عبادة " نا"حيىي بن خلف " نا. "كتاب األطعمة

وهو مكان :  قال حممد-أن عبد اهللا أبن عمر، وكان بالصفاح : مسعت أبن خالد بن احلويرث يقول
قد جئ ا إىل رسول اهللا : ياعبد اهللا بن عمرو، ماتقول؟ قال: د صادها، فقالمبكة، فجاءه رجل بأرنب ق

وقال عمر بن أيب . وزعم أا حتيض. صلى اهللا عليه وسلم وأنا جالس، فلم يأكلها، ومل ينه عن أكلها
  : ربيعة

  كانت تريد لنا بذاك ضرارا  قامت تراءي بالصفاح كأنما

  : فيقولون بسيان أبن عامر، قال الفرزدق: أبن معمر، والناس يغلطونوقيل الصفاح ثنية من وراء بستان 

 ضم الصفاح وكبكب نهاراوما  حلفت بأيدي البدن تدمى نحورها

وقد تقدم يف ذكر الربق برقة الصفاح، بفتح الصاد وتشديد الفاء، هكذا . من وراء جبال عرفة: كبكب
  . منسوب إىل هذا املوضعوأنا أراه برقة الصفاح،. ذكر صاعد، وحدثنا به عنه

  .موضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، وبالراء املهملة، مقصور على وزن فعايل" صفاري"

: وقال اللغويون. موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم ملل: بفتح أوله، وثانيه، بعده راء مهملة" صفر"

  .مسى الشهر صفرا خبروجهم فيه إىل مكان يسمى صفرا

قرية فوق ينبع، كثرية املزارق والنخل، ماؤها عيون، جيري فضلها إىل :  تأنيث أصفرعلى لفظ" الصفراء"
والصفراء على يوم من جبل رضوى، وهي منها يف املغرب؛ . وبني ينبع واملدينة ست مراحل. ينبع

ومن عيوا عني يقال هلا البحرية، أغزر مايكون من العيون، . ويسكن الصفراء جهينة واألنصار ود
  .ي بني احياء رمل فال متكن الزارعني غلتها اال يف مواضع يسرية، تتخذ فيها البقول والبطيخجتر

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بدر : ومن حديث أبن سلمة، عن عائشة، قالت
  .تعايل حىت أسابقك: األخرية، حىت إذا كنا باألثيل عند الصفراء، بني ظهراين األراك، قال يل

وبالصفراء مات عبيدة بن احلارث أبن املطلب، وكانت قطعت . وكان آيب اللحم الغفاري يرتل الصفراء
  : قالت هند بنت أثاثة بن عباد بن املطلب ترثيه. رجله ببدر، فوصل إليها مرتثا

 أصيال وافر اللب والعقل وحلما  لقد ضمنوا الصفراء مجدا وسؤددا
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ويقال هلا . وادي بليل: الصفراء: لة وى ألشعث كاجلذل وقال القايلوأرم=عبيدة فأبكيه ألضياف غربة
  : وقال عاسل بن غزية. وانظرها يف رسم ذفران. أيضا الصفرياء مصغرة

  أو تهبطوا الليث أن لم يعدنا لدد  أرجع حتى تشيحوا أو يشاح بكم

الصفراء، فلم يستقم له الوزن، جبال : عن اليسار وعن أمياننا جدد أراد=مث أنصببنا جبال الصفر معرضة 
  .فجمعها وما يليها

  .وهذه املواضع اليت ذكر كلها من امة

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم اللقان: على لفظ أسم الشجر" الصفصاف"

موضع معروف، قد تقدم ذكره : بضم أوله، وشدتشديد ثانيه وفتحه، بعده راء مهملة" مرج الصفر"
  .وحتديده يف رسم حومل

    

موضع من : بفتح أوله، وضم ثانيه وتشديده، وكسر الراء املهملة، وختفيف الياء أخت الواو" صفورية"
أ أقتل من بني : وملا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتل عقبة بن أيب معيط قال. ثغور الشام معروف

 وقال عمر بن .وهل أنت إال يهودي من يهود صفورية: قريش؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
وذكر الكليب أن امية خرج إىل الشام، وأقام ا عشر سنني، . حن قدح ليس منها: اخلطاب رضي اهللا عنه

فوقع على أمة يهودية للخم، من أهل صفورية، يقال هلا ترىن، فولدت ذكوان، فأستلحقه أمية، وكناه أبا 
  .عمرو

، الذي كانت فيه احلرب بني أمري املؤمنني موضع معروف بالشام: بكسر أوله وثانيه، وتشديده" صفني
. صفون، كما يقال قنسرون وماردون، وقنسرين وماردين: ويقال أيضا. علي بن أيب طالب ومعاوية

نعم، وبئست : قال. أشهدت صفني: وقيل أليب وائل شقيق بن سلمة. واألغلب على صفني التأنيث
  : وقال أبو الطفيل عامر بن وائلة الكناين. الصفون

 والشاتمي شهود تراقيه  كما بلغت أيام صفين نفسه

ويف هذا املوضع هزم سيف الدولة علي احلمداين األخشيذ، حممد بن طفج، ومتلك الشام، وقال الشاعر 
  : يف ذلك

  وانجاب عنها العسكر الغربي  ما ترى صفين يوم أتيتها أو

ح أوله، وأسكان ثانيه، بعده قاف بفت" الصفقة"حىت كأنك يا علي علي =فكأنه جيش أبن حرب رعته
  .موضع قد تقدم ذكر يف رسم الكالب: وهاء التأنيث
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  .ماءة مذكورة يف رسم ضرية: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو وهاء التأنيث" الصفوة"

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وباحلاء املهملة أيضا يف آخره، على وزن فعيل" الصفيح"
  .األدمي

موضع : بضم أوله، ومجع صفاة، مضاف إىل السباب، الذي هو مصدر ساب فالن فالنا" صفى السباب"
  .قد تقدم ذكره. مبكة، كانت قريش تتمارى عندها، وهو املوضع املعروف بأحجار املراء

  .موضع مذكور يف رسم الضجوع: بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" الصفية"

  الصاد والالم

. أسم ملكة، قد تقدم ذكره يف رسم بكة: بفتح أوله، وباحلاء املهملة يف آخرها، مؤنثة الجتري" صالح"

  : قال الراجز. اتيان صالح: الصلح: قال أبو عمر

  واتياني صالحا لي صالح

ماء لبعض بين عمرو بن حنظلة، : بفتح أوله، وبصاد أخرى مهملة قبل الالم، على بناء اجلمع" صالصل"
  : كره يف رسم بطحان، وسيأيت يف رسم الضلضلة؛ قال جريرقد مضى ذ

  إلى جوى صالصل من لبيني  قو وكان لنا محال عفا

ر مبيسان وهو الذي أعرس بفمه املأمون، إذ : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة" عني الصلح"
  .بىن على بوران بنت احلسن أبن مهل

موضع تلقاء رحرحان، قال : األوىل مفتوحة: ه، بعده داالن مهملتانبفتح أوله، وإسكان ثاني" صلدد"
  : مالك بن منط اهلمداين

 ونحن بأعلى رحرحان وصلدد  ذكرت رسول اهللا في فحمه الدجى

ويف احلديث أن هيتا وماتعا . جبل عند ذي احلليفة: بضم أوله، على لفظ الواحد من الذي قبله" صلصل"
أن فتح اهللا عليكم الطائف، فعليك ببادية بنت غيالن، فأا تقبل بأربع، وتدبر : ةملا قاال لعبد اهللا بن أمي

بثمان؛ إذا تكلمت تغنت، واذا مشت تثنت، واذا قعدت تبنت؛ رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انه 
 أنه والصواب. هكذا رواه احملدثون. ال يصف هذه الصفة اال من كان من ذوي األربة، فنفامها إىل صلصل

  .ضلضل، بضادين معجمني، على مايأتى يف رمسه

أرض لبين عبد اهللا : الصلعاء: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة، ممدود؛ قال يعقوب" الصلعاء"
  : بن غطفان، ولبين فزارة، بني النقرة واحلاجر، تطؤها طريق احلاج اجلادة إىل مكة، وأنشد ملزرد
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  يبين بالصلعاء أو باألساودحر  شيخ قاعد وعجوزه تأوه

وبالصلعاء قتل دريد بن الصمة ذؤاب بن امساء بن قارب العبسي، ونفاهم . أظراب بأعلى الرمة: األساود
  : عنها، وقال يف ذلك

  ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب  بعبد اهللا خير لداته قتلت

ونفاهم عن "فدل قوله . ل أيب عبيدةيروغون بالصلعاء روغ الثعالب هذا قو=ومرة قد أخرجتهم فتركتهم
  .، أا من منازل بين عبس"الصلعاء

موضع بالصمان، أرضه حجارة : بضم أوله، وفتح ثانيه وتشديده، بعده باء معجمة بواحدة" الصلب"
    : كلها، أظنها حجارة املسان، وهي اليت تسمى الصلبية، قال أمرؤ القيس

  ن الصلبى النحيضكصفح السنا  شتاة الرمح خد مذلق يبارى

موضع عند بطن فلج، قال اخلمخام : بضم أوله، على لفظ التصغري، كأنه تصغري صلب" الصليب"
  : السدوسي

  جميعا واضعين به لضانا  بالصليب وبطن فلج وأنا

  : وقال املخبل. وقد تقدم ذكره يف رسم مطرق

  بين الصليب وبين ذي احفار  تربع في ربيع ذي ندى غرد

  والميمالصاد 

  : قال عمر بن معدي كرب: اسم ارض: بفتح أوله" صمام"

  إذ ما صعدوا االقوام عند صمام  ابهيم" بفعل"بنو نهد  عضه

موضع يف ديار بىن يربوع، يايت ذكره يف رسم ذى : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهمله" الصمد"
  : قار، قال جرير

  يوم لها عظامويوم الصمد   بهائي واصبن بشرا رجعن

يوم انذر عليهم عمري بن طارق، وغزم بنو عجل وطوائف من بكر، وعليهم احبر بن جابر، : يوم الصمد
  .فأسرته بنو يربوع يومئذ، واسرت غريه، ولقوا منهم شرا

هو جبل ينقاد ثالث ليال، : قال أبو جميب الربعي: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، على وزن فعالن" الصمان"
  . له أرتفاع؛ مسى الصمان لصالبتهوليس
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خيرج من البصرة على طريق املنكدر ملن أراد مكة، فيسري إىل كاظمة ثالثا، مث إىل الدو ثالثا، مث إىل : وقال
  : وقال ذو الرمة. الصمان ثالثا، مث إىل الدهناء ثالثا

  بقلة الحزن فالصمان فالعقد  نساء تميم وهي نازحة حتى

  .سم احلزن، ويف رسم الدو، ويف رسم كاظمة، وسيأيت يف رسم فلج أن شاء اهللاوقد تقدم ذكره يف ر

  .موضع بالشام، حمدد يف رسم البضيع: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، مثىن" ذات الصمني"

  الصاد والنون

  .موضع من الثغور الرومية، قد تقدم ذكره يف رسم دلوك: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم" صنجة"

  : جبل باحلجاز، قال كثري: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده داالن مهملتان، األول مكسور" دصند"

  وأعالم رضوى ما يقلن أدرهمت  ولو أسمعن أعالم صندد نعين

موضع قد تقدم ذكره يف رسم الرجا، ويف رسم : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة" الصنع"
  : لماء، ومجعة أصناع، قال أعشى مهداناملصنع ل: وأصل الصنع. حبحب

  وال صنع اال المشرفي المهند  رأينا القوم ال ماء عندهم فلما

مدينة باليمن معروفة، قد تقدم ذكرها يف رسم اجلند؛ وكان أول من نزهلا صنعاء بن أزال بن " صنعاء"
وتفسريه . صنعة صنعة: جارة، قالواأن احلبشة ملا دخلتها فرأا مبنية باحل: وقيل. يعري بن عاير، فسميت به

وأول من نزهلا : قال. وقد كانت يف اجلاهلية تسمى أزال: قال اهلمداين. حصينة، فسميت بذلك: بلسام
  .وأسس قصبتها غمدان بن سام بن نوح، فيها تعرف ذريته إىل اليوم

بواحدة، والعني املهملة، على بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده الياء أخت الواو، هم الباء املعجمة " صنيبعات"
  : مياه لغطفان، قال الشاعر: لفظ تصغري

 ليس بهن ماء فألفاهم  فأوردها مياه صنيبعات

  الصاد والهاء

  .موضع مذكور حمدد يف رسم شوط: بكسر أوله، ممدودة، على وزن فعالن" الصهاء"

  : قرية بفارس، قال الشاعر: بضم أوله، وبالباء املعجمة يف آخره" صهاب"

 هامدة كأمس الدابر بصهاب  وأبي الذي ترك الملوك وجمعهم
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روى مالك بسنده عن . على لفظ تأنيث أصهب، وقد تقدم ذكرها وحتديدها يف رسم خيرب" الصهباء"
سويد بن النعمان، أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام خيرب، حىت أذا كانوا بالصهباء، وهي 

صال العصر، مث دعا باألزواد، فلم يؤت اال بالسويق، فأمر به فثرى، فأكل رسول اهللا من أدىن خيرب، نزل ف
  .صلى اهللا عليه وسلم وأكلنا، مث قام إىل املغرب، فمضمض فمضمضنا، مث صال ومل يتوضأ

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األشعر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو وهاء التأنيث" الصهوة"

كسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو، وهو أسم لبيت املقدس، وكذلك أيليا ب" صهيون"
  : وشلم، وقال األعشى

  فأن رحى الحرب الدكوك رحاكما  أجلبت صهيون يوما عليكما وأن

أراد األعشى أهل صهيون، أي أن أجلبت الروم وأجتمعت فأنتم . وأما صهيون، بفتح الصاد، فأسم قبيلة
  .طحن: دك. طحون: وكدك. هلا

  الصاد والواو

    

موضع قد تقدم ذكره يف رسم اجلنيبة، وهو : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده مهزة وراء مهملة" صوءر"
من ديار بين متيم، وفيه عاقر غالب أبو الفرزدق وسحيم بن وثيل الرياحي، فعقر سحيم مخسة وأمسك، 

  : نفيع احملاريبوقال . وعقر غالب مئة ومل يكن ميلك غريها

  شهد الغدين بهلككم والصوءر  تسأل األرض الشهادة بيننا لو

  .وأنظر يف رسم القفال

ووقع يف كتاب سيبويه صواعق، بالعني . بضم أوله، وباهلمزة قبل القاف، على وزن فواعل" صوائق"
  : خيليةبلد باليمن، قالت ليلى اال: وصوائق. مكان اهلمزة، وذكر معه عوارض اسم موضع أيضا

  ومدفع ذات العين اعذب مشرب  باألجزاع بين صوائق فغادين

  : وقال لبيد

  منها وحاف القهر أو طلحامها  أن ايمنت فمظنه فصوائق

  : وانشد اخليل للهذيل

 بأهل صوائق إذ عصبوني  لقد عصبت أهل العرج منهم
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  .وانظره يف رسم غران. التجويع: والتعصيب: قال

  .مذكور يف رسم وعال: بفتح أوله" صوام"

اسم جبل معلوم؛ وذكر احلريب خرب عبد الواحد بن أيب كثري،عن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه" صور"
اال أعلمك كلمات إذا قلتهن،مث كان عليك مثل : جابر،ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال لعلي

و كان عليك مثل صري دينا ألداه ل: قال وروى سيار بن احلكم، عن وائل،ان عليا قال. صور، غفر لك
: قال. كما جاز العول والقيل: يريد أبو أسحاق. إذا كان أمسا جاز فيه الواو والياء: قال احلريب. اهللا عنك

  .رأسه: وصارة اجلبل

  .موضع مذكور يف رسم احلشاك، على ماتقدم: بضم أوله، على لفظ مجع صورة" الصور"

 مهملة مفتوحة أيضا، مقصور، على وزن فعلى؛ ذكره سيبويه، وقد بفتح أوله وثانيه، بعده راء" صورى"
  .تقدم ذكره وحتديده يف رسم النقاب، وهناك أيضا ذكر صور، وزن فعل

وهو موضع . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، تثنية صور، وهو اجلماعة من النخل" الصوران"
صلى اهللا عليه وسلم بنفر من أصحابه، قبل أن يصل إىل بين بني املدينة وبين قريظة، وهناك مر رسول اهللا 

هل مر بكم أحد؟ قالوا مر بنا يارسول اهللا، دحية بن خليفة الكليب، على بغلة بيضاء، عليها : قريظة، فقال
ذلك جربيل، بعث إىل بين قريظة يزلزل : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رحالة، عليها قطيفة ديباج

  : وقال عمر بن أيب ربيعة. حصوم

  وما على الحر اال الصبر مجتهدا  حلفت ليلة الصورين جاهدة قد

موضع مذكور : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم مفتوحة، وحاء مهملة، على وزن فوعالن" صوحمان"
  .يف رسم الكلندي

  .موضع آخر: وصومح بطرح األلف والنون

: وقال أبو الفتح. بلد دون دابق: ، بعد راء مهملة، على وزن فوعالنبفتح أوله، وتشديد ثانيه" صوران"

. وهو فوعالن، من الصور، كأنه مال إىل الريف. هو جبل يف طرف الربية، مما يلي الريف، ببالد الروم

  : قال صخر الغي

  آطام من صوران أوزبد  الروم أو تنوخ أوال مآبه

  . قبل محصموضع: وزبد. هم حاضر و حلب وسكاا: تنوخ

  الصاد والياء
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  .حرة من حرار اليمن، مذكورة يف رسم فراة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة" الصيح"

  .واد يف ديار أهلان أخي مهدان، نسب إىل صيحان بن أهلان: بفتح أوله، وباحلاء املهملة" وادي صيحان"

. وأمسه صيح. رع بن اهلميسع أبن محري باليمنقصر كان يرتله بنو أف: بفتح أوله، وحباء مهملة" صيحم"

  .ومحري تزيد امليم، يريدون صيحاما، مث خفف كما تقدم يف تلثم

  .بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة مذكورة، يف رسم لعلع ويف رسم ذي قار" عني صيد"

  : ال الذبياينبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة ممدود، على وزن فعالء؛ ق" صيداء"

  وقبر بصيداء الذي عند حارب  كان للقبرين قبر بجلق لئن

أرض غليضة ذات حجارة، ومنه : والصيداء. والصحيح أنه أسم موضع. حارب اسم رجل: قال األثرم
ويقال ماء وال كصيداء، وال كصداء، وهي : قال. قاله أبن دريد. أشتق أسم الرجل الذي منه بنو الصيداء

  . بالعذوبةبئر معروفة

  .بلد مذكور يف رسم راية: بكسر أوله، وبالراء املهملة يف آخره" صري"

  .هي بركة بديرة من اليمن، نسبت إىل صيف، رجل من مهدان: بكسر أوله" بركة صيف"

    

موضع من اليمن كثري الوحش : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الالم، بعدها عني مهملة" صيلع"
 وفد مهدان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساروا حىت نزلوا احلرة، حرة الرجالء، وملا خرج. والظباء

مث ساروا فلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرجعة من تبوك، وعليهم مقطعات احلربات، والعمائم 
 عليه العدنية، على املهرية واالرحبية برحال امليس، فقام مالك بن منط بني يدي رسول اهللا صلى اهللا

وسلم، فقال يارسول اهللا، نصية من مهدان، من كل حاضر وباد، أتوك على قلص نواج، من خمالف 
  .خارف ويام وشاكر، عهدهم الينقض ماأقام لعلع، وما جرى اليعفور بصيلع

  : ومالك بن منط هو القائل يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أنصرف عنه

 ونحن بأعلى رحرحان وصلدد  ىذكرت رسول اهللا في فحمة الدج

رسوال أتى =صوادر بالركبان من هضب قردد بأن رسول اهللا فينا مصدق=حلفت برب الراقصات إىل مىن
بر وأوىف ذمة من حممد صلى اهللا عليه وسلم، =من عند ذي العرش مهتد وما محلت من ناقة فوق كورها

  .وشرف وكرم

. عفور بضلع، بالضاد املعجمة املفتوحة، والالم املفتوحةوما جرى الي: ورواه احلسن بن أمحد اهلمداين

  .هو ما أتسع من األرض: وقال
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وأجود اجلنب . أرض مهرجان: بفتح أوله، وفتح امليم، بعده راء مهملة على وزن فيعلة" صيمرة"
  .الصيمري

  .بالد يف مشرق الشمس معروفة": الصني"

  .ان، يقال هلما الصني األعلى، والصني األسفلرستاق من كسك، ومها رستاق: والصني، على لفظ أيضا

وهي ناحية منحرفة . بفتح أوله، وأسكان ثانيه، بعده هاء مفتوحة، ودال مهملة، أرض باليمن" صيهد"
  .مابني بيحان، فمأرب، فاجلوف، فنجران، فالعقيق، فالدهناء؛ فراجعا إىل عرب حضر موت

مداين ذهب يف صيهدة بعهدنا قطار فيه سبعون حممال من قال اهل. والرس املذكور يف الترتيل بناحية صيهد
حاج اخلضام، صادرين من جنران، كانت يف أعقاب الناس، ومل يكن فيهم دليل، فساروا الليلة وأصبحوا 

  .قد تياسروا عن الطريق، ومتادى م اجلور، حىت أنقطعوا يف الدهناء، فهلكوا
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ا حممد وآله سلمصلى اهللا على سيدن  

 كتاب حرف الضاد

 الضاد والهمزة

  : موضع رمل بقرب ودان؛ وقال كثري": الضئيد"

 ودان المطي الرواسما بعدوة  إلى ظعن يتبعن في قتر الضحى

ا جمتوى ذي =ورعن أمرأ باحلاجبية هائمة ومرت حتث السائقات مجاهلا=ختللن أجزاع الضئيد غدية
وواجهن دميوما من اخلبث قامتا تيامن عن ذي املر يف =أيام با كلهامعيط فاملخارما فلما أنقضت 

يدل ا احلادي املدل املراوما وورد يف شعر الراعي ضئيد، بزيادة هاء التأنيث، وكذلك ورد يف =مسبطرة
  : شعر أبن مقبل، قال الراعي

 خيام وعكاش لها ومحاضر  دعاها من الحبلين حبال ضئيدة

  : وقال أبن مقبل

 بها طلح غريف وتنضب تناه  ن دون حيث أستوقدت من ضئيدةوم

 وقد خفيا اال الغوارب ربرب  ودوار كان ذراهما وكتمى

  .، ألا التنبت بأرضهم"ا طلح غريب: "وروى األصمعي

  الضاد واأللف

: قعر واد معروف، أليه تنسب العجمضي، وهو ضرب من التمر، ومها أمسان جعال أمسا واحد" ضا"

  . وهو النوى، وضا، وهو الوادي؛ وأسكنت امليم ختفيفا، لتوايل احلركاتعجم،

موضع تلقاء ذي ضال من بالد عذرة، قال كثري : على مثال لفظه، اال أن اهلمزة بدل من النون" ضابئ"
  : بن مزرت بن ضرار

 فضابئ فذى ضال بغيقة  عرفت من زينب رسم أطالل

جبالن، : الضمر والضابن: قال احلريب يف باب املثىن. وزن فاعلبكسر الباء، بعدها النون، على " ضابن"
  .ضمران، ومها يف شق بين متيم: إذا مجعا قيل
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  .موضع يف بالد بين سليم، وهو مذكور يف رسم تغلمني: بكسر اجليم، بعدها عني مهملة" ضاجع"

. يف رسم مللموضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم ذهبان، و: على لفظ فاعل، من الضحك" ضاحك"

  : وقال جرير

 هزم أجش وديمة مدرار  فسقا صدى جدث ببرقة ضاحك

  : فاعل من ضحى، قال ساعد بن جؤيه" ضاح"

  فمر فأعلى جوزها فخضورها  به ضاح فنبطا اسالة أضر

 تلى طلحها وسدورها فنخله  فأعالم الفروق فكافر فرحب

    

وسائر املواضع املذكورة يف . تقدم ذكره وحتديدهواديان قبل مر، امل: وضاح ونبط. أي لصق: اضربه
  .يايت ذكرها يف حرف الضاد والواو: والضواحي. البيتني حمدده يف رسومها

موضع مذكور يف رسم ذى بقر، على ما تقدم؛وقد مجعه نصيب فقال : على لفظ من ضر" الضارب"
  .الضوارب، وقد تقدم ايضا يف رسم نصع

وانشد للحصني . ماء لبين عبس: ضارج:  قال اليزيدي وابو زيد الضرير.بكسر الراء، بعده جيم" ضارج"
  : بن احلمام املرى

  ونهى االكف صارخ غير اخر ما  فقلت تأمل ان ما بين ضارج

. موضع باليمن: ضارج: وقال الطوسي. غدير ماء هنالك: وى اال كف. أي غري منقطع يف الصراخ

  : وانشد ألمرئ القيس

 وبين العذيب بعد ما متأمل  بين ضارجقعدت له وصحبتي 

  : وروى االصمعي هذا البيت. بالعراق، وهو حمدود يف موضعه: والعذيب

 "... ... ... اكام وبين  قعدت له وصحبتي بين حامر"

  .جبل بالشام: وأكام. وحامر ورحرحان من بالد غطفان: قال

عليه وسلم، فأصام ضمأ شديد، يكاد وروى أن ركبا من اليمن خرجوا يريدون رسول اهللا صلى اهللا 
  : يقطع اعناقهم، فلما أتوا ضارجا ذكر احدهم قول امرئ القيس

  وأن البياض من فرائصها دام  ولما رأت أن الشريعة همها

واهللا ما وصف أمرؤ القيس : يفئ عليها الظل عرمضها طام فقال احدهم=تيممت العني اليت عند ضارج
، فالتمسوا أملاء، فهذا ضارج، وكان ذلك وقت الظهرية، فمشوا على فئ شيئا اال على حقيقة وعلم
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يا رسول : فلما أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالو. اجلبل، حىت عثروا على العني، فسقوا وأستقوا
. الخرهذلك نبيه الذكر يف الدنيا، خاملة يف ا: فقال. اهللا، لوال بيتان ألمرىء القيس هللكنا؛ وأنشدوه ايامها

  .كأين أنظر اليه يوم القيامة، بيده لواء الشعراء يقودهم إىل النار

  : قال كثري. جبل من أقبال رضوى: بالسني املهملة" ضاس"

  لعصمة برضوى أصبحت تتقرب  بذلت ام الوليدة حديثها ولو

الضال، يف موضع كثري الشجر من " ذو ضال"أليها ولو أغرى ن املكلب =بطن من أكناف ضاس وأيلة
  : ديار عذرة، قال مجيل

 ذي ضال على شهيد فبرقاء  ومن كان في حبي بثينة يمترى

  .وهلذا البيت خرب

روى أبو أسحاق احلريب عن رجاله، عن أيب . موضع تلقاء بيشة: على أسم الشجرة املعروفة" ضالة"
لنيب صلى اهللا عليه وسلم قدم جرير بن عبد اهللا البجلي عل ا: أسحق الكناين، عن عيسى بن يزيد، قال

  .بأكناف بيشة، بني خنلة وضالة: أين مرتلك؟ قال: فقال

  الضاد والباء

  .أسم اجلبل الذي مسجد اخليف يف أصله: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" ضب"

  : واد يف بالد بين ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، قال املرقش األكرب: على لفظ مجع ضبع" الضباع"

 النعاف ذات اليمين وبراق  شماالبطن الضباع  جاعالت

 لحاجة المحزون صوتا  عمدات لخل سمسم ماينظرن

  .ما أرتفع عن مسيل الوادي، وأحندر عن اجلبل: والعنف. موضع هناك أيضا: مسسم

  .جبل قد تقدم ذكره يف رسم األصفر: بضم أوله، وبالعني املهملة" ضباعة"

من أجدون : قال األجدوين. أرض باملعافر من اليمن: لةبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده راء مهم" ضرب"
  : حضرموت

 خَدير بين سلِع وشَاِهِر :فقُلتُ  طوتْ ضبراً من ليلها ثم أصبحتْ

  .وهذه كلها مواضع باملعافر

  .جبل متصل برميان: ضرب: وقال اهلمداىن يف موضع أخر

ضبعاىن، : موضع ينسب إليه: ، على لفظ التثنيةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة" الضبعان"
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  .كما ينسب إىل البحرين

موضع مذكور يف رسم : بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده عيم مهملة، على وزن فعولة" بئُر الضبوعة"
  .العشرية

"ببيض "فالنظرة هناك. موضعببالد عبد الفيس، وهو مذكور يف رسم الذرانح: تصغري ضب.  

   

  لجيمالضاد وا

  .جبل بني مكة واملدينة: بفتح أوله، وثانيه، بعدمها نون" الضجن"

  : قاله أبو حامت، وانشد البن مقبل

 من قَنَاٍن تٌؤم السير للضجِن أو  في ِنسوة من بنى دهى مصعدة

  : وقال االعشى

  كخلْقاء من هضبات الضجن  السنام على جبلَِة وطال

    

وخالفهم صاحب كتاب العني، فذكر الضجن، .  ضبطه اللغويون، هكذا روى الرواة هذين البيتنيهكذا
  ".تؤم السير للضجن: "وانشد عليه بني ابن مقبل: بلد: الضجن: بالضاد واحلاء املهملة، وقال

ة، على طريق جبل بناحية مك: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون والف، على وزن فعالن" ضجنان""
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابا بكر بسورة براءة، فلما بلغ أبو بكر : قال ابن عباس. املدينة

  .ضجنان، مسع بغام ناقة على

لقد رأيتىن ذا اجلبل اختطب واحتطب اخرى، : وقي حديث عمر بن اخلطاب انه مر بضجنان، فقال له
  .أصبحت والناس جبنبىت، ليس فوقى احدعلى محار للخطاب، وكان شيخاً غليضا، ف

ويدلك أن بني ضجنان وقد يد ليلة، قول معبد بن أيب معبد اخلزاعى، وقد مر برسول اهللا صلى اهللا عليه 
  : وسلم يف غزوة ذات الرقاع

  قد نَفَرتَ من رفقَتى محمِد

  وعجوِة من يثْرِب كالعنْجِد

  تُهوى على ِدين أبيها األتْلَِد

  قد جعلَتْ ماء قُديِد موعدى
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  وماء ضجنان لنا ضحى الغَِد

موضع من بالد هذيل، وبالد بىن سلم، قال أبو : بفتح الوه، وضم ثانيه، والعني املهملة" الضجوع"
  : ذؤيب

 قُوى والصفيحِة ِعير بنَعِف  أِمن آل لَيلى بالضجوع واهلُنا

  : قال ابن مقبل. بالد هذيلموضعان يف : قوى والصفية

  ثوانَى واستْوين من الضجوِع  وقد قَطَعن بنا شَروى أقَوُل

موضع يف ديار هذيل، وانشد : الضجيع: قال املفجع: بفتح الوه، وكسر ثانيه، على وزن فعيل" الضجيع"
  : البن ربع اهلذىل

وننا فإنِش أهِلى ودمفُع  ي رراِة مهوجباُل الساهنو  

  : والرواية املعروفة يف اللبيت. هكذا اوردة ورواه

  "فإن يمس أهلى بالرِجيع"

   

  الضاد والحاء

"ىموضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الياء" ضح.  

  الضاد والراء

  : اسم ماء، قال النمر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة" ِضرسام"

  حتى نخْتُ إلى أحواِض ِضرساِم  بها بلَداً ترميه عن بلَِد أرمى

وهي ارض هذيل وبىن غاضرة وبىن . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده غني معجمة،ودال مهملة" ضرغَد"
ويقال . اسم جبل: ضرغد: وقال اخلليل. هي حرة بأرض غطفان من العالية: وقيل. عاممر بن صعصعه
  .موضع ماء وخنل

  : وقال عامر بن الطفيل. وضرغد مذكور أيضا يف رسم عتائد

  والوردن الخّيَل الَبةَ ضرغَِد  أل بغْينَّكم قَتا وعوارضا

  .ورواه ابن دريد عن ثعلب". والقبلن: "وانشد سيبويه

  فألأبغينَّكُم الَمالَ وعواِرضا
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: وقال غريه. جبل هكذا قال ابن األنباري: اجبل بىن اسد وقن: وعوارض. واملال من أرض كلب: قال

  .موضع، يقال صدنا بقنوين: قنوين

  .وانشد للشماخ

ارضوا عدكأنّها وقد ب  

اِبضر نيقَنَو والليُل بين  

اهضهِلة الوادى قَطَا نَوبج  

  .وضرغد مذكور ايضا يف رسم ذروة، ويف رسم عتائد. وانظر قنا يف رسم متالع

"ورا : بفتح الوه وثانيه، وفتح الواو بعده" انضهو املوضع الذي كانت فيه نار اليمن الىت يعبدو
قال اهلمداىن كان . ويتحاكمون إليها، فإذا اختصم اخلصمان خرج اليهما لسان، فان ثبت اكلت الظامل

ا قيل جبل يقال ملخرج النار حزىب اخلشاب، مجع خشب، وهو ما كان من احلزن يأكل احلذاء، ومن هذ
وهذه النار ظهرت يف بعض قرانات مثلثات احلمل، فأقامت قرانا كامال، وبلغت حدود : اخشب قال
ومن الشمال بالد الصيد إىل ذى ابني، مث راجعا إىل حباشية واسفل حمصم، إىل مدر، فبيت . شبام اقيان

هي اجلنة : ضروان: وقال العلماء: قال. ورئام البيت الذي كانوا يعبدونه أيضا. احلامل، راجعا إىل مكاا
  .اليت اقتص اهللا خبالها يف سورة ن

  : فعيل من ضرب وهو واد كثري االسد، قال االفوة االودى" الضريب"

 كُماتَها أسد الضرِيِب كأن  وخَيل عاَِلكاتُ اللَّجم فينا

مطَن نِجد هوا عليكم بديشِب  ساِت الُجبايةَ والهضروض  

موضعان يف جند: واجلبابة واهلضيب. االظراب الصغار: راتالض.  

    

ينسب إىل ضرية بنت ربيعة بن نزار بن معد : بفتح أوله، وكسر ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو" ضرية"
والصحيح أن اسم خندف ليلى بنت حلوان . ويقال انه منسوب إىل خندف أم مدركة واخوته.بن عدنان

  .اف بن قضاعةابن عمران بن احل

خلق جوجؤ آدم من كثيب ضرية وروى : وروى احلرىب من طريق معتمر، عن عاصم عن احلسن،قال
  .من نقا ضرية: غريه

وإىل ضرية هذه ينسب احلمى، وهو اكرب االمحاء، وهو من ضرية إىل املدينة، وهي ارض مرب منبات 
  .ر، وتتفق اخلواصركثرية العشب، وهو سهل املوطئ كثري احلموض، تطول عنه االوبا
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قال جفعر بن سليمان إذا عقد البعري شحما : ومحى اربذة غليظ املواطئ، كثري اخللةز وقال االصمعى
  .بالربذة سوفر عليه سفرتان التنقصان شحمه، الا ارض ليس فيها محض

ستة أميال وكان محاه . و أول من أمحى هذا احلمى عمر بن اخلطاب رمحة اهللا ألبل الصدقة، وظهر الغزاة
من كل ناحية من نواحى ضرية، وضرية يف أوسط احلمة، فكان على ذلك إىل صدر من خالفة عثمان 

رضي اهللا عنه، إىل أن كثري النعم، حىت بلغ حنوا من أربعني ألفا، فأمر عثمان رمحة اهللا أن يزاد يف احلمى 
ة، أال أن عثمان رمحة اهللا اشترى ماء من ما حيمل ابل الصدقة وظهر الغزاة، فزاد فيها زيادة مل حتدها الروا

مياه بىن ضبينة، وكان تدىن مياه غىن إىل ضريبة، ويقال هلا البكرة، بينها وبني ضرية حنو من عشرة أميال، 
فذكروا اا دخلت يف محى ضرية ايام عثمان، مث مل تزل الوالة بعد ذلك تزيد فيه، وكان أشدهم يف ذلك 

  .انبساطا إبراهيم بن هشام

وكان ناس من الضباب قدموا املدينة، فاستقوا البكرة من ولد عثمان رمحة اهللا، فاسقوهم إياها والبكرة 
  .عن يسار ضرية للمصعد إىل مكة على طريق اليمامة

وكان عثمان رمحه اهللا قد احتفر عيناً يف ناحية من األرض اليت لغين خارج احلمى، يف حق بين مالك بن 
  : ل، وعلى قرب ماء من مياههم يقال له نف، وهو الذي يقول فيه أمرؤ القيسسعد بن عوف، رهط طُفي

 فُبرقة العيراِت فعاِرمٍة  غَِشيتُ ديار الحي بالبكَراِت

. إىل عاِقٍل فاجلب ذي األمراِت وبني نف وبني أضاخ حنو من مخسة عشر ميال=فغوِل فحلَّيٍت فنف فمنِعٍج

العني قصراً يسكونونه، وهو بني أضاخ وجبلة، قريبا من واردات، فلما قتل عثمان وابتين عماله عند 
انكشف العمال وتركوها، واختصم فيها أيام بيت العباس الغنويون والعثمانيون، عند أيب املطرف عبد اهللا 

س بن حممد بن عطاء اليثي، وهو عامل للحسن بن زيد فشهدت بنو متيم للعثمانيني، وشهدت قي
  .للغنويني، فلم يثبت لفريق منهم حق، وبقيت نف مواتاً دفينا

وقد كان مروان بن احلكم احتفر حفرية أيضا يف ناحية احلمى، يقال هلا الصفَّوة، بناحية أرض بين األضبط 
بن كالب، على عشرين ميال من ضرية، مث استرجعها بنو الضبط يف أيام بين العباس، بقطائع من 

 عبد اهللا بن مطيع العدوي حفرية باحلمى يف ناحية شعيب، غألى حنب الثُّريا للكنديني، السلطان، واحتفر
  : منهم العباس مب يزيد الشاعر، الذي يقول فيه جرير

  أعبداً حضلَّ في شُعبي غريباً ألوما ال أبالك واغترابا
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ماٌء كان لعباس بن يزيد وأهل بيته، : ذي ذكرهيدب الليل يسترق العيابا قُنيع ال=إذا حلَّ احلجيج على قُنيع
على ظهر حمجة أهل البصرة من الضرية، وبينه وبينها للمصعد إىل مكة تسعة أميال، والعباس بن يزيد هو 

  : الذي يقول

 تُرجي من ربيع سقَى نجدا وماذا  اهللا نجداً من ربيٍع وصيٍف سقَى

 ِحلٍْف شددت له عقْدابأخي  وال  عاذل ما نجد بأٍم وال أٍب أ

  عن العيش في نَجد سعيداً وال سعدا  نجداً فَرطَ حين فال أرى تَلَومتُ

دىترك ذا الني اهللا جنداً كيف يا يقول صخر بن اجلعد =لَحا ويف الثُّريدبه عسبحالقوم ي رخبيالً وح
  : احلضرمي

 عبي بارواً لَعين البصيِرشُ  فارتَقَبتُ الِعشاء وهو يسامي

    ويرمي شعابه بالضخور =يحِضر العصم من جبال الثَريا

بنو جعفر بن كالب وبنو أيب بكر بن كالب يف فُنيع، كلهم ادعاه، واجتمعوا : وقد تنازع اجلعفريون
ن أنس، فلم حيكم بقنيع، وسفرت بينهم سفراء من ضرية، فاصطلحوا على أن حكموا سلَمة بن عمرو ب

ما ألحد من الفريقني : بينهم حىت عقد لنفسه عقداً أال دوا حكمه، وأخذ عليهم األميان، فلما استوثق قال
وكان سلمة بن عمرو وشريفاً قارئاً لكتاب اهللا . فرضوا مجيعا، وصوبوا رأيه. حق يف قنيع، إنه ممات دفن

بن العرندس، أحد بين عمرو بن عبد أيب بكر عز وجل، حسن العلم به، فمدحه شعراؤهم، فقال عقيل 
  : بن كالب، وهو القتال

  والحمتين سقَاِك اهللا من داِر  دار بين كُلَيات وأظفار يا

  " وأنت عايها عاتب زار" وهي مشهورة يقول فيها بعد قوله 

تَهفني شَبيبل المجها الروار يبكي  بل أيعلى ذات خَلْخال وأس 

ي بني عمرو فإنهمنُ عدفضول وأحالم وأخطاِر ذوو  ح 

 مكْرمة أبناء أيساٍر سواس  هينُون لَينُون ايسار ذوو يسٍر

 يمارون من ماروا بغكْثار وال  ال ينطقون عن الفَحشلء إن نَّطقوا

ة، وهي اليوم يف فاحتفر بعض بين جسر باحلمى وبشاطئ الريان يف غريب طخفة، ومسي تلك العني املشقر
  .أيدي ناٍس من بين جعفر، وبني هذه احلفرية وبني ضرية ثالثة عشر ميال

ولبين األدرم من قريش، ماٌ قدمي جاهلي بناحية احلمى، على طريق ضرية غألى املدينة، على مثانية عشر 
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وتواحيه، فكثرت وكان بنو األدرم وبنو جبري القرشيون قد منوا ذا احلفر . ميال، يسمى حفربين األدرم
  .رجاهلم به، مث وقعت بينهم شرور، واغتال بعضهم بعضا، فتفرقوا يف بالد

وكان سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق احتفر عينا على ميل من حفر بين األدرم، وأحبرها، وغرس 
واحتفر إبراهيم . عليها خنالً كثرياً وازدرع، وبين هناك دار تدعى بدار األسود، ألا بني جبل عظيم ورملة

ابن هشام الذي زاد يف احلمى على ما تقدم ذكره، حفريتني باحلمى، أحدمها باهلضب الذي بينه وبني 
  : ضرية ستة أميال، ومساها النامية، وهي بني البكرة اليت اشترها عثمان وبني ضرية، وفيها يقول الراجز

  نَاِمية تَنْمي إلى هضب النَّما

ووادي فاضحة أيضا أنساع بني جبال، وبينها وبني ضرية تسعة . ية شعيب بوادي فاضحةوالثانية إىل ناح
  : أميال، وفيها يقول حكم اخلضري

 القُوى مديد بالنَّصر جلْد  بن هشاٍم أنت عالي الذَّكْر يا

 تَرى عاملك ابن عمرو كيف  قريشا بالنَّدى والفجِر سدتَ

 في ليالي العشِر أنبطوهاف  عليها برجاٍل زهر غَدا

 النخيل واللَّماع القٌمر بين  ِجيبتْ بخير قَدر رِكية

  جاشتْ على األرض بمثل البحر  ِدفَاع اهللا وهو يصرى لوال

واحتفر مويل البن هشام يقال له جرش، حفرية يف شعب شعيب، بينها وبني . وقد درس أمر النامية البكرة
ومساها اجلُرشية، اشتراها من األنصار، فقاتلهم عليها حممد بن جعفر بن مصعب، حفرية بين األدرم، 

  .ووقعت بينهم خطوب، ومل يزل الناس يتقاتلون على احلمي أشد قتال

  .فجميع ما يف احلمى من املياه املذكورة عشرة أمواه

اه بين عبس جمج و وقد دخل يف احلمى من مياه بين عبس ستة أمواه، ومن مياه بين أسد مثلها فمن مي
البئر، وهي واسعة اجلوف، إىل جوف أبرق خترب، وكان بأبرق خترب معدن قضة، رغيب واسه النيل، 

جبل : ومن أمواه بين أسد احلفر، وهو قريب من التائعني، وهو لبين كاهل، والنائعان, ماٌء يقال له الفروع
ويف . لٌء ملح، ويف رملة بيدان ماء عذبواحلفري والذئبة وعطري يف أصل بيدان، وهو م. قد تقدم ذكره

  : بيدان يقول جرير

 يقْتُلني يوماً بيدانا وكاد  الهوى بين ساْمانين يقتلني كاد

  وكنت من عدوان البين قُرحانا  غير أن لم يأتني أجل وبالحمى
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  .جبل من أعظم جبال سواج: وسلمانان الذي ذكره

مياه ضباب، وكانت لذي اجلوشن الضبايب، أيب مشر قاتل احلسني بن علي وكانت ضرية يف اجلاهلية من 
  : رضى اهللا عنه، ولعن قاتله، أسلم ذو اجلوشن عليها، وقال يف اجلاهلية يعنيها

  ليجعل لي لَدى وسٍط طعاما  دعوتُ اهللا إذ سغْبتْ عيالي

    

 تُّؤاماالماء والحب ال تَثج  فأعطاني ضرية خَير بئر

جبل بينه وبني ضرية ستة أميال، يطأ طريق احلاج للمصعد خيشومة، طرفه األيسر : ووسط الذي ذكر
عن ميني املصعد، ويف طرفه الذي يلي الطريق خربة تدعوها احلاج اخلرابة، وهي يف شرقي وسط، وبناحيته 

وقنيع املتقدم ذكره يف . ميلاليسرى دارة من دارات احلمى، كرمية منبات واسعة، حنو ثالثة أميال يف 
أعلى هذه الدارة، كاد يكون خارجاً منها، وهذه الدارة بني وسط وجبل آخر يقال له عسعسن 

جبل عال جمتمع، عال يف السماء، ال يشبه شيء من جبال احلمى، هيئته كهيئة الرجل، فمن : وعسعس
  : لشاعررآه من املصعدين حسب خلقته رجل قاعد، له رأس ومنكبان، قال ا

  إلى عسعٍس ذي المنْكِبين وذي الراِس

  : وقال ابن شوذب

 لم تَكُن لتَحلَّ قاعا تَتَمتْ  وكان محلُّ فَاِطمةَ الروابي

  سوافي الريح بداء وأرتجاعا  عسعٍس درجتْ عليها بدارة

أمالكاً يف احلمى، مث حقوق وقد دخل يف محي ضرية حقوق أسبعة أبطن من بين كالب، وهم أكثر الناس 
وملا ويل أبو العباس السفاح وكانت حتته أم سلَمة اخلزومية، وامها من بين جعفر، وكان خاهلا . غين

ىل أيب العباس، فأكرمه وقضي حوائجه، فسأله 'معروف بن عبد اهللا ابن حبان ابن سلمى بن مالك، فوفد 
عروف، وكان من وجوه بين جعفر، وكان ذا نعم معروف أن يقطعه ضرية وما سقت، ففعل، فنوهلا م

كثري، فغشيه الضيفان، وكثوا، وجعل جييب هلم الرطب، وحيلب اللنب، فأقام كذلك شهرين، مث أتاه ضيفان 
ما يف خنلك : بعدما ويل الرطب، فأرسل رسوله، فلم يأته إالبشي يسري قليل، فأنكر ذلك عليه، فقال

واهللا لشويل أعود على ضيفاين وعيايل من . أما هو إال ما أرى! تك أُمكتكل: فقال. رطب، فأنه قد ذهب
احذر ان يراه ! قبح اهللا ما جئت به: أتاه قيمة هناك بقثاء وبطيخ، فقال. خنلكم هذا، تبحه اهللا من مال

و يومئذ فكره معروف ضرية، وأراد أن يبيعها، فذكرها للسرى بن عبد اهللا اهلامشي، وه. أهلي، فأسوءك
عامل اليمامة، وقد دخل إليه معروف، فاشتراها منه بأايف دينار، وغلتها تنتهي يف العام مثلنية آالف درهم 
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  .وأُزيد

مث إن جعفر بن سليمان كتب إىل السري أن يوليه إياها بالثمن، ففعل، وورثها عنه بنوه، واشترى سليمان 
  .ن جعفرمن بقي فيها، فعامتها اليوم لولد سليمان ب

وأما جبال فأدناها إليه على ظهر الطريق، يقال له الستار، وهو جبل أمحر مستطيل، ليس بالعايل، فيه ثنايا 
يف : يسلكها الناس، وطريق البصرة يأخذُ ثنية من الستار، وبني الستار وأمرة من فوقها مخسة أميال، وأمرة

فة، وهو بناحية هضب األشق، وباألشق سبعة أمواه، وهو بلد برث ديار غين، بلد كرمي سهل، ينبت الطري
  .أبيض، كأن تربه الكافور

والستة األمواه جاهلية، اختصمت فيها بنو عبيد وبنو زبان، ووقع فيها شر، مث اصطلحوا على اقتسامها 
والرسيس وخممرة، وصار لبين زبان بنصفني، وعلى أن يبدأ بنو عبيد اهللا فيختاروا، فصار لبين عبيد الريان 

  : يف أصل جبل أمحر من احسن جبال احلمى، وهو الذي كره جرير فقال: والريان. عرفج واحلَائر وِجمام

  وحبذا ساكن الريان من كانا  حبذا جبُل الريان ِمن ِجبٍل يا

 ناًمن جب الريان أحيا تَاِتيك  نَفَخاٌ من يمانيٍة وحبذا

ومن هضبات األشق هضبة يف ناحية عرجف، يقال هلا الَّيماء، وإمنا مسيت بذلك آلن يف عرضها سوادا، 
  : هناك دارة تمسك املاَء، قال بعض شعرائهم

  وهضب الحمى جار آلهلي نُحالفُ  لَيتَ شعري هل أبيتَن ليلةً أال

 ي لَو أني أخالفيصري خَلف ومن  فطارات من قؤادي طَيرة نظرتُ

 ِجلٍي أو يماٍن مفَارفُ سماوةُ  إلى قُلّة الشَّيماء تَبدو كأنها

 شَول حول قَوٍم عواِكفُ جريدة  هضبها من جانبيها كأنها َرى

    

والطريق يطأ أنف سواج، وبطرفه طخفة، وهي لبين . اله، وهو غريب األشق'وسواج من ناحية األشق يف ا
بواج ومتالع، عن ميني أمره، بينه وبني أمرة ثالثة أميال، وهو جبل أمحر عظيم.انزتاءة بني سوالبصاء . والن

من أكرم أعالم العرب موضعاً، وقد كان ابن خايد العبسي خال الوليد وسليمان نزهلا يف دولتهم، 
ن خليد عامالً على ضرية وأحفرة سليمان حفرية، فحفرها يف جوف النتاءة، يف حق غين، وكان اب

  .واحلمى

مث جبل من اجبل احلمى على طريق احلاج للمصعد، جبل أسود يقال له أسود العني، بينه وبني اجلعلية من 
دوا مخسة أميال، وهي أرض بين وبِر ابن األضبط، وبني أسود العني والستار ستة وستون ميال، على 
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د العني وبني اجلُديلة مخسة أميال، وبني أسود العني وبني ضربة ظهر طريق البصرة إىل مكة، وبني أسو
  .سبعة وعشرون ميال، وبني ضرية وبني الستار سبعه وثالثون ميال

  .مث اجلبال اليت تلي الستار عن ميينه، وعن مشاله للُمصعد غريب متالع

  :  امب أسد، قال األسديفمنها جبالن صغريان مفردان، يدعيان النئعني، ومها يف أرض بين كاهل

 همل بالنَّئعين سبيُل وال  وليس إلى ما تعهدين الِحمى

منها جبل يقال له عمود العمود، مستقبل أبان األبيض، .مث اجلبال اليت تلي الناِئعين يف أرض بين عبس
ل له سنيح، وهو وجبل آخر يف رأض بين عبس يقا. بينهما أميال يسرية، ويف أرض العمود مياه لبين عبس

  .لبين عبس ماءات يف شعب منه, جبل اسود فارد ضخم

جبال سود : والزهاليل. منها عفر الزهاي،ليل، به ماٌءة يقال هلا الزهلولة: مث اجلبال اليت تليه يف أرض فَزارة
ق اليمن، قال الشاعر إلبله وهو ببيشة من طري. يف أرض بين عدي بن حوهلا رمل كثري، وهي ببلد كرمي

  : وقد نزعت إىل احلمى

 حتْى يبعث الغيث آمره بِبسشَةَ  كُلي الرمث والخُضار من هدبة الغَضي

 شُعبي أو بالوزهاليل ماطره على  تأملي غَيثاً تَهلََّل صوبه وال

  .مث يليها من مياه بين فَزارة ماٌءة يقال هلا شعبة، يف جلد من األرض

  .ولبين مشخ ماء يقال له الشسع، يف ناحية من الرملة, ك بن محار ماٌءة يقال هلا املظْلُومةولبين مال

. مث يليه ماٌء يقال له احلفري، يف جوف رمل، وهلم هناك قرية يقال هلا املزاد، ا خنل كثري، وهي لبين سلمة

ماٌء لبين مشخ بالبطان، وبالبطان : لعتريفيةا. ولبين بدر من فَزارة هناك بئر يقال هلا الَجمام، يزروعون عليها
  .سهل منهبط يف األرض، رملة وصالبة، فبذلك مسي البطانن وكان من مياه غين

محضة التسرير، : وذكر مشايخ من أهل ضرية أن اإلسالم جاء وكلُّ ماٍء من احلمضتني لغين، واحلَمضتان
وبفزاوة . مى أحد عشر مال، أكثرها فيها قرى وخنلفجميع مياه فَزارة الداخلة يف احل. ومحضة احلريب

  .سوى هذه املياه مياه خارجة عن احلمى، ا خنل وقرى

منهم بنو فاسط وبنو عبد اهللا، وهم بنو الباهلية، وبنو األمخسة، وهلم .ودخل من مياه ضباب يف احلمى
وهلم .  ظهر شعيبهضاب ملس يف: ستة أمواه، ماٌء يقال له حسيلة، وهو من حسالت، وحسالت

وللبني حنارب من املياه يف احلمى ماٌء يقال لع . وهلم الثلماء، وهلم البغيِبغة. الربدان، وهو سيد مياههم
. وماٌء يقال لع عيار، وأحساء كثرية يف وادي املياه. غبري، يف وادي املياه، بني شعيب وبني رملة بين األدرم

  احلارث، من بين حنُارب بن خصفَة، وقال صخر يذكر غبرياً وهذه املياه لبين سعد بن سنان بن 
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  آخر اييل مثَل زحِف الكَسسِيِر  الغَيثُ ماِء غُبيٍر يزحفُ

نارحاً برقه حتني الزحِري رجعنا إىل اجلبال مث يلي الزهاليل جبل الِعشار، وهو =فاستحر الفُؤاد حني رآه
ساء تكون يف الربيع، رمبا لزمتها املياه عامة القيظ، وهو اليوم يف أيدي بين حبتر، قَرن فارد ضخم، به أح
مث . مث تليه هضبات الوقيب لبين األضبط، مث يليها أسود العني، وقد تقدم ذكره. من بين عامر أبن لؤي

صِعد جبل جزعت اجلبالُ الطريق، وصارنا بقي من جبال احلمى عن يسار املصعد فأول جبل عن يسار امل
بلد : يدعى األقعس، وهو حمدد طويل يف بالد بين كعب بن كالب، وهو يف ناحية الوضح، والوضح

     سهل كرمي، ينبت الطريفة، بني أعاله وأسفله 

مث اجلبال احلمر اليت تدعى قطبيات، يف ناحية دار . ليلتان، أسفله يف ناحية دار غين، وأعاله عند األقعس
والشطُون يف ناحية . ، وهلم ماَءان، الشطون وحفرية خالد بني الفعس والقطٍّبياتبين أيب بكر ابن كالب

  : شعر، وقد أكثر الشعراء يف شعر، وهو جبل عظيم يف ناحية الوضح، قال حكم اخلضري يذكره

 بين الكَواكب والغَِديِر وما  سقَى اهللا الشَّطُون شَطُون شَعٍر

وهي هضبات محر، يقال هلا العرائس، وهي يف الوضح يف : ات عن يسار املصعدمث اجلبال اليت تلي قُطَّيب
وبني قُطَّبيات وبني العرلئس جبل يقال له عمود الكُور، وهو جبل فارد طويل، وبأصله الكُوير، . بلد كرمي

ل صغار مث عن يسار العرلئس جبا. جبل أصغر منه من مياه بين الوحيد بن كالب، مث أخذته بنو جعفر
  : واٍد مستقبل العثَاعث، قال حبيب بن شوذب من أهل ضرية: سود مشرفات على مهزول، زمهزول

جرر طُلُوال عيلُوال  بذى الكُوةَ العراص حعدوتْ مسأم  

روامس سند العروس وقَابلت مهووال وجرت ا احلجج ال=بربا العثَاِعِث حيث واجهِت الربا
وال قوله =فُاكتستةً وذُبشحضارة وأراد العرائس" سند العروس" بعد الن.  

: هكذا قاله السكوين. مث يلي العثائث ذو عثَ وهو واٍد سصب يف التسرير، يصب فيه وادي مرعي

لوحيد اسم موضع، وهو واٍد لبيت ا" مرعي"ثرعى، بالثاء املضمومة أليت آلأعلم : مرعي، بامليم، وأظنه
: داخل احلمى من أكرم مياه احلمى، وهو بوسط الوضح، برث أبيض، وقدذكره الغنوي فقال  

  وأقَفضرِت المدافع من خُراق  العجالز من ِرياٍح تَأبدِت

فيقصر وهو مشدود =فذو عثٍَث إىل وادي العناق وكانوا يدفعون النوم عني=وأفْفَر من بين كَعب جباح
اراد عجلزا، وهو ماء يف الطريق، بينه وبني القريتني تسعة أميال، وإىل جنبه ماء : ِخلناِق العجالز اليت ذكرا

  : يقال له رحبة، وقال بعض الشعراء يف ذي عثث

 عثَث يدعو القالص التَّواليا بذى  ولن تَسَمعي صوتَ المِهيب عشية
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  : رته الشعراء فاكثروا،قال عويف القوايفمث يلي ذا عثث تضاد، وهو جبل عظيم، قد ذك

 محلٍة وبخَيٍر حاِل يخير  حلَلْتُ إلى غَنّي في نَضاٍد

قنان، وقران وغريمها، بعضها إىل بعض، : جبال كثرية سود: ونضاد يف الطريق الشرقي من النري والنري
وسيول نضاد وذي عثث، يف واٍد ومن النري خترج سيول التسري، . وسعتها قريب من مسرية يوم للراكب

ضلع بين مالك، وضلع بين شيصبان، فإذا خرج من الضلعني : يقال له ذو حبار، حىت يأخذ بني الضلعني
ويروى عن ابن . وبنو مالك وبنو الشيصبان بطنان من اجلن، فيما زعمت علماء غى. كان امسه التسرير

اللتانيأخذ : والضلعان املذكورتان. يقال هلا ياغمة بنت شيصبانكانت أم بلقيس من اجلن، : عباس أنه قال
بينهما الوادي، مث ينحدر إىل التسرير، حىت خيرج من أرض غين، حىت يصري يف ديار منري، مث خيرج يف 

حقوق بين ضبة بشرقي جبلضة، مث يفضي التسرير، فيخرج يف أرض بين ضبة، قيصري يف ناحية دار عكل، 
يار عكل، قيقضي إىل قاع القمرا، والقمرا يف خط بطن من بين شل بن درام، يقال هلم بنو مث خيرج من د

واجلنيبة جزع من أجزاع التسرير، يف خط التسرير، وبني هذا القاع وبني أضاخ مخسة عشر . خمرجة
أهل أضاخ إىل ميال، وإمنا يرد التسرير الغفار، وهو جبل رمل عظيم، عرضه مثانية أميال، وهو على طريق 

النباج وبني أسفل التسرير وأعاله يف ديار غين مسرية ثالثة أيام، وقد وقع موقعاً صار احلد بني قيس وبني 
  متيم، الن أوله الغين، مث شرقية لتميم، وقد ذكرته الشعراء، قال أحدهم 

 ينيِرمٍث من التَّسرير يشْف دخَان  قال األطباء ؟ ما يشْفي فُقلتُ لهم

وهي أبارق ثالثة، أسفل الوضح، يقال . رجعنا إىل اجلبال مث اجلبال اليت تلي نضاد من جانبه األيسر
وهذه األجبل هي النسار . ألحدها النسر األسود، ولآلخر النسر األبيض، وللثالث النسري، وهو أصغرها

  : قال نصيب. واألنسر، وهي يف حقوق غين وقد ذكرا الشعراء

  سقَتْك السوافي من عقَاب ومن وكِر  ال يا عقَاب الوكِْر وكِر ضريةأ

    : مبنقَعة بني العضرتئس والنسِر وقال دريد=رأيتك يف طري ترفَّني فَوقَها

 بين النَّسار وثَهمِد مخَيمة  وأنِْيئتُهم أن األحالف أصبحتْ

ها الَّقْب، وفيها حقوق بين جأرة بن معن الباهلي، وحقوق غين، فاختلطوا ويف ناحية نضاد دار غين اليت في
هناك، وهناك مياه عدة لبين جأوة يف غريب ثهالن، ماٌء يسمى الرحيضة، وماٌء يسمى األجفر، وماٌء يسمى 

ل ألحدمها العوسجةن وماٌء يدعى العريض وهلم ماءان خارجان عن ثَهالن، بواٍد يقال له الرشاد يقا
ويلي جاوة بشرقي ثهالن . واٍد رغيب يصب يف التسرير: والرشد. العويند، واآلخر الشبيكة، ومها ملحان
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ويف غربيه النبخاء، ويف طرفه اجلدر، ويلي هذه األنسر ثَهمد، وهو . املصعدوخممر والقَتادة: ثالثة أمواه
  : قال قال ابن جلا يف ثهمد.  خط غينجبل أمحر، وحوله ابارق كثرية، وهو بأرٍض سهلٍة يف

 فيرِوى وأعالماً يقَابلن ثَهمدا  سقَى ثَهمدداً من يرسُل الغَيثَ وابالً

سعاد زطَوٍد يترك الطرف أقْودا وأقرب مياع غين من ثَهمد مياه لضبة =وما نزلْت من برقٍة فوق ثَهمٍد
وهي هضبة محراء فاردة .مث يلي ثهمداً سويقْة. ارجة عن احلمىيقال هلا املطايل، وهي مياه صدق، خ

  : طويلة، رأسها حمدد، وهي يف احلمى، فيها تقول بنت األسود الضبابية

  شَفَى غُلَّ أكباٍد فساغ شَرابها  على يوٍم كيوم سويقْةٍَ ألهفِي

وللضباب أمرات .  يطول ذكرهوسوقية يف أرض الضباب، وكانت للضباب وقعة بسويقة، وهلا حديث
متعالية، قريب من الطائف، وهلم واٍد يقال له كراء، وهو واٍد رغيب يف علياء دار بين هالل، يفلق احلّرة، 

دونه منها أربعة أميال، ووراءه مثلها، وهو كثري النخل جداً، ليس بينه وبني الطائف إال ليلتان، يطوه 
 مراحل، وبينه وبني مكة مخس مراحل، وهو لبين زهري من الضباب، حاج اليمن، وبينه وبني تبالة ثىث

وكانت بنو هالل بن عامر يهتضمون أهله، ويسئون جوارهم، حىت مجعت هلم الضباب باحلمى، فغزوهم، 
  .كان هلم حديث

  .وللضباب ماٌء آخر يقال له العري بناحية بيشة، قريب من تبالة، به خنل ومزارع

جبل : وحلَّيت.  تلي سويقة شرقي حليت وهو جبل عظيم ليس باحلمى أعظم منه إال شعيبمث اجلبال اليت
أسود يف أرض الضباب، بعيد ما بني الطرقني، كثري معادن الترب، وكان به معدن يدعى النجادي، كان 

ض معدنٌ أكثر منه لرجل من ولد سعد ابن أيب وقاص يقال له نجاد بن موسى، به مسي، ومل يعلم يف أالر
مث إنه تعري وقل نيله، . تيالً، لقد أثاره والذهب غاٍل باآلفاق كلها، فأرخصوا الذهب بالعراق وباحلجاز

  : وقد ذكر امرؤ القيس حليت فقال. وقد عمله بنو جناد دهراً، قوم بعد قوم

 فبرقة الِعيرلِت فعارمة  أال يا ديار الحي بالبكَرات

موضع قد مضى : والبكَرات. إىل عاِقٍل فاجلُب ذي األمراِت هكذا الرواية= فنفء فمنجٍعفغوٍل فحلَّيٍت
وأماعارمة فإا ردهة يف وسط احلمى، يف حق . قارات سود برجرحان: وقال ابن حبيب البكَرات. ذكره

، ليس بينها وبني ضرية وأما بقَةُ العريات، فأا برقة من قبل ضلع ضرية. بين جعفر مب كالب بني هضبات
وكان جعفر وحممد ابنا سليمان إذا . إال أقل من نصف ميل، وهي برقة حسنة جداً، وهي بني البساتني

وأما غول . والسد الذي تقدم ذكره بطرف هذا الضلع الذي فيه برقة العريات. باتا بضرية باتا ده الربقة
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 هضبات مخس يدعني هضبات غول، ويف غول يقول ابن فإنه جبل داخل يف احلمى يف غريب حلَّيت، واه
  .غلفاء

  تقُطَّع يُأ بن غَلْفاء الحباُل  لقد قالت سالَمةُ يوم غَوٍل

. وأما منعج فإنه واٍد خارج عن احلمى، يف ناحية دلرغين، بني أضاخ وأمرة. فأما نف فقد تقدم ذكره

وأما . الذي ذكر عمرو بن كلثوم، وقد تقدم ذلكوبناحية منعج خزاز وهو لبين رياح الغنويني، وهو 
وأصل األمرة العلم الصغري . أريتهتا أعرايب، فإذا هي قارات رءوسها شاخصة: األمرات فإن األصمعي قال

  : ورواه السكوين

  إلى أبرِق الداءاِت ذي األمراِت

    

وأسفله ينتهي إىل . ى طريق ضرية إىل الكوفةواد جلواخ، بني أعاله وبني ضرية مثانية أميال، عل: والداءات
: واألمرات. الرمة، قريباً من أبان األسود، وبني أسفله وأعاله يومان، أعاله يف احلمى، وأسفله خارج منه

مث يلي حليت مىن، وهو جبل أمحر عظيم، ليس باحلمى جبل أطول منه، وهو يشرف . األعالم ينصبوا
  :  أصله ماءة لبين زيان، يف أرض غىن، وقد ذكره لبيد فقالعلى ما حوله من اجلبال، ويف

 تأبد غَولُها فِرجامها بمنى  عفَِت الديار محلُّها قُمقامها

ومنة عن يسار طريق أهل البصرة إىل مكة للمصعد، ينظر إلة احلاج حني يصدرون إىل أمرة، وقبل أن 
إنه جبل آخر مستطيل يف األرض، بناحية طخننة، ليس وأما الرجام ف. وقد وصفنا غوالً وأمرة. يردوها

وبني الرجام وضرية ثالثة عشر ميالً . بينه وبينها إال طريق يدعى العرج، وهو طريق أهل أضاخ إىل ضرية
  : أو حنوها، ويف أصل الرجام ماء عذب لبين جعفر، وهو الذي يقول فيع الشاعر

 ِة الريان فرتْ عونُهابهوبج  إذا شَِريتْ ماء الرجاِم وبركَتْ

واد أعلى سيله يأيت من ناحية سويقة وحليت، مث : والريان. أجارع سهلة تنبت الرمث: وهوجبة الريان
وبشرقي الرجام ماء يقال له إنسان، وهو . ميضى حىت يقطع طريق احلاج، وينحدر حىت يفرغ يف الداءات

لة واجلبل، والرملة تدعى رملة إنسان، وهي اليت عىن لكعب بن سعد الغنوي وأهل بيته، وهو بني الرم
  : كعب بن سعد بقوله يف مرثية أخيه

 فكيف وهاتا رملةٌ وكثيب  وخَبرتُماني أنما الموتُ بالقُرى

مث بلي مىن اهلضب، هضب األشق، الذي ذكرت يف أول األجبل إىل يسار الذي منه أبتدأت مواضع 
  .األجبل
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  .بلهفهذه صفة محى ضرية وأج

بني : قلت. بشعبعب: أين نشأت ؟ قالت: أعترضتين جارية بضرية، فقلت هلا: وقال عبد اهللا بن شبيب
  : فمن الذي يقول: احلوض والعطن؟ قالت نعم، قلت

تْ نغسي نفُونكُما ياصاحبيثُن  فَدور األبغُل الشدوجا على صع  

والعين =ناء النفس من ظُعن ياليت ِشعري واإلنسانُ ذو أمٍلحباِئل ياع=مث أرفِع الطرف ننظُر هل نرى ظُعناً
على شعبعب بني احلوِض والعطِن أم هل أقُولن =تذِْرف أحيانا من احلزِن هل أجعلن يدي للخد ِمرفقةً

  .ذلك حيىي بن أيب طالب: قضوا نومة الوسِن قال: وهم بترباك=لفتياٍن على قُلٍُص

"ى ضةِحمأنظره يف آخر كتاب الضاد، وأكتبه من هناك" ِري.  

  الضاد والغين

  .موضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، وبالطاء املهملة يف آخره" ضغاط"

  الضاد والفاء

موضع من الفرش، مذكور يف رسم الفرش، وبه كان : بفتح أوله، كسر ثانيه، بعده راء مهملة" الضِفر"
 بن زمعة أبن األسود بن عبد املطب بن أسد بن عبد العزى، وهو أحد االجواد مرتل أيب عبيدة بن عبد اهللا

ركب إبراهيم بن هشام وإىل املدينة إىل عينة مبلل، : روى الزبيدي عن مصعب بن عثمان، قال. املطعمني
فهجم عليه، : قال. اجعلوا طريقكم على أيب عبيدة نتفجؤه، عسى أن نبخله: فلما أراد األنصراف، قال

ما عسى أن يكون عندي : قال. إن كان شي عاجل، فأين لست أقيم: فقال إبراهيم. رحب به واسترتلهف
أنزل عندي على : فقال. عاجالً يكفيك ويكفي من معك؟ ولكن نذبح، فأين إبراهيم، وأراد االنصراف

فعجب أبن العاجل، فجاءه بسبعسن كرشاً فيها الرءوس، مع كثري من بوادر الطعام، وأستأنف الذبح، 
  .هشام، وقال ترونه ذبح يف ليلته من الغنم عدد هذه الرءوس

  .أسم بئر قد تقدم ذكره يف رسم ظلم: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" ضفَّة"

جبل قد تقدم ذكره يف رسم اإلهالة، وهو قبل قنا، وقنا : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون" الضفْن"
والضفن يف . ماء لبين سنان بن حارثة، ماء سوء: وقيل الضفن.  يف موضعهلبين ذبيان، على ما يأيت ذكره

  .وبالضفن قرنا أم حسان، ومها جبالن أسودان، قال أرطاة بن سهية. حرة ليلى فوق ذي أمر

 نى أم حسانا~القٌوى وقَر بين  عوجا على منزٍل قد هاج أحزانا
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  .جبل قد تقدم ذكره آنفا يف رسم ضمر: وضابن

"ىضموضع قد تقدم ذكره يف : بفتح أوله وثانيه، بعده واو مفتوحة وياء، على وزن فعلى مقصور" فَو
وبعض العرب يقول ضفوى وقلهى، جيعلها ياء : قال. هكذا ذكره سبيوه يف األبنية. رسم النحائت

  .ساكنة، كما يقولون فعى

  الضاد والالم

    

بضم أوله، : زيقال الضلضلة.ا مثلهما، والضاد مضمومة أيضابضم أوله، وإسكان ثانيه، بعدمه" الضلْضلَة"
وفتح ثانيه، والضاد األخرى مكسورة، وهو موضع قد تقدم ذكره وحتيحده يف رسم جنفا، وهو لبين 

  : عدي بن زنيم بن قزارة، قال الراجز

زلهرنا األعضح ِت أيامألس  

  :  الضلِضله ويقال أيضا الضلضل، بالهاء، قال عدي بن الرقاعوقبلها عام ارتبعنا اجلَعله وقبلُ إذ حنن على

  بمجاِمع التلَعاِت فوق الضلِضِل  راحتْ وراح من الفَالِة فأضبحا

وكانت إىل البيِت املُحرِم حلِت وقال =ليت قلُوصى مل تذُق ماَء ضلْضٍل: وقال العالء بن احلزن السعدي
  : ، فثىن الضلضلأبو معروف أخو بين عمرو بن متيم

 بطِن البالِط إلى البِقيِع إلى  أحب الضلْضلين فبطْن خاٍخ

إىل أكناف أعذَق ذي مِنيِع =إىل العنقاِء قِرب بين مطيِع إىل وادي صالِصل فاملُصلى=إىل قبر النيب فجانِبييه
موضع : بفتح أوله وثانيه، بعده عني مهملة" لعض"تكف عن املفَِقِر والقُنوِع =مناِزلُ ِغبطٍة وديار أمن

موضع قد تقدم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده الفاء وعني مهملة" ضلْفع"باليمن مذكور يف رسم صليع 
  : ذكره يف رسم لبىن، قال طفيل

  منازل أقْوت من مِصيف ومربِع  لليلَى بين وقٍْط وضلْفع عرفتُ

  الضاد والميم

وبينا عنباس بن . ,حجر كان لبين سليم يعبدونه : ال جيرى, بفتح أوله، وبالراء املهملة يف آخره" ضمار"
  : مرادس يوما عند ضمار بعد أن جاء اهللا باالسالم إذ مسع هاتفا يقول

  أودى ضماِر وعاشَ أهُل المسِجِد  للقباِئل من سليم كُلهل قل
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  .أبن إسحاقذكره . يف ألبيات، فكان ذلك سبب أسالمه

من =يف طُرق تعلو خليفاً منهجا: جبل، قال العجاج: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" ضمر"
من : حني هابا. الطريق يف الرمل: واخلل. خلِّ ضمٍر حني هابا ودجا يعىن محاراً وأتانا أخذ يف خل ضمر

. اسم طريق: وودج: وى منجر ضمر قالوير: قال عبد الرمحن عن عمه. اخلوف ودجا، وهو موضع

جبالن إذا مجعا قيل ضمران، : الضمر والضابن: قال احلريب يف باب املثىن. وهذا كله يف شق بين متيم: قال
  : وأنشد

  إلى الضمرين يجبطها الضِريب  الخّيل شاِئلةً ِعجفاً جلبنا

على مخسة عشر ميالً من دمشق، مات فيه عبيد وضع : بضم أوله، على لفظ تصغري الذي قبله" ضمير"
وكان سبب موته أن أبن أخيه عمر بن موسى بن معمر، خرج مع أبن . اهللا بن معمر التيميم القرشي

األشعث، فأخذه احلجاج، فبلغ ذلك عبيد اهللا وهو باملدينة، فخرج يطلب فيه إىل عبد امللك، فلما بلغ 
  : قال أبو الطيب فصغر ضمرا. ات كمدا هناكضمرياً بلغه أن احلجاج ضرب عنقه، فم

 لمن ودعتُهم ندم ليحدثن  لئن جعلن ضِميراً عن ميامننا

  الضاد والنون

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم الكلندى: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" ضنك"

  .موضع مذكور يف رسم احلرار: بزيادة ألف ونون، على وزن فعالن" ضنكَان"

  اد والهاءالض

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األخرض: بضم أوله، ممدود، على وزن فُعال" ضهاء"

بلد باليمن، يسمى بضهر أبن سعد بن عريب بن ذي : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" ضهر"
مجل عائشة خرج من ضهر سبعة من الفراعنة، وفرعون من األبل، وهو سكر : وأهل اليمن يقولون. يقدم

وضهر على ساعتني من صنعاء، وهو أطيب بالد اليمن فاكهة، وبني . يوم اجلمل، بعث به يعلى بن منية
ليها، تسمى فدة، على وزن ِعدة، 'وبضهر قلة جبل عالية صلدة، ال يرتقى . ضهر وبني صنعاء جبل ينور

 ليت يل فِدة كُردى، والصيح وهم يضربون حببها املثل يف اخلبث، ويزعمون أن لقمان نظر إليها، فقال
. عجن: كرد بلغة محري. العجني: الكردي". جنراين"وعلمان بصل . خل عامي" كروة"فحمى، وغيل 

  .اللحم واخلمر: والفحمى
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  الضاد والواو

مامل يواره عن : مجع ضاحية، وهي أطرافها، وماالسواد فيه، والضاحية من األرض" ضواحي البصرة"
  .عينك شيء

"وموضع قد تقدم ذكره يف رسم لعلع: بضم أوله، وبافاء، على وزن فُعالة" افةالض.  

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني من فوقها" ضوت"

    

أكمة معروفة، وقد جنمع فيقال : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم مفتوحة، وعني مهملة" ضوجع"
  .وقد تقدم ذكره يف رسم راكس. ع، كأن قد ضم إليها ما يليهاالضواج

  الضاد والياء

جبل من صمر جنالء، يدفع يف : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، وراء مهملة" ضيرب"
  : ينبع، قال كثري

 شماريخُ األروى بهم حصون  وقد حال من رضوى وضيير دونهم

بني العذيب واجلار، على ستة عشر : فأدركين من عهدهن وهونُ وشنوكة= الود يوم شنوكٍةكَذّبن صفاَء
وعلى شنوكة سلك رسول اهللا صلى اله عليه وسلم إىل . ميالً من اجلار، وأثنتني وثالثني ميال من ينبع

  .بدر، على ما ذكرته يف رسم العقيق

  .موضع ذكره أبو بكر: عني مهملة مفتوحة، وزاي معجمةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده " ضيعز"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم ملل: بكسر الضاد، وبافاء بعد الياء، على وزن ِفعالن" ِضيفَان"

موضع ببالد : بكسر أوله، وبالتاء املعجمة باثنتني من فوقها بعد الفاء، على لفظ التثنية، فعلتان" ِضيفَتان"
  :  بن احلمريبين عقيل، قال توبة

  شَقَاك من الغُر الغَوادي مطيرها  أعلى ِضفَتين أالَ أسلمى حمامة

  : على اإلفراد، قال: وورد يف شعر نصيب، ضيفة

  وِضيفة الحزِن ال داٍن وال صِقب  هِويتْ إذا جاوزن ذا عبٍب ومن

  : م دفاق، قال اهلذيلواد بالسراة قد تقدم ذكره يف رس: بكسر أوله على ون ِفعل" ِضيم"

  دفاقُ فعروان الكَراِث فضيمها  ضري بيضاء يسقى دبوبها وما
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  .شجر نسب الوادي إليه، لكثرته فيه: واد والكراث: بلد هناك وعروان: دبوب

  .جبل باليمن: بكسر أوله والنون" ِضني"
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 كتاب حرف الطاء

 الطاء واأللف

قد تقدم ذكرها يف صدر الكتاب، وأمنا مسيت باحلائط الذي بنوا حوهلا، : اليت بالغور لثقيف" الطَّاِءف"
  : وأطافوه به، حتصينا هلا، وكان أمسها وج قال أمية بن أيب الصلت

  يقلِرع األبطاَل عن بنينا  نحن بنينا طاِئفاً حِصينا

  : سني، قال مالك بن الريبخبرسان، من كورة الطب: بالسني املهملة، بعدها ياء، على وزن فَعلى" طَاسى"

  يوماً بطَسى ويوم النهى ذي الطيِن  تحِسينا من تَقَادمِه ال

  .ٍوقد تقدم يف رسم األشعر طاسى موضع آخر، وهو واد من أودية األشعر

  الطاء وبالباء

  .موضع قد تقمدم ذكره يف رسم خيرب: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" طَبران"

"رلنطَبتبفتح أوله وثانيه، وإسكان الراء املهملة، وقتح السني املهملة وفتح التاء املعجمة باثنتني من " س
ومسيت بذلك ألن الشجر كان حوهلا أشبا، فلم تصل إليها جنود كسرى، حىت . مدينة معروفة: فوقها

لشجر وقد عربت العرب ا: الفأس، ولذلك قيل طربزين، وأستان: والطرب وابتر، الفارسية. قطعوه بالفؤس
  : أستني، قال الشاعر: أستان، فقالت لضرب من الشجر

اِفله تَِحيدوٍد أسِتين سا  عن أسمزِمُل الحادى نَحمثل اإلماء الغَو  

  .من الشام معروفة، مسيت بذلك ألن طباري ملك الروم بناها: بفتح أوله وثانيه" طَبرية"

مورتان من كورؤ خرسان، قد تقدم ذكرمها يف رسم أود، ويف رسم اآللة، : يهبفتح أوله وثان" الطَّبسان"
  .وأنشدنا هنالك الشاهد من شعر أبن أمحر

  الطاء والثاء

  : ماء يف ديار بنيعقيل، قال الراجز: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" الطَّثْؤة"

  أحوذياماء من الطَّثْرة   ِعير تَحِمل المِشيا أتَتْك
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أن يرفع اِملئزر عنه شيا وكان ورده قوم فأرسلوا أذنام، وأستقوا منه يف =يعجل ذا القَباضة الوحيا
  .أسقيام، فارجتز أحدهم ذه األشطار

  الطاء والحاء

  أكيمة حبمى ضرية، قال أبن مقبل : بكسر أوله" ِطحال"

 بحزِم ِطحاِلكلَيلتنا  إال  ليت الَّليالي ياكُبيشةُ لم تكن

  : وقال األخطل وذكر غيثا

 بين رؤية وِطِحال والضوج  وعالَ البِسيطةَ والشقيق بريٍق

  الطاء والخاء

  : ويرو بيت جرير. بفتح أوله وكسره، حكمامها اخلليل، وإسكان ثانيه" طَخفَة"

  بعِشيةَ ِبسطاٍم جَرين على نَح  جالَدنا الملوك وخَيلنا بطَخْفَة

    

وكان النعمان قد بعث إىل بريوع جيشا أمر عليه أبنه قابوس وأخاه حسان، فهزمتهم بنو . بفتح الطاء
وقد . وقد حددت طخفة يف ضرية. يربوع بطخفة، وأسرومها حىت منوا عليهما فذلك الذي أراد جرير

بطفخة :  على طخفةوأنشد أبو علي يف البارع شاهداً. مضى ذكره يف خزاز، وأنظره يف رسم اهلضيبات
  .موضع: الطخف، بفتح الطاء: يوم ذو أهاضيب ماطر وقال أبو بكر

  الطاء والراء

أفواه مياه تسيل يف بطن واد يف بالد بىن فزارة، قال ابن : بفتح أوله، على لفظ مجع طريفة" الطَّراَِئف"
  : ميادة

  ِع الطَّرِائِفبأدماَن أو بالقنْع قنْ  حيين أدننْى محلهم تُكَلَّفنى

  : موضع تلقاء صارة، فال ابن مقبل وذكر غيثا: بفتح أوله، على وزن الصراة" الطَّراة"

اِرة كأنا  به بين الطَّراَِة وصرستعكْران غاباً مابِيِة السور  

  .بني الطراة ووة: ويروى

طورانية، : ويقال. سب احلمام الطرانيةجبل فيه محام كثري، واليه تن: بضم أوله، وتشديد ثانيه" طُران"



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  487  

  .كأا نسبت إىل الطُّور

  : موضع، قال أبو بكر ابن دريد، وقد ذكره امرؤالقيس، قال" طَرطَر"

  بتاِذفَ ذات التّل من فوق طَرطَرا

 .هكذا يقول االصمعى: قال أبو حامت. معروفة، من الثغور اجلزرية: بضم أوله، وإسكان ثانيه" طُرسوس"

  .وغريه يقول طرطوس، بفتح أوله وثانيه

  .وال جيوز فتح الطاء وإسكان الراء: قال

  : قال رؤبة. موضع: بفتح أوله وثانيه" طَرق"

  للِعد إذْ خَلَّفها ماء الطَّرقْ

  .من نقائع املياه تكون يف حبائر األرض: بل الطرق: وقيل

  .ن، الذي هزمه عضد الدولة فنا خسرومدينة وهشوذا: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" الطَّرم"

واد باليمن، كان منازل طيئ قبل أن خترج إىل اجلبلني، وهو اليوم : بفتح أوله،وكسر ثانيه" طَريب"
  .وقد تقدم ذكره يف رسم جوف اخلنقة. هلمدان

  : وقال بعض طيئ يف خمرجه من طريب

 يوم مصبح وممسى لكّل  اجعْل طَِرِيباً كَحبيب ينسى

  : قال الشاعر. موضع: بفتح أوله، وكسر ثانبه" الطَِّريدة"

 وهن إلى أنِس الحديث حقيقُ  قَضوا من عداٍد والطَّريِدة حاجةً

  .موضع هكذا أورده أبو بكر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الياء أخت الواو، على فعيل" ِطريف"

  : موضع، قال الشاعر: ةبضم أوله، على لفظ تصغري طرف" طُريف"

  وبعضهم على بعض حنيقُ  تَالَقَينَا بغَيضٍة ذى طُريفَ

  .األمجة: الغيضة

  .واد حمدد يف رسم قدس، ويف رسم مسرياء: بضم أوله، على لفظ تصغري طرفة" الطُّريفَة"

  الطاء والفاء

"وهو بناحية العراق، من أرض قد تقدم ذكره يف رسم البطيحة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" الطَّف ،
  .والصحيح أنه على فرسخني من البصرة. الكوفة
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وهناك املوضع املعروف بكربالء، الذي قتل فيه احلسني بن على رضى اهللا عنه، قال ابن رمح اخلزاعى 
  : يذكر مقتله

 ِرقَاب المسلمين فذلَِّت أذَلَّ  وإن قَتيَل الطَّفَّ من آِل هاشٍم

  . وهو ابن مئة عام وثالثة أعوام93صر أنس بن مالك، وفيه مات رمحة اهللا سنة وبالطف كان ق

جبل قد حددته يف رسم هرشى، قد تقدم ذكره : بفتح أوله وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو" طَِفيل"
يف رسم اجلحفة، وما ورد فيه، والشاهد عليه، وهو وشامة جبالن كشرفان على جمنة، وهي على بريد من 

  .كةم

وطفية مقصور يف ديار . قد تقدم ذكره يف رسم النقيع: بضم أوله، على لفظ تثنيه طفية" غَدير الطَّفَّيتني"
  .بين بكر وتغلب، وهو مذكور يف رسم سردد

  الطاء واالم

  .بضم أوله موضع، قد تقدم ذكره يف رسم أقتد" ذُو طُالَح"

هو واد : وقال غريه. قول أيب نصر عن األصمعيهذا . ماء قريب من الربذة: بكسر أوله" ذُو طالَل"
  : لغطفان بالشربة، وأنشدوا لعروة بن الورد

  وقُرةَ صاحبي بذى ِطالََل  الناس آمن بعد بلٍْج أي

  : موضع يف ديار بين يربوع، قال األعشى: بفتح أوله وثانيه، بعده حاء مهملة" طَلَح"

   عمراً بطَلحورأينا المرء  رأينا من أناس هلَكوا كم

  : طلح موضع، وقال احلطيئة: ويقال: مث قال. النعمة، وأنشد بيت األعشى: الطلح: قال يعقوب

  حمٍر الحواصل ال ماء وال شجر  تقول ألفراخ بذي طَلٍَح ماذا

    

حلاء بكسر أوله وبا" ِطلْحام". "بذى مرخ: "هكذا رواه اخلليل، أنشده شاهداً على طلح، ورواه غريه
  : وقال اخلليل هو اخلاء املعجمة أرض، وقيل أسم واد، قال أبن مقبل. املهملة

 من ِطلْلَحام مركوم وبالذَانِب  بيض النعام برعم دون مسكنها

  : مل يصرفه ألنه أسم لشيء مؤنث، ولو كان أسم واد ال نصرف وقال أبن مقبل أيضا: قال أبو حامت

  وِطبحام إذ عِلم البالد هداني   موهناأراها بين ِتبراك فقال
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مذكور يف رسم العقيق، عند ذكر الطريف من املدينة إىل مكة، وهي منمياه بين : بفتح أوله" ِبئْر الطَّلُوب"
  : عوف بن عقيل، قال نصيب

أقفز عدى الكَثيبمن آل س  نا فالطَّلُوبمن ذات الس فالسفح  

واد يف أود يصب يف رقمة فلج، وهي خرباء : ذو طُلُوح: له، قال عمارة بن عقيلبضم ألو" ذُو طُلُوح"
وببطن ذي طُلُوح : قال. والرقمة يف أرض بين العنرب. من سدر، على بطن فلج، وهي تأخذ ماءه أمجع

  : القُنفذة، وهي لبين يربوع، وأنشد جلرير

 ِخيامسِقيِت الغَيثَ أيتها ال  متى كان الِخيام بذى طُلُوٍح

  .وقد ذكرا بأمت من هذا التحديد يف رسم سويقة بلبال

من أرض الشام، بعث إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كعب بن عمري الغفاري يف : وذات أطالح
  .جيش، فأصيب هو وأصحابه مجيعا، رمحهم اهللا

  الطاء والميم

  .ة من صنعاءعقبة معروفة، قريب: بفتح أوله، مكسور اآلخر، منب" طَمام"

"ا ِطِمرنومها . ويقال أبنا طَمار، بفتح أوله، وكسر الراء كسرة بناء. بكسر أوله وثانيه، بعده راء مثقلة" اب
  .جبالن معروفان أسودان، بني ذات عرٍق وبني الستار

  : ثنيتان هناك، قال وزر العنربي: وابنتا طمار

  وأبنتا طَماِرِطِمر أبنا  حتى بدا الطَّود لهن الهاِري

  .هضبتان يف جبل بدمشق: بنتا طَماِر: ويقال

بلد من خراسان، : بفتح أوله وثانيه، بعده سني مهملة ساكنة، وتاء معجمة باثنتني من فوقها" طَمستان"
  .يقع ذكره يف فتوح خرسان

 قد حددنه يف رسم موضع: بضم أوله، فتح ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو، على لفظ التصغري" طُمية"
  .ايمر، فأنظره هناك

طمية، بفتح أوله وكسر ثانيه، وسريد ذلك يف رسم عوق إن شاء : وروى هذا األسم يف سعر أيب دواد
  : كذلك رواه األخفش عن رجاله، عن املفضل، وعن األصمعي، وأنشد للحصني بن احلمام, اهللا

  ِء الشَّطُون ومقْسماوِحلفاً بصحرا  تَعلمون يوم ِحلِف طَِميٍة أما
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املوضع الذي حتالفوا : فذلك أن طمية يف بالد غطفان، وكذلك الشطون واملسقم. يقول ذلك لبين ذبيان
  .فيه، وتقامسوا على الوفاء

ما أتيت به ظمية، وأنشد : واهللا ما أظمينه، وأنت تريد: تقول: قال. ظمية، بالظاء معجمة: واملفجع يرويه
يف ديار بين سليم، وذلك أن : ويف أخبار أيب وجزة أن ظمية بضم أوله مكرب. ماء معجمةبني أيب دواد، بظ

أصل أبيه عبيد من بين سليم، وقع عليه سباء يف صغره، فأشتراه وهيب بن خالد السعدي، فلطمه ذات 
رق أصابين سسباء وأنا من بين سليم، وبلغين أنه ال: يوم، فخرج إىل عمر أبن اخلطاب مستعديا، فقال

. واهللا يا أمري املؤمنني ما لطمته قط غري هذه اللطمة، وأشهدك أنه حر: فأين وهيب عمر وقال. على عريب

فرجع مع وهيب، وأنتسب يف بين سعد، وتزوج عرفطة املزنية، فولدت له يزيد أبا وجزة وأخاه، فلما شبا 
، ال أرعى ظمية وال أورد مجة إال ال أترك من يشرفين، وأمضى إىل من يعريين: طالباه أن يلحق بقومه فقال

  .جبل بين سليم: وظُمية: قال. قالوا يا عبد بين سعد

  الطاء والنون

: وقال أبن األعرايب. جبل مذكور يف رسم دمخ: بضم أوله وثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" طُنب"

يف نوادر أبن األعرايب، خبط هكذا وقع . ماء لبين العنرب ببطن فلج: خرباء من وادي ماويه، وماويه: الطُنب
وكتب أيو علي القايل . ماويه، بفتح الواو، وختفيف الياء، وباهلاء اليت ال تندرج تاء: أيب موسى احلامض

  : بكسر الواو، وتشديد الياء، وباهلاء اليت تندرج تاء، وأنشد: ماويه: يف احلاشية خبطه

  ع الشاِء المغَبْوال الخبيرات م  من الالتي تَلَهى بالطُنُب لَبستْ

  الطاء والهاء

  .اسم ماء قد تقدم ذكره يف رسم جنفى: بفتح أوله وثانيه، بعده الياء أخت الواو" طَهيان"

  الطاء والواو

    

"بل : أسم واد يف أصل الطور بالشام، وهو املذكور يف الترتيل، وقيل: بضم أوله وكسره، مقصور" طُِوى
سئل حممد بن يزيد، وأنا أمسع، عن طوى أسم واد أيصرف ؟ : الزاهدقال أبو عمر . جبل هناك: طوى
  .نعم، ألن إحدى العلتني قد أحنرمت عنه، وبالتنوين قرأ الكوفيون وأبن عامر: قال

"حدثين عبد اهللا بن أيب : قال أبن إسحاق. واد مبكة: بفتح أوله، مقصور منون، على وزن فعل" ذُو طَوى
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ليع وسلم ملا أنتهى إلال ذي طوى عام الفتح، وقف على راحاته معتجرا بشقة بكر، أن النيب صلى اهللا ع
برد حربة محراء، وأنه ليضع رأسه تواضعا هللا، حني رأى ما أكمه اهللا به من الفتح، حىت إن عثنونه ليكاد 

  .ميس واسطة الرحل

  : الشاعرواد بني مكة والطائف، قال : بفتح أوله وثانيه، ممدود، على وزن فَال" طَواء"

 جاد الربيع عليكما: لهمل فُقل  إذ جرءت أعلى ذي طَواء وشعِبه

: بفتح أوله، وبالسني املهملة" طَواس"إىل أهل سلِْع قد رجعن إليكما =وقُل هلما ايت الركاب اليت شرت

  .اسم ليلة من ليايل احملاق: وطواس بافتح. موضع، قد تضم الطاء

  : ويقال جبل، قال الشماخ. بئر: بضم أوله" طُوالَة"

 ظُنُون آن مطرح الظُّنُوِن  كال يومى طُوالَة وصل أروى

  .هو أسم موضع قسطيطينية، قبل أن يبينها قسطنطني: بضم أوله، وبالنون بعد األلف" طُوانة"

اهيم عليهما السالم، جبل بني املقدس، ممتد ما بني مصر وأيلة، مسى بطور بن إمساعيل بن إبر": الطُّور"
وهو طور سيناء، قال اهللا " وما كنت جبانب الطور إذ نادينا"وهو الذي نودي منه موسى، قال تعاىل 

  ".وشجرة خترج من طور سيناء تنبت: "سبحانه

روى عن أيب عباس . ومعنامها واحد". والتني والزيتون وطُوِر سنني: "وقال يف موضع آخر من كتابه
وهي لغة احلبش، يقولون للشيء : قاال. حسن: معناه: وقال قتادة وعكرمة. جبل مباركوجماهد أن معناه 
: معنامها جبل ذو شجر قال بعض اللغويني: وقال معمر عن أيب الكليب وحممد بن ثور. احلسن سينا سينا

أسم أضيف لو كان املعىن ما روى عن هؤالء، لكان الطور منونا، وكان قوله سيناء من نعمته، وإمنا سيناء 
احلجارة أضيف : وسيناء. اجلبل: الطور: وقال أبن أيب جنيح. جبال طيء. إليه الطور، يعرف به كما يقال

وتفتح السني من سينا، فيقال سيناء على وزن صحراء، وليس يف الكالم : قال إبراهيم بن السري. إليها
اسم للبقعة، وال : لباء، إال ِسيناء هناعلى وزن فعالء بالكسر واأللف للتأنيث إمنا يكون لألحلاق، حنو ع

  .تنصرف

مضاف : وأن طور سينني. شجر، ومجعها سينني: زعم أبو احلسن األخفش أن السنينة: وقال أبو حنيفة
التني اجلبل الذي : ، فروى عن كعب وعن قتادة أما قاال"والتني والزيتون"فأما ما قوله سبحانه . إليه

مسجد : التني: وروى أبن وهب عن أبن زيد. الذي عليه بيت املقدساجلبل : عليه دمشق، والزيتون
: مسجد نوح الذي بين على اجلودي، والزيتون: التني: وقال آخرون. دمشق، والزيتون مسجد إيلياء

. الذي يعصر: الذي يؤكل، والزيتون: التني: وقال احلسن وجماهد وإبراهيم والكليب. مسجد بيت املقدس
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  .اللغويني يف التني، يف حرف التاءوقد تقدم ماروى عن 

هي ما بني الري : قال عبد اهللا بن إبراهيم األصيلي. مدينة معروفة: بضم أوله، وسني مهملة" طُوس"
  .ونيسابور، يف أول عمل خرسان، وفيها دفن هارون الرشيد

"موضع: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" الطَّو.  

  .ور يف رسم عيونموضع مذك: مجع نبت" طَِويلُ النباِت"

ماء لبين أسيد أبن عمرو بن متيم، بالشاجنة، من : بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ تصغري طالع" طويِلع"
وهو مذكور يف رسم اللهابة، وقد شفيت من حتديده يف رسم توضح، قال ضمرة بن . ناحية الصمان

  : ضمرة

 إال خَِميساً عرمرماماءه  وال  فَلَو كنت حربا ما وردتَ طُويلْعا

وهناك قتلت بنو أسيد وائل بن صرمي اليشكري، وكان عمرو بن هند بعثه ساعيا على بين متيم، فقذفوه يف 
  : بئر، وصبوا عليه احلجارة وهم يرجتزون

  يأيها المائح دلِْوي دونَكما

ففي .  ميتلىء دلوه دما، ففعلفقتلهم أخوة باغت بن صرمي أبرح قتل، وآىل أن يقتلهم على دم وائل حىت
  : ذلك يقول نصر بن عاصم اليشكري

  ذبائح من غالي الدم المتفاِضل  الذي غَشى طِوى طُويِلٍع ومنا

  .وقال آخر

    

 سلْمنا عليه وسلما عشيةَ  وأي فتى ودعتُ يوم طُويلٍع

  الطاء والياء

  . على لفظ الذي يتطيب به مدينة بني واسط والسوسبكسر أوله، وبالباء املعجمة بواحدة،" الطِّيب"

  : قال الشاعر. معروف: أسم مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم: بفتح أوله" طَيبة"

 إلى من بطْيبة والمسجِد  طَِربت وداري بأرض العراق

ب، ملا كان من كأنه كره أن تسمى يثر. يسموا يثرب، أال وهي طيبة: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .لفظ التثريب

  .موضع مذكور يف رسم فيفا خرمي، فأنظره هناك: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة" طَيح"
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بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة مفتوحة، وتاء معجمة باثنتني من فوقها مضمومة، " طيستور"
  .فيها مات يزدجرد ملكهم، يأيت ذكرها يف اخبارهموهي مدينة من مدن فارس، . مث واو وراء مهملة
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كتاب حرف الظاء

  الظاء والباء

  : واد قي ديار هذيل، قال أبو ذؤيب: بضم أوله ممدود" الظَّباَء"

  واد الظَّباء فوادى عشر  الديار الرهين عرفتُ

قال مجع . بالكسر" بني الظباء" بو عمرو وأبو عبيدة وروى أ. هو مجع ظبة، وهي منعرج الوادى: وقيل
من قاله إنه مجع ظبة، فهو أحد ما جاء من اجلمع على : قال أبو الفتح. منعرج الوادى: والطبية. ظبية

بالقصر، وقال : فعال، حنو رخال ورباب وظؤار وعراق وأناس وتؤام، ولو كان على القياس لكان ظباً
  .مدة ضرورة: بعضهم

"ويف . ماء لبىن سليم: قال يعقوب الظَّىب. بفتح أوله وإسكان ثانيه، على لفظ اسم واحد الظباء" ىالظَّب
قال النيب . واد معروف: رمل معروف، وظىب: مها ظبيان: وقال املفجع. واد بتهامة: الظىب: كتاب العني

أسم كثيب، : يبالظ: وقال الطوسى. اهبط بأرضهم ظىب: صلى اهللا عليهن وسلم لرجل وجهة يف سرية
  : وأنشد ألمرئ القيس

  أساريع ظُبى أو مساوِيك إستِحِل  برخُص غير شَثِْن كأنه وتَعطو

  : وقال الطوسى أيضا وقد أنشد قول امرئ القيس

  وضحلَتْ سليمى بطن ظبى فعرعرا  شَوق بعد ما كان أقَّصرا سمالك

يف قول امرئ . وقال أبو الدقيش. بطن قرن: ويروى: ال ابن حبيبق. مرتالن بالعالية: ظىب وعرعر: قال
نسب هذا الدود إىل . دودة تكون يف الشوك واحلشيش: األسروع واليسروع" أساريع ظبى" القيس 

  .الظىب، ألن الظباؤ تأكله كما تأكل البقل

وانظره يف .  أراد موضعاوهذا مردود، ألن الظباء ألتأكل الدود، وألن بيت امرئ القيس الثاين يؤيد أنه
  .رسم لقف، ويف رسم النسر

  .مذكور يف موضعه: وقرن ظىب

  : وقال دثار بن شيبان النمرى

 وأطرافُ الرماِح تَصيب بظبِى  منَّا حماةُ النّضمِر يوم ابن مرفَقَ
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مريان، وابن مرفق الذي ذكر رجل من كلب، قتله سويد بن مالك وصهبة بن طارق الن: قال أبو غسان
  : وكان أسريا يف يدى حىي بن ربيعة النمرى، فجرمقتله يوم طىب، قال األخطل

 تُود قَتَلى عبِد شَمِس وهاِشمِِ ولم  ألم تَر أتى قد وضديتُ ابن مرفِق

 ثَفْر الثّورِة المتضاجِم وعبدةَ  جزى اهللا فيها األعوريِن مالَمةً

  :  غيقة، احملدودو يف موضعها، قال كثريهضبة قريب من: تأنيث ظب" ظَبيةَ"

 تَظلُّ بها أدم الظَّباء تُرود  فَغَيقةّ قاأل كفاُل أكفاُل ظبيٍة

قال ابن . وهناك قتل رسول اله صلى اهللا عليه وسلم عقبة بن أىب معيط. موضع بالصفراء: وعرق الظبية
بة قد تفل يف وجه رسول اهللا عليه وكان عق. عرق الظبية، بضم أوله: وغري ابن إسحاق يقول: هشام

لئن اخذتك خارج احلرم ألفتلنك، فلما أسره ببدر، وبلغ عرق الظبية، ذكر نذرة، : وسلم، وسلم فقال له
  .فقتله صربا، وقتل حني خرج من مضيق الصفراء النضر ابن احلارث

  .مذكور يف حرف اهلمزة، منسوب إىل هذا املوضع: واخساف ظبية

  الظاء والراء

  .وأنظره يف رسم رصف املتقدم ذكره. ماء من دفاق. بفتح أوله، وتشديد ثانيه" نظَ"

    

موضع بالشام، فيه مات سعد بن : بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري، كأنه تصغري ظربة" الظَّريبة"
ال، فهلك هو موضع بناحية الطائف، كان لسعيد بن العاصى فيه م: وقال ابن إسحاق. العاصى بن أمية

  : فيه، وقال أبان ابنه ملا أسلم عمرو وخالد اخواه، وتأخر إسالمة

  لما يفتِرى في الدين عمرو وخالد  لَيتَ ميتاً بالظَّريبِة شاهُِِد أال

 من أعدائنا ما نُكاُبد يعينان  بنا أمر النساء فأصبحنا أطاعا

  : فاجابه خالد بن سعد أخوه

  وال هو عن سوء المقالة مقصر  أنا عرضهأخَى ما أِخى الشاتم 

 لَيتَ ميتاً بالظريبة ينَشر أال  وقد شُتَّتْ علينا أموره يقوُل

  الظاء والفاء
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مدينة : بفتح أوله، ويف آخره راء مهملة مكسورة، مبىن على الكسر، قاله أبو بكر، عن أىب عبيدة" ظّفَار"
غريه سبيلها سبيل املؤنث ال تنصرف، واحلجة هلذا القول قول الفند وقال . هذا قول أىب عبيدة. باليمن
  : الزمان

  ويزار في بنى قَحطَان نار  قُحطان فينا حطَب إنّما

 ليس تنُجيكم ظَفَار عائذين  منَّا فلُوال واهربواُ فارِجعوا

  : واجلزع الظفارى منسوب إىل هذا البلد، قال الشاعر

 جون الطَّتَّين مولَّع حماهن  لظَّفارى أربعأولبد كالجزع ا

  : وقال املرقش األصغر

لْينا وصيغةً تَحا توائماَ  ياقوتا وشذررزعا ظفارياً ودوج  

واجلزع . واجلزع أيضا معادن بضهر وسعوان وعذيقة خمالف خوالن. واجلزع النقمة أيضا نفيس: قال
شار، والعقيق اجليد من أهلان، ومن شهارة، جبل باملغرب من ديار السماوى هو العشارى، من وادى ع

خرج ذو جدن امللم يطوف يف أحياء العرب، : وقال الكلىب. والبلورة يف كل هذه املواضع: قال. مهدان
: فرتل يف بىن متيم، فضرب له فسطاط على قارة مرتفعة، فجءة زرارة بن عدس مصعدا إليه، فقال له امللك

ليعلمن امللك أىن سامع مطيع، فوثب إىل األرض، فتقطع أعضاء، فقال : فقال زرارة. بلغتهثب أي أقعد 
فقال ليس عربيتنا كعربيتكم، من دخل . أبيت اللعن، أن الوثب بلغته، الطفر: ما شانه؟ فقيل له: امللك

يه القبة، هل له من ولد، فأتى حباجب، فضرب عل: مث تذمم فقال. ظفار فليحمر، أى فليتكم بلغة محري
  : وقال تبع. فكانت عليه إىل اإلسالم

 زال ساكنُها يظفُر وما  ظَفرنَا بمنزلنا من ظفَار

وقال . ويقال إن اجلن بنت غمدان وظفار وسلحني وبينون وصرواح.وقصر امللكة بظفار قصر ذى ريدان
  : امرؤ القيس يف ريدان

  لزواُلعلى ريدان إذ حان ا  الذي زالَت قُواه وأبرهةُ

  : وقال الفرزدق

  ظفاريةَ الجزِع الذي في الترائب  من المعزى تالَد كانها وعندى

  ".فانقطع عقد هلا من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها: "ويف حديث الفك

  الظاء والالم
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  .دىقد تقدم ذكرها وحتديدهب يف رسم . قرية أخذت ظلما، فسميت ظالمة: بضم أوله" ظُالَمة"

جبل مشهور من جبال احلجاز، وهو مذكور يف رسم : بفتح أوله، وكسر ثانيه، على وزن فعل" ظّلم"
ترعى =فاستبدلت بعدنا داراً يماِمةًُ: رقد املتقدم ذكره، وحمدد يف رسم األشعر أيضاقبل هذا، قال زهري

  : اخلَريف فأدىن دارها ظَلم وقال اجلعدى

إن مقد ضاع ماح كيلتّ  لتَ فقدمإثماً كالطَّود من ظَلِم ح 

  هضِب شَرورى والركِن من خيٍم  اهللا وهى أعظم من أمانَة

ومن أم الطريق من املدينة من بطن خنل، وهي من القرى احلجازية، فإن الطريق تكتنفه ثالثة أجبل، 
مها مجيعا لغطفان، ويف حزم بىن أحدها ظلم، وهو جبل أسود شامخ الينبت شيئا، وحزم بىن عوال، و

ماء : عوال مياه وآبار منها بئر أليه الشاة، وبئر الكدر، وبئر هرمة، وبئر عمري، وبئر السدرة، وفيه السد
  : ماء مساء، التنقطع هذه املياه، وقال الشاعر يف اللعباء: ماء مساء، واللعباء: مساء، الوقرقرة

 اإلالهةَ أن تَئوبا نافأعجل  تَروحنا من اللعباء قصراً

    

و ليس على .وشوران، وهو مطل على السد. وهذه القرقرة اليت تنسب إىل الكدر، فيقال قرقرة الكدر
هذه اجليال نبت إال على شوران، وفيه مياه مساء يقال هلا البحرات، فيها مسك أسود مقدار الذراع، أطيب 

  .ما يكون وأمرؤه

ن، فيه بئر يقال ضفة، هو لبىن سليم، النبات فيه، وحذاء ميطان جبل وحذاء شوران جبل يقال له ميطا
يقال له شيئ، وجبال شواهق كبار يقال هلا اجلالء، وال تنبت شيئا، وأمنا تقطع منها حجارة األرحاء 

. وهي قرية زرع وخنل، ماؤها آبار. قرية األنصارى وبىن سليم، وهي من جند: مث الرحيضة. والبناء

. وحذاءها جبيل شامخ يقال له قنة احلجر.  هلا احلجر، لبىن سليم خاصة، ماؤها عيونوحذاءها قرية

وهناك واد يقال ذوورالن لبىن سليم، فيه قرى كثرية تنبت النخل، منها قلعى، وهي اليت تنحى إليها سعد 
ه أدمية، وتقتد قرية أيضا، بينها وبني قلهة جبل يقال ل. بن أىب وقاص، حني قتل عثمان رضى اهللا عنه

  : وأنشد على بن اهليثم

  وعتضك البوُل على أنسائها  تقَتَد برد مائها تّذَكَّرت

وبأعلى هذا الوادى رياض تسمة الفالج، جامعة للناس أيام الربيع، وا مسك بذلك ألنه عضاة وسدر 
ها قلت يقال له ذات ومن. وسلم وخالف، وأمنا يوتى من طريفة دون جنبتيه، ألن له حرفاً ال يقدر عليه

ومنها غدير يقال له غدير السدرة، وهو من . القرنني، ألنه بني جبلني صغريين، وأمنا يرتع منه نزعا بالدالء
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مث متضى حنو مكة مصعدا، مث تنحدر يف واد يقال له عربفطان، وحذاءه . أيقاها ماء، وليس حواليه شجر
  .جبل يقال له أبلى، قد تقدم ذكره

  .قد تقدم ذكره يف رسم األشعر: تح أوله، فعيل من الظلبف" الظَّليل"

  .موضع: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو، ممدود" ظَليالء"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم رامة: بفتح أوله، على لفظ ذكر النعام": ظَِليم"

  الظاء والميم

موضع قد تقدم ذكره يف رسم طمية، من : واوبفتح أوله، وكسر ثانيه، وتشديد الياء أخت ال" ظَمية"
  .حرف الطاء، فانظره هناك
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كتاب حرف العين

 العين واأللف

جبل مذكور يف ؤسم عني مشس، وهو : بالباء املعجمة بواحدة، والدال املهملة، على وزن فاعل" عابد"
  : مبصر قبل املقطم، قال نصيب

 أعلى عابٍد فالمقم منأكَب  ما بدالَهمكأن أولى الحاجات ل

  .موضع مذكور حمدد يف رسم سوقيه: بكسر التاء، على وزن فاعل" عاتق"

  : موضع يف ديار حمارب، قال ابن ميادة: باجليم" ذُوعاج"

  لتصلَب حتّى قد أتانى حنينُهما  تحن بذى عاٍج شُموخُ محارٍب

  : وقال طفيل

عاج وِمن طنِرعال كانهاب   طنبم وجهة الريح بارىاد يرج  

ويضاف إىل الرحوب، فيقال عاجنة الرحوب، بفتح الراء . بكسر اجليم، بعدها نون وهاء التأنيث" عاجنة"
  : املهملة، وضم احلاء املهملة، قد تقدم ذكره يف رسم البشر، قال األخطل

م ألمتُ على فُقييثَ غَالَ  تَرنَى أجربحالِجوار صرعلى م   

 غيرهم منها فساروا واوذن  الرحثوب فلم يسيروا بعاِجِنةَ

موضع قد تقدم ذكره يف رسم جبجب، وهو واد يف ديار هوازن، قال : بالذال املعجمة غري منقوص" عاذ"
  : ابن أمحر

  من حج من أهِل عاِذ إن لى أرباَ  هل لكم خبر: بسؤاٍل عارضتهم

  : ، قال عبد مناف بن ربع"عاذ املطاحل: " ضاف إىل املطاحل، فيقالوي

من وماِئِه هنيطَاِحِل  منَعوكم من حأسلكوكم انف عاِذ الم وهثم  

  : و قال أبو الؤرق.قبل حبران: عاذ: وقال بعضهم

  إلى سرٍف وأجددتُ الذَهابا  العاذَ مقليا ذَميماً تركتُ

ا رأيتُ   نَشِموكنتُ إذا سلكت نجاداقبها الذَّئابرعلى م 
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    : وقد ضبط عن أىب على يف بعض الكتب. موضعان يف ذلك الشق: سرف ونشم

بالعني املهملة، وبالذال " عاذ" رواه الشكرى : وقال أبو الفتح. بالغني معجمة، والصحيح ما قدمناه" غاذ"
لتني واأللف فيها كليهما منقلبة عن واو، من عاد بالعني والدال املهم" عاد: " املعجمة، ورواه أبو عمرو

وجيوز فيها كليهما أن يكونا فاعال من عدوت أو من األرض العذاة، فتكون : قال. يعود، أو من عاذ يعوذ
  ".عاذ املطاحل" يعىن قوله . الالم حمذوفة، كما تقول عجبت من قاض البلد

 تقدم ذكره يف رسم رماح، ويف رسم تيماء، وهو قد: بكسر الذال، بعدها باء معجمة بواحدة" عاذَِب"
  : من ديار بىن يشكر، قال حسان

اذبنَا ععدفَّى بمائه  قد تَع الَ قَاربناِد و 

  : وقال اجلعدى. الوارد: والقارب.الذي جيلس يف الندى: النادى

  وبين جماِد الجن بالصيف أشهراً  أشب فرد خَالَ بين عاذِب

  : ردهة مذكورة يف رسم ضرية، ويف رسم البكرات قال امرؤ القيس:  بامليم أيضا على وزن فاعلة"عاِذمة"

  فعاِذمِة فُبرقَةَ العيراِت  الحي بالبكراِت غَشيتُ

  .موضع آخر، مذكور يف موضعه: وعارمة بالراء

حممد ان أمحد، " يا: "قالوروى إبراهيم احلرىب . جبل باملامة: على لفظ العراض من السحاب" العارض"
رفع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عارض اليمامة، : حدثنا عارم بن مالزم، عن عبد اهللا بن زيد قال

: قال ابن شبة.انظر الثنايا األربع، فأنظر الثنية اليسرى فخذها، فبلغ عىن: فقال للعالء بن احلضرمى

  .واديها: جبل اليمامة، والعرض: العارض

  : سجن مبكة، قال شري:  بكسر الراء على وزن فاعل من العرامة"عاِرم"

رائِذ تُخبأنك ع ارم  منِن عفي ِسج ونبل العائذ المسج  

يعىن حممد بن احلنفية، وكان ابن الزبري سجنه، وكان ابن الزبري أيضا قد سجن ابنه محزة، وقيده هناك، ملا 
  : وفد على قومى، فوصلتهم، وقال الشاعر: عزله عن البصرة، وطالبه خبرجها، فقال

إن إن جئتُه الثَّقَل عن الغارِم والحامَل  النَّدى والمجد 

 في السجن من عارِم مكبل  والفاعَل المعروف في قومه

  موضع يف ديار بىن عامر قال عامر بن الطفيل : بامليم على وزن فاعلة" عارمة"

  لسلمى أو عرفت لها عالَما  لمقَامابجو عارمةَ ا عرمت
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بعارِمة اخلرباء =أال لَيت أن أنا مل نزل مثلَ عهدنا: هكذا رواه ابن دريد عن أمحد بن حيىي وقال ابن مقبل
  : والعهد يرتح وقال الراعى

  عن الحى المفارِق أين سارا ؟  تسأْل بعارِمةَ الديارا ألم

 ربعهن فما أحارا أسائُل   فوقَفْتُ فيهارامٍة بجانِب

  : وقال عبد اهللا بن احلمري أخو توبة. فدلك أن رامة يف ديار بىن عامر

  كما يعتاد ذا الّديِن الغَريم  بعارمةَ الهمموم تَأوبنَى

  : وقال أبو عبيد وأنشدىن رجل من بلقني

وممة الهبنَى بعلمتأو  

  .موضع بالشام ياتى ذكره يف رسم سحام: فاعلعلى وزن " عاِسم"

  .بالصاد املهملة، منقوص عن لفظ فاعل، من عصى يعصى" عاص"

  : واديان بني مكة واملدينة، قال عبد بن حبيب: وعوص بضم أوله، بعده واو وصاد مهملة أيضا

 منهم مرٍد وشيِب وقْتَلى  قَتَلنَاهم بقتْلَى أهِل عاٍص

  كأن عجيجضهن عجيج نيِب  إذا استَباءتْضبع  تَركنْا

  .بالياء، وذلك مبني يف موضعه" مسى" ويروى . بلد هناك: ومسن

  : قد تقدم ذكرها وحتديدها يف رسم احلمامة، قال جرير: رملة: على لفظ فاعل من عقر" العاِقر"

  بهوى حمامة أو بريا العاِقِر  أما الفُؤاد فال يزال متيما

بكسر القاف على وزن فاعل قال عمارة هو ماء لبىن أبان بن دارم من وراء القريتني، وقد تقدم " عاقل"
وقال الطوسى عن .ذكره يف رسم خزاز، وحتديد يعقوب له يف رسيم الرس، وهو مذكور أيضا يف رسم

  : عاقل جبل كان يسكنه حجر أبو امرى القيس، قال رجل من املعمرين: سيوخه

 بكر إذ تَعاوتْ وتغلب وايام  ل حجراً ذا المرضار بعاقلوأعق

وببطن عاقل كان األسود بن املنذر إذ اجتمع عنده خالد مب جعفر واحلارث ابن ظامل، فقتل احلارث خالداً 
    : وقال جرير. يف حديث طويل

  كالوحٍي في ورق الزبور ألعجم  الديار بعاقٍل فاألنْعم ِلمِن

  : باجليم املعجمة، وهو الذي سنسب إليه رمل عاجل، وهو يف ديار كلب، قال األخنس بن شهب" جعأِل"

الج زكَلْبلَةُ عمتٌ ورلها خَب  اربالء حيث تُحجة الررإلى الح  
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رملةُ عاجل لبين حبتر من طيء، ولفزارة أدنيه وأقاصية، وأنشد لعدي بن : وخالف هذا أبو عمرو، فقال
فعالر :  

  وحشا تَرب وحشه أوالدها  به من عالج متَجبراً ركبت

رمل عاجل يصل إىل الدهناء، والدهناء فيما بني اليمامة : قال أبو زياد الكاليب: أي صعب املرتقى: متجرب
وبني كل جبلني شقّضة، ورمبا كانت فرسخاً . والبصرة، وهي جبال منها يكون ميال وأكثر من ذلك

أرض ليس ا من الرمل شيء، هجول وصحار تنبت البقل، وأكثر شجرها : ضاً، والشقة بني اجلبلنيعر
فعاجل يصل إىل الدهناء، وينقطع طرفه من دون احلجاز، حجازي وادي القرى ومياء، فأما حيث .العرفج

ليال، مث تلقاك تواصل هو وجبال الدهناء فبزرود، الذي يلي مهب اجلنوب حىت جياوز جبلي طيء مسرية 
ولقضاعة ما يلي الشام ومهب الشمال من رمل . فزارة ومرة وثعلبة أوالد ذبيان، يف طرف رمل الغريب

عاجل، وكل شيء إذا صعد الناس إىل مكة حني يريدون زورٍد، بينهم وبني مهب اجلنوب، ومن رمل 
  .ورمل عاجل حييط بأكثر أرض العرب. الدهناء

  : موضع يف ديار بين تغلب، قال الشماخ:  معجمةبكسر الالم، وزاي" عاِلز"

  عفَى بطن قو من سليمي فعالز

بالنون على لفظ مجع عانة وكانت وهيت مضافني إىل طساسيج األنبار، وكانت اخلمر الطيبة " عانات"
حر تنسب إاليها، فلما حفر أنو شروان اخلندق من هيت حىت يأيت كاظمة، مما يلي البصرة، وينفذ إىل الب

  .وجعل املناظر لعيث العرب يف أطراف السواد وما يليه، خربت عانات وهيت بذلك السبب

مما يلي ناحية اجلزيرة، تنسب اليع اخلمر اجليدة، قال : موضع من ارياف العراق، قال اخلليل: عانات
  األعشي 

  ورجي برها عاماً فعاما  تخيرها أخو عاناتَ دهراً

عانات، أو بنصب التاء لشبه : حلن ال يكون إال منونا: عانات. وقال اآلصمعي. دهراًويروي أخو عانات 
  قال األعشى : ويقال عانة باإلفراد. باهلاء

  من خَلْفه ريح الشَّمائل  مزبد جادت له ما

 الغُثاء من المسايل فيه  بعانة زاخر أضحى

  : دم ذكره وحتديده قال ارطاة بن سهيةموضع قبل ارل املتق: باهلاء اليت ال تندرج تاء" العاه"

وجهتَّ هو فُ الرياحورا بذى  ولم تَعاِه القُبل وبالعار 

  : واٍد معروف قال االخطل: بالنون" عاهن"ومل ار هذا املوضع إل يف شعر أرطاة 
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 منه وآخَر شَاجب فممتْنع  فَعارض اسراب القَطَا فوق عاهٍن

  العين والباء

"بموضع : بفتح أوله، وبعد األلف باء ألخرى معجمة بواحدة، وياء أخت الواو، مث دال مهملة" ابيدالع
  .بباء ثالثة مكان الدال" العبابيب" ويقال : قال ابن هشام. مذكرو حمدد يف رسم العقيق

 الشعر، قال موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم: بفتح أوله، وبالتاء املثلثة، بعدها راء مهملة" عباِثر"
  : كثري

نُوبهعاُ وجنْبى يرفَأر روم  ةٌ فَعباِبرديمنه ج وقد ِجيد  

موضع يف ديار بكر، قال : بضم أوله، وكسر العني املهملة بعد األلفن بعدها باء معجمة بواحدة" عباِعب"
بضم أوله، وفتح ثانيه، " عبب"سائلُ صدرو املَداكي أمرعتها املَ=صددعن األحياء يوم عباِعٍب: األعشي

  : موضع يف ديار خزاعة قال كثري: بعده باء أخرى

ٍب ثمبطِن ذي عن ببفَعِن  انْدح فَؤاِدي الضمقَر ونَكأن  

  : وقال نصيب

  وضيفةَ الحزِن ال دان وال صقب  هِويتُ إذا جاوزن ذا عبٍب ومن

هو : قال اخلليل. بقرب البصرة: تشديد ثانيه، وبدال مهملة، على وزن فعاالنبفتح أوهلن و" عبادان"
  .حصن منسوب إىل عباد احلبطي

جبل قد تقدم ذكره يف رسم الى، ويف رسم ملَل، وورد يف شعر ألسود :بفتح أوله، وتشديد ثانيه" عبود"
  : هبود باهلاء، وال أدري هل أراد هذا أو غريه،قال: بن يعفر

موُأمسلي ه رع باتَتْ تَجبود  ضجيرات وهبع بين مبالجز  

    

  : واد يف جبال طيء قال الشاعر: وقال أبو بكر. واد:على لفظ اسم اململوك" العبد"

  محاِلف اسوِد الرنقْاء عبد يسير المخْفرون وال يسير

. بد من وادي الِغماِر تمار وانظر يف رسم سلمىوال الع=فما يف تلِي سلْمى وال بغضي املَالَ: وقال آخر

  .جبيل سود يف ديار طيئ، يكتنفه جبيالن أصغر منه، يسميان الثديني" العبد: وقل يعقوب يف كتاب البناء

  .موضع مذكور حمدد يف رسم تيماء: منسوبة إىل عبس" العبسية"

  قال زهري " كأم جن عبقر" اجلن، قاله اخلليل يقال موضع بالبادية كثري : بفتح أوله وإسكان ثانيه" عبقَر"
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  جديرون يوماً أن ينَالوا ويستعلُوا  عليها ِجنَّة عبقَِرية بخَيل

  : بلد من بالد اجلن، قال امرؤ القيس: عبقَر: وقال غريه

حين تُشذهروليل المقَرا  كأن صعون بنْتَقَدوٍف ييليل زص  

ويف قول املفسرين إن . وكلما بالغوا يف نعت شيء نسبوه إليه. بقر موضع توشي فيه الياببل ع: وقيل
  : العبقَري غاية كل يء فأما قول املرار

 تَبراك فَشسى عبقُر بين  هل عرقت الدار أم أنكرتَها

ناء قربوس، إذ للشاعر أحدمها أنه أراد عبقر هذا المذكور، فنقل وضم القاف، على توهم ب: ففيه قوالن
  .قَربس، ولو ترك لقاف مفتوحة لتحول إىل بناء ال يوجد يف كالم العرب: أن يقصر هذا البناء، فيقول فيه

وأصل عبقر على هذا عبقْر، ونظريه .أن ترباك وعقَرب حملتان، ومل يرد عبقر املتقدم ذكره: والقول الثاين
  .عرتن، أصله عرنن

ر ملراد ياليمن، ال يشرب منه أحد اال خم، قال عمرة بن معدي : ، وإسكان ثانيهبفتح أوله" العبل"
  : كرب

 على ما من حمى وراِد  ومن يرب بماء العبعل يعذَر

قد قدم حتديدها يف رسم اللعباء، وسيأيت ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ممدود" العبالء"
  .كان ذو اخللصة، بيتهم الذي كانوا حيجونهوهناك . عكَاظ، وهي خلَثعم

  : وتبل من العبالء، قال الراجز

  جاءت من العبالء تُبل

  .وقد قدم ذلك يف رسم تبل

ماء بناحية اليمن، كان للقمان بن عاد و لبعض عاد، : بضم أوله، وفح ثانيه، على لفظ التصغري" عبيدان"
  : قال احلطَية

   باقرهكما عبيدان المحالَّ

  : وقال النابغة الذبياين

  منَدى عبيدان المحلَّى باقره  لكم أن قد نَفَيتم بيونا ليهنى

:" ورواه األعرايب. كانت يف ذلك الوادي حية متنع من ورود مائة، فهو الذي حال باقره: قال أبو عمرو

  .أي ماء بعيد من األنيس" بيدانُ'منادى 
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كليب فزعم أن عبيدان عبد لرجل من عاد يقال له عتر، حد بين سود بن عاد، وكان عبيدان وأما ابن ال
يرعى له أف بقرة، وكان أول مورد ألن عتر كان عاد يف زمانه، حىت كان لقمان بن عاد فعزه كان يورد 

  : ول مورد، وحيلى عبيدان بقره، فكان يورد بعد كل مورد وقال جوين بن قطن

  رعاة عاد وِورد الماء مقْتَسم  ن عبيدان تَنضاذَرةكا أزمان

  : قال كثري. اسم هضبة تبقاء العقيق: تصعري الذي قبله" العبيالء"

  وتَركن العقيق ذات اليسار  منهم بيمين فالعبيالء

    العين والتاء

ضع ذكره سيبويه، وقد تقدم ذكره بضم وله، مهموز الياء، بعدها دل مهملة، على وزن فعائل مو" عتاِئد"
  : وقال النابغة. وحتديد يف رسم ْألي

  يغَنّضيهم فيها نقيق الضفَاِدِع  نزلو ذا ضرغٍَد فُعتَائداً إذا

  .وهي كثري الماء. فَعَائد من ضرغد

  .يبموضع قد تقدم ذكره يف رسم الن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" عتبان"

بزيادة " العتكاء"موضع قد تقدم ذكره يف رسم الرضم : بفح أوله، وإسكان ثانيه، بعده كاف" العتك"
  .موضع حمدد يف رسم الغمر: مهزرة على الذي قبله، ممدود

  بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو مفتوحة، وال مهملة جبل بالشام، قال ابن مقبل " ِعتود"

  ُأسود بتَرٍج أو أسود بعتْودا  م الطَّول كأنهابها الُّ ِقيماماً

    

: وقيل. أن عتود ماء يف ديار خزاعة" اثور"وليس يف الكالم فعول غريه وغري خروع، وسيأيت يف رسم 

  .ِعتود اسم واٍد خشن املسلك، مشتق من العتودة، وهي الشدة ي احلرب واخلوصة وغري ذلك

  موضع يف ديار بين بغيض، قال املخبل : انيه، بعده واو ودال مهملةبفتح أوله، وضم ث" عتود"

 وطَناً جنْبا عتُود زابن لها  أرى إيلي حلَّتْ دبا بعدما يرى

  .وزابن هناك أيضا

بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو، فعيلة من العتق، موضع قد تقدم ذكره يف رسم " الِعيقَة"
  .تيماء

   والثاء العين
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وهي مذكورة يف رسم ضِرية، . بفتح أوله، كأنه مجع عثْعث، بعينني مهملتني، واءين مثلتني" العثَاِعث"
  : على ما تقدم، ومعها ذو غَثَثَ، قال الراجز

 أهلها فابِرقُ الَوارث من  أقْفَزت الوعساء فالعثَاعث

رمل بأرض كلب، قال :  أخت الواو، على لفظ مجع عثُنونبفتح أوله، وبكسر النون، بعده الياء" عثَاِنني"
  الراعي 

 ِنعاج الَمال عوذاً به ومتَالياً  وأعرض رمٌل من عثَاِنين تَرَتعي

واٍد من أودية العقيق قد تقدم ذكره يف : بفتح أوله، وتشديد ثانيه، بعده راء مهملة" عثَّر" "عثَنني:" ويروى
: عثَّر: ما اللَّيثُ كَذَّب عن أقرانه صدقَا وقال أبو سعيد=ثٌ بعثَّر يطاد الرجال إذارسم بذر، قال زهريلي

  : وقال الكميت. قد تقدم ذكره يف رسم برج ما يدل على أنه من ديار مذحج. جبل بتتبالة، وهذا أصح

 م بين الجواء فعثَّرا ضوحي  بنو اسد حموا على الناس وقْعة

موضع يف ديار بين فََزازة، ويقال له أيضا عسجل، : أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم مفتوحةبفتح " عثْجل"
  بالسني املهملة، قال عباس بن مرداس 

 حلَّ ذا ِسدٍر وأهلى بعثْجل ولو  أال أبلغ أبا سلمى رسوالً يروعه

  .وانظره يف رسم ذي قَرد

  : ل األحوصموضع تلقاء قباء، قا: بإسكان ثانيه" عثْر"

  وأني قُباء للمزاور من عثر  بعثْر من قُباء تَزورنا ألمتْ

  .موضع مذكرو يف رسم الغمر: بفح وله، وإسكان ثانيه، علىوزن فعالن" العثْكَان"

اسم ماء، قاله اخلليل، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ال ن مفتوحة، وباء معجمة بوحدة" عثْلَب"
ماخوأنشد للش :  

  وال بني ِعياذ في الصدور حزائز  صدودا عنَ ريعة عثْلَب وَدت

إذا أخذته من جر ال تدري أيوري أم : عثلب احلوض، ذا كسرته، وعثلبت الزبد: وأصل هذا من قوهلم
  .يصلد

  .اسم رجل: عثْلب يف بيت الشمخ: وقل غري اخلليل

  .موضع ذكره أبو بكر: ه، بعده الم مفتوحة، وميم وهاء التأنيثبفتح أوله، وإسكان ثاني" عثْلمة"

إسكان انيه، بعده ياء معجمة باثنتني من ,موضع قد قدم ذكره يف رسم ركسن بكسر وله، " ذُو الِعثْير"
  .حتتها، وراء مهملة
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   العين والجيم

" العجالَء"يف رسم ذي قار موضع مذكرو حمدد : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وضم الراء املهملة" العجرم"

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ممدود

أرض خلزاعة كنت بني هذيل وبينهم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه،، على وزن فعالن من العجلة" العجالَن"
  : يها حرب، قتل فيها أثيلة بن املتنخل اهلذيل، قال ربيعة بن جحدر

  بعجالَن قد خَفَّتْ لَديه األكارس  سالً ونجدةَإن خير النس ِر أال

رملة مذكرو، وقد مضى يف رسم ضرية : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالزاي املعجمة يف آخره" عجلَز"
  : موضع قال ذو الرمة" جرعاُءى العجوز"اسم ماء 

 ة ِقراِمرقم في سرا سنية  على ظهر جرعأء العجوِز كانّها

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم ملَل: تثنية عجوز" العجوزان"

بئر مذكورة يف رسم خم، وهي وأل سقاية احتفرت : بفتح أوله، على لفظ فعو من العجلة" العجول"
  مبكة، احتفرها قصي، موضعها يف دار أم هاين بنت أيب طلب، وكن العرب إذا سقوا منها ارجتزو فقالوا 

  على العجِول ثم نَنْطضلقنُروى 

    إن قُصيا قد وفَى صدق ِبشبع احلج روي مغَبق 

فلم زل العجول قائمة حياة قصي وبع موته، حىت كرب عبد مناف بن قصي فسقط فيها رجل بين جعيل، 
  فعطلوا العجول واندفنت، واحتفرت كل قبيلة بئراً على ما أيت ذكره يف رسم سجلة 

  الدال العين و

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم الطَّريدة: بضم أوله، وبدال أخرى مهملة يف آخره" عداد"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم دهر: بضم أوله، وبالفاء يف آخره" عداف"

سيف كل حبر ور، وليس موضع بعينه كما ظن بعضهم يف قول : بزيادة ألف بني الدال والنون" العان"
  : األسدي

ان فإنهمبداِم  كَّى على قَتْلي العرطْن بطالت إقامتهم بب 

  : وقال لبيد. بكسر العني، وهم بطن من بين أسد، مث من بين نصر ابن قعني" قتلي العدان" ويروي

  بعدان السيف صبري ونَقَل  يعلم صحبي كلهم ولقد
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  .البحرموضع بعينه، ومل يرد سيف : قال اخلليل السيف هنا

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، واٍد حبضرموت، كانوا يزرعون عليه فغاض قبيل اإلسالم، فهو كذلك " عدم"
: بفتح أوله وثانيه، بعدع نون" العدن" "عدم عدمه أهله: " ووجد حبضرموت حجرمزبور فيه. إىل اليوم

  .موضع آخر مذكور يف رسم رحبة

  .ركه يف حرف اهلكزة، نسب إىل رجل من محري عدن به أي أقامقد تقدم ذ" وعدنُ اَبين"

وهي أرض لنيب فزارة، وهي مشايل الربة، ويقطع بينهما وادي . بفتح أوله وثانيه، تأنيث عدن" عدنة"
 جبلنوفيه أقر وعريتنات والزوراء وكُنيب وعرِاعر وجش أعيار: يف عدنة ذو أرل: الرمة، قال أبو عبيدة

والعريمة كلهن لبين فَزارة إال الزوراء، فأا لبين أسد، وهي كلها مياه مرة فهي اليت يقال هلا األمالح 
  : واالمرار، وهي ايل عىن النابغة يقوله

  يركضن قَد قلقْ عقد االطنيِب  حتى استثْن بأهَل الِملِح ضاحية

  . كله الطوسىذكر ذلك". فهن مستبطنات بطن ذى ارل: "ويروى

  : وقال النابغة أيضا

داعر زيراضر بععمرو ح لى  بناِر وعحم ماَلك بن كُنيب 

 الدثينة من بنى سياِر وعلى  وعلى العريمة من سكين حضر

: وهذه كلها من ديار بىن زارة، وهي األمرار اليت ذكرها أيضا فقال". وعلَى الرميثة من سكني: "ويروى

  .اجلماعة: يف جف ثَعلب واِرِدى األمراِر اجلف=ال أعرفنك معرضا لِرمحنا

موضع يف بالد بىن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون مكسورة، وياء مشددة، وهاء التأنيث" عدنية"
 فثارت وكان صخر بن عمرو السلمى قد زا بقومه ورك احلى خلوفا، فأغارت عليهم غطفان،. سليم

اليهم غلمام ومن كان خلف منهم، فقيل من كان خلف منهم، فقيل من غطفان نفر، وازم الباقون، 
  : فقال يف ذلك صخر

ى اُهللا خيراً قومنا أذ دعاهمزج  الخلوفُ لمصبح د نية الحيبع  

ة كأنهمشيبقنة  إذ يطردون ع روحملحاِن نَعام م 

  .ويوم قنة ملحان. يوم عدنيةفهذا . جبل هناك: ملحان

  : قال طرفه. منسوب إليها: ولعدوىل من السفن. قرية بالبحرين": عدوىل"

  يجوز بها المالّح طوراَ ويهتَدى  أومن سفين ابن ياِمن عدولية
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وزعم اخلليل انه موضع كانت نسب اليه السفن، . وذكره سيبويه فيما جاء من االمساء على مثال فعوىل
  .فأِميت امسه

موضع قبل مكة، مذكور يف رسم هرشى، : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو" عدينة"
  : وأنشد أبو بكر. فانظره هناك

  وهل يبدون لى شَامة وقفيُل  أردن يوماً مياِه عدينٍة وهل

  العين والذال

  . الرب من البصرة إىل الكوفةطريق يف: بكسر أوله، على لفظ عذار اللجام" الِعذَار"

  .بفتح أوله، وتكبري الذي قبله، قد تقدم ذكره يف رسم ملل، فانظره هناك" عذْبة"

اسم لدمشق قد تقدم ذكره يف رسم : ممدود، على لفظ واحدة العذارى من النساء" العذْراء"
  : وقال ابن جبلة العذراء اسم جلمهور من الرمل، وأنشد للراعى. الصحصحان

 حديث العهِد جٍم مرافقُة ولى  وصبحن للعذراء والشمس حية

أراد غيثا نزل بنوء العذراء، وهي اجلوزاء عند العرب، وعند املنجمني السنبلة، وقد : وقال غري ابن جبلة
    : مضى يف حرف اهلمزة يف رسم ذى االصابع، أن عذراء قرية من قرى دمشق، قال الراعى

 لقاَلِه في أوّل الدهر قاليا   عذراء لم يكنوكم من قَتيل يوم

وإىل هذه القرية ينسب مرج عذراء بالشام، وهو ضربت فيه عنق حجر بن عدى الكندى وأصحابه، قال 
  : الشاعر

 اِهللا ولتسقَ الغمام الكنهورا من  على أهِل عذَراء السالم مضاعفاَ

  : بالبادية، قال روبةموضع : بتح أوله وثانيه، بعده قاف" العذَق"

  بين القَريين وخبراء العذَقْ

واد حبضر موت من اليمن كانوا يزرعون عليه، فغاض ماؤه قيبل : بفتح أوله وثانيه، بعده ميم" عذَم"
  .اإلسالم، فهو إىل اليوم كذلك

  . األشعرموضع قد تقدم ذكره يف رسم: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم وراء مهملة" عذْمر"

  .موضع ذكره صاحب العني: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو" الِعذْى"

  : واد بظاهر الكوفة، قال معن بن أوس: بضم أوله، وتصغري عذْب" العذَيب"

  فجوز العذَيب دونهاَ فالنَّواشحاً  هِى حلَّتَْ كْربلَاء فَلَعلَعاً إذا



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  510  

  : قال إبراهيم بن حممد يف شرحه لشعر أيب الطيب عند قوله. قاربة هنالكوهذه كلها مواضع مت

  تّذَكَّرتْ ما بين العذَيب وباِرِق

ذّيبوقال الشماخ. ماء لبىن متيم، كذلك بارق، وديار متتم إمنا هي باليمامة: الع :  

 وراالصفا جلسيها قد تَغَ كوقِْب  فَمرتْ على عين العذيب وعينُها

  : موضع يف طريق مكة، بني اجلار وينبع، قال كثري: تأنيث الذي قبله" العذيبةَ"

  وأخلَتْ لخَيماِت العذيب ِظاللُها  إن أم الحكيم تحملتْ خٍليلَّى

أنه أراد العذيبة، : وكذلك قال أبو الفتح يف قول أيب الطيب املتقدم ذكره. يريد العذيبة بإسقاط اهلاء
لوأراد العذيبة ملا صلح أن يقرن ا بارقا، لعبد ما بينها، وامنا اراد العذيب : قال الوحيد. ط اهلاءؤفأسق

  .الذي بظهر الكوفة وبارق هناك ايضا، بالكوفة منشؤة

خمالف خماليف خوالن باليمن، يكون : بضم أوله، وفتح ثانيه، والقاف، على لفظ تصغري عذقة" عذيقَة"
  .كما يكون بظفارفيه اجلزع اجليد، 

  العين والراء

هضاب قد تقدم ذكرها وحتديدها يف : بفح أوله، وبالسني املهملة يف آخره، على لفظ اجلمع" العرائس"
  .رسم ضرية

موضع قد تقدم : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده ألف، وعني وراء مهملتان أيضا، على وزن فعالل" عراعر"
وكان قيس بن زهري إذ فاترق قومه قد لقى يف املوضع كلبا فاقتلوا . ذكره يف رسم تيماء ويف ديار كلب

  : قتاالً ديدا، فهو قول عنترة

  شَفَى لو كانت النفس تَشتفَِى  هل أتاها أن يوم عراِعٍر أال

وإصبهان سرة . هو ما بني هيت إىل السند والصني إىل الرى وخرسان، إىل الديلم واجلبال": الِعراق"
والعراق يف كالم .  وتسمى عراقا ألنه على شاطئ دجلة والفرات عداء تباعا حىت يتصل بالبحر.العراق
: العراق: وقال آخرون. الشاطئ على طوله، واملاء شبيه بعراق القربة الذي يثىن منه، فتخرز به: العرب

هو من :  وقيلوكذلك العراق متوسط بني الريف والربية،. فناء الدار، فهو متوسط بني الدار والطريق
  .قوهلم خلرز املزادة عراق، ألنه موسط من جانبيها

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدها باء معجمة بواحدة مفتوحة، وسني مهملة، بعدها واو، مث " عربسوس"
  .من ثغور الشام اجلزرية، تلقاء احلدث: سني أخرى
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عن ابن سريين، أن عمر بن اخلطاب : يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان" نا: "روى أبو عبيدة قال
على طائفة من الشام، فقدم عليه قدمة، " شك أبو عبيد"رضى اهللا عنه اسعمل عمري بن سعد أو سعيد 

ياأمري املؤمنني، أن بيننا وبني الروم مدينة يقال هلا عربسوس، وأم ال خيفون عن عدونا من عوراتنا : فقال
م، فخريهم بني أن تعطيهم مكان شاة شاتني، ومكان شئ شيئني، إذا قدمت عليه: فقال له عمر. شيئا

  .فان رضوا بذلك فأعطهم وخرا، وأن أبوا فانبذ إليهم، وأجلهم سنة، مث خرا

قال عمر يف : منسوبة إىل العرب مكن حديث الزهرى قال: على االضافة التنصرف وعربية" قُرى عربية"
هذه لرسول : قال". سوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركابما أفاء اهللا على ر: "قول اهللا تعاىل

  .خاصة، قرى عربية وفدك وكذا وكذا، وهي قرى باحلجاز معروفة

    

أمنا هي قرى : قرى عربية فنون ومل يضف فقال له شبيب بن شيبة: وكتب أبو عبيد اهللا كاتب املهدى
إن كنت أردت القرى : ما قول؟ فقال: جلعفى الكوىففقال أبو عبد اهللا لقتيبة النحوى ا.عربية غري منونة

اليت باحلجز يقال هلا قرى عربية، فاا التنصرف، وإن كنت أردت قرى من قرى السواد، فهى تنصرف، 
  .هو كما قال شبيب: قال. إمنا أرددت اليت باحلجاز: فقال

قال، حدثىن درباس وعمرو : حسني بن مسعيل" نا"أمحد بن سليمان" نا: "وذكر البخارى يف تارخيه قال
  .ال يسكن قرى عربية دينان: ابنا دججة، عن أبيها، أنه خرج فىت عثمان رضى اهللا عنه، فقال عثمان

قرسية جامعة على طريق مكة من املدينة، بينها وبني لرويثة : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم" العرج"
. وعشرون فرسخا، وسيأتى ذكر العرج يف رسم الفرعأربعة عشر ميالً، وبني الرويثة واملدينة أحد 

ووادى العرج يدعى املنبجس، فيه عني عن يسار الطريق يف شعب بني جبلني، وعلى ثالثة اميال منها، 
هذا املسجد ي طرف لعة من وراء :قال البخارى.مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، يدعى مسجد العرج

 مخسة أميال من العرج وأنت ذاهب إىل هضبة عندها قربان أو قال السكوىن على. العرج بني السلما
ومن العرج . وقال كثري إمنا مسى لعرج بتعرجيه. ثالثة، عليها رضم حجارة عند سلمات عن ميني الطريق

  .والعرج من بالد أسلم. إىل السقيا سبعة عشر ميال

إن : فقل. اهللا عليه وسلم العرجنزل رسول اهللا صلى : وروى عبد الرمحن بن أسلم عن أبيه عن جدة قال
ومن حديث حممد . اجلن اجتمعوا فأسكن املسلمني منهم بطن العرج، وأسكن الكافرين منهم بطن األثاية

بن املنكدر أن عبد اهللا بن الزبري بينا هو يسري إىل األثاية من العرج يف جوف الليل، إذ خرج إليه رجل من 
يا عبد : يا عبد اهللا أفرغ على من املاء، ووراءة رجل يقول: قولقرب يف عنقه سلسلة وهو يشتعل نارا وي

  .فأنه كافر، حىت أخذ بسلسلته، فأدخله قربة: اهللا التفعل
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قال . اسم أكمة قد تقدم ذكرها يف رسم نبايع: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده جيم، ممدود" العرجاء"
  .ماء ملزينة:  ذو العرجاء.وقال أبو زيد. أكمة أوهضبة: ذو العرجاء: األصمعى

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة وهاء التأنيث" عردة"
  : راكس،قال أوس بن حجر

  ومن ظَلم دون الظهيرة منكب  أتى حزان عردة دنها فلما

   فُمذْهبطريقُ الجوء المسنير  وارتَدِت العين دونّها تَضمنها

  : وقال محيد بن ثور

 بعردة ِرفَها والمياه شُعوب  كما أتَصلْت كدراء تَسقَى ِفراخضها

قد تقدم ذكره يف رسم ضرية، قال صخر : بضم أوله، وتشديد ثانيه، مقصور، على وزن فعلى" العرى"
  : بن اجلعد

  عرى تَصر وبارها وتنجم  يا ويح تاقى التى كلَّفُها

  .أى حتفر على النجم من النبت

لقد أسلما وإن فالنا لكافر : قال بعض الصحابة.اسم ملكة: بضم أوله وثانيه، بعده شني معجمة" العرش"
  .بالعرش

قد تقدم ذكره يف رسم النقيع، وهو على ثالثة أميال من : بفتح أوله، على لفظ عرصة الدار" العرصة"
 بن العاصى بن سعيد بن العاصى، وفيه مات وهو القصر الذي عىن أبو وهناك كان قصر سعيد. املدينة

  : قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة يقوله

  أشهى إلى القلْب من أبواب جيروِن  فالنخُل فالجماء بينهما القَصر

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم راكسة ورسم الراموسة: بضم أوله، وإسكان ثانيه" عرض"

  : قال األعشى. بكسر أوله وإسكان ثنيه وادى اليمامة" الِعرض"

طنُهب حأصب العرض انا  ألم تَرافصعا ناَبتاَ وفصزرنخيالُ و  

واد قد تقدم ذكره يف رسم ظىب، ويف رسم عوق أيضا بعد هذا قال املسيب بن علس يف يوم " عرعر"
  : عرعر

  كأنَهم إذ خَرجوا من عرعِر

  ين الَبِسى السنوِرمستلئم
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  نَشْ ِسحاٍب صائٍف كنهوِر

  : قبل قو، يدل على ذلك قول امرئ القيس: وعرعر

  وحلتَ سيليبمى بطن قٍو فعرعرا

  : ماء لبىن أسد، قال الكُمي: بضم أوله وثانيه،بعده فاء" العرف"

  وما أنتْ والطلَُّل المحِوُل  بالعرف المنَزُل أبكاك

    : خيفف فيقال عرف، قال عبس بن مرداسو

  وتحّل في البادين وجرةَ والعرفاَ  خُفافَّية بطن مصيفَها

  .فدل قول عباس أن العزف يف بوادى بىن خفاف

  .قد تقدم ذكرها وحتديدها يف رسم حمسر أيضا' معروفة،": عرفَة"

هي ثالث : قال ابن حبيب. بزيادة هاء التأنيثبضم أوله، وإسكان ثانيه، على لفظ الذي قبله، " عرفْفَة"
  .عرفة ساق، وعرفة صارة، وعرفة األملح: عرف

: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاسء مفتوحة، وتاء معجمة باثنتني من فوقها،كأنه ثنية عرفة" العرفََان"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األحرمني

  .قد تقدم ذكره يف رسم ضريةاسم ماء : على لفظ اسم الشجر" عرفَج"

  : عرفجاء، ممدود، فقال: وورد يف شعر ابن الطثرية

لىٍر خَليخممن م حنَنىقَاِبِل  بين المفجاء المروبين اللَّوى من ع  

وذكر أيضا . هكذا ذكرع سيبويه.اسم جبل: بكسر أوله وثانيه، بعده فاء، على وزن فعالن" ِعِرفَّان"
  .وذكره ابن دريد بضمهما يف باب فعالن. وثانيهبركان بكسر أوله 

  .موضع بالصفراء، قد تقدم ذكره يف حرف الظاء": عرق الظَّبية"

موضع من ثغور مرعش من : بكسر أوله، على لفظ تأنيث الواحد من عروق اإلسنان واحليوان" ِعرفة"
  كن جيوب الثاكالت ذُيولُ =ِفةوأمسى السبايا ينحبن بعر: بالد الروم، قال أمحد بن احلسني

 لها إال الدخُوَل قُفوُل وليس  فظنَوها بموزاَر قفَّالً وعادت

 أم للبنين ثكَوُل ملَيطةُ  وكَرتْ فْمرتَ في دماء ملَيطٍة

 فأحى كأن الماء فيه عليُل  ما كُلفُته من قُباقب وضعفَن

 القَنا ممن أبدن بديُل موص  بطن هنزيٍط وسمنين للظُّبى وفي
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ى وبتنجى من الوان رزحن الروكلَّ عزيز لألميِر ذَليُل  بحص 

 مجهولة وهجوُل وأودية  سميساطَ المطامير والَمالَ ودون

    لَبسن الدجى فيها إلى أرض مرعِش وللروم خَطب في البالد جليُل

موضع يف ديار : على لفظ عرقوب الساق" العرقُوب: " هناكر: وقباقب. هذه كلها من ثور مرعش
  .خثعم، يأتى ذكره يف رسم فيف

جبل باجلناب، دون وادى القرى، : بسكر أوله، وإسكان ثانيه، بعده نونان على وزن فعالن" ِعريان"
  : وسيأتى ذكره يف رسم ربه، قال ابن مقبل

  بات في األمطار مدجوناًجعِد الثَرى   رمل ِعريان ومن رمْل أسنُمِة من

  : وقال شبيب بن الربصاء املرى

  فما كاد لى عن ظَهءِر واضحِة يبدى  لغَالَّق بِعرنَان ما تَرى قلتُ

بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده وهاء التأنيث وهو وادى عرفة والفقهاء يقولون عرنة، بضم الراء، " عرنةَ"
  . يف رسم حمسروقد تقدم ذكرها وحتديدها. وذلك خطأ

  .موضع ومل حيدده وأراه غري الذي بعرفة: وذكر أبو بكر عرنة، بضم أوله، وإسكان ثانيه

  .موضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فُعالن" العرهان"

وهى قارة يف بالد . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو مفتوحة، مقصور، على وزن فعلى" عروى"
  : قال املسيب بن علس الضبعى: هي هضبة: وقال ألصمعى. هكذا قال أبو عبيدة. هلذُ

 وعروى التى هدم الثَّعلب  عدية ليس لها نَاصر

ينعدِصُل األبفي الناس من ي  باألقْر ابويشقَى به األقْر  

يت، فنقضوا حلفهم، فضرب وكانت ضبيعة قد حالفت بىن ذهل على هذه القارة، أم متحالفون ما بق
وقال . هي أم بىن عمر بن ذهل، وهى من بىن ضبيعة بن ربيعة: وعدية. هدم الثعلب هلا مثال لضعفه

  : مزاحم العقيلّى

  وأكنافُ عروى والوحافُ كما هياَ  ِجباُل القَهِر مكَانها أليستْ

  : وقال اجلعدى. وهذه كلها مواضع مدانية

  لها سبل فيه قطاِر وحاِصب  عشييٍة لجنهبعروى أ كطاٍو

  : قال ابن مقبل. هضبة بالعالية، متامخة بالد اليمن: ويف شعر نب مقبل عرؤوى
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نَوبغَشيتَها فج ى فالقهادورع  يجنا فههوع تذّكّرى ولى الُّدم  

     إذن لتضعضعا مشاريخ من عروى =مبلمومة شهباُء لو قّذَفوا: وقال جريح النصرى

وهو واد قد تقدم ذكرع يف رسم الضيم، وهو . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعالن" عروان"
  .لكثرته فيه. عروان الكراث، نسب إىل هذا الشجر

  : قال أبو صخر

  منَاِكب من عروان بيض األهاضِب  محاوكاَ ككأن نشَاطَه فلحقَن

  .وقد يضم أوله

" ةِبئْرورة" عورحمدد يف رسم النقيع، قد تقدم ذكرها: اسم رجل: ع.  

استعمل فالن على العراق، . اسم ملكة واملدينة، معروف: بفتح أوله، على لفظ عروض الشعر" العروض"
  .وفالن على العروض

 خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم: روى احلريب من طريق الشعيب عن حممد بن صيفي، قال

العروض يف أول "وقد تقدم حتديد . عاشوراء، فأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن يتموا بقيتة يومهم
  .جند وامة واحلجاز" الكتاب عند حتديد

  : موضع بلبادية، قال ذو الرمة: والعروض أيضا

ملو هَأنْزا ورمكِر عظالم  قَرنوا بالب وِض ابنريافهم يوم العبَأس  

"يراتعبضم أوله، وفح ثانيه، بعده ياء ساكنة، وتاء معجمة باثنتني من فوقها مكسورة، مث نون، على " ِتن
. يف رسم حساء؛ وهو مذكور أيضا يف رسم عدنة5موضع قد تقدم حتديده وذكره : لفظ تصغري اجلمع

  .أصل هذا االسم عرتن، وهو الشجر املعلوم، مث مجع باأللف والتاء: قال سيبويه

"جالعماء لكلب، قال جرير: على لفظ تصغري الذي قبله" ري :  

  نَزلْنا بالعريج فما قُِرينَا  وما لُمنَا عِميرةََ ير أنّا

ماءة معروفة حبمى ضرية، وقد أقطعها بن ميادة املرى من بين ذبيان، فدل أا : تصغري اليت قبلها" عريجاء"
  :  قعنب الفزاري وكان أرطاة بن سهية قال لهمتصلة بديارهم؛ وكذلك قول ربيع بن

ا لقَدْؤتَِزرانًا ومبرتك عرأي  ذكر رى َأٌأنْثَى أنْتَ َأمتُ َأدفلَس  

" العريساء"على عريجاَء ملا حلَِّت ُألزِر =لكن سُهيةُ تدرى أنىن رجلٌ: فأجابه ربيع، وأرطاة من بين مرة

  .موضع ذكره أبو بكر: ، على لفظ التصغري، ممدودبالسني املهملة

  .إن اهللا بارك يف الشام، من الفرات إىل العِريش: موضع بالشام؛ قال كَعب: على وزن فَِعيل" عريش"
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موضع قد تقدم ذكره يف : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وضاد معجمة،على وزن فَِعيل" العِريض"
  .رسم البدى، فانظره هناك

موضع من أرجاء املدينة، فيه أصول خنل، قد ذكره يف رسم : بضم أوله، كأنه تصري الذي قبله" العريض"
  .النبيت، وله حرة نسبت إليه

روى مالك عن عمرو بن حيىي املزين عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، وأراد 
: مل متنعين وهو لك منفعة:  حممد، فقال الضحاكأن مير به أرض حممد بن مسلمة، فأىب مسلمة، فأىب

تشرب منه أوال وآخرا، وال يضرك؟ فأىب حممد، فكلم لضحاك يف ذلك عمر بن اخلطاب، فدعا حممدا، 
ال : مل متنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ فقال حممد: ال واهللا له عمر: فأمره أن خيلى سبيله، فقال له

  .فأمره عمر ن مير به، ففعل.  به ولو على بطنكواهللا ليمرن: فقال عمر. واهللا

  .فأما عوارض فإنه يأيت يف موضعه من هذا الباب إن اء اهللا

موضع قد تقدم ذكره يف : بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالفاِء والطاء املهملة، على لفظ التصغري" عِريِفطَان"
  .رسم ظَلم

  : لبصرة ولبحرين؛ قال الرجزموع بني : بضم أوله، على لفظ تصغري عرق" عريق"

ضرح جوضاء لها زياللةً  رأيتُ بح ْمق وحيربين ع 

. ماَءان لفزارة، قد تقدم ذكرمها يف رسم عدنة: على لفظ التصغري، والعرمية، بزيادة هاء التأنيث" العريم"

  : وكانت لفزارة هناك وقعة على بين مرة؛ قال أرطاة

  على قَتْلَى العريمِة ما بِقينَا  فَك نَبِكىفال وَأِبيك ال نَنْ

موضع مذكور يف : بضم أوله، وقتح ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو، على لفظ مجع عرية" العريات"
  .الغمر، فانظره هناك

  العين والزاي

  : موضع، قال الشماخ: بفتح أوله، على وزن فَعاليل" العزِميل"

  ان فالعزاِميُلوبالشَّمال مشَ

  .موضع أيضا: ومشان

قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم : بفتح أوله، وتديد ثانيه، وبالفاء، على لفظ فَعال من العزف" العزاف"
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قال . ألم يسمعون فيه عزيف اجلن. واحد: ويقال أبرق العزاف وأبرق احلنان. الربذة، ويف رسم احمليصن
     : النابغة

لهال أعرفَنبِرج رجخًا يِق الَحنَّاِن بين   شَيرالكَثيب فَأب 

  : وقال حسان

 سلٍْع فَأبرِق العزاِف بين  ِلمِن الديار والرسوم العوافِي

وهي . وقال غريه مسيت تلك الرملة أبرق العزاف، ألن فيها اجلن. رمل لبين سعد: العزاف: قال اخلليل
  .يب من زروديسرة عن طريق الكوفة، قر

  .مياه حمددة يف رسم الربذة املتقدم ذكرها: على لفظ أنيث األول" العزافَة"

  : موضع يف دير قيس، قال امرؤ القيس: بفتح أوله وإسكان ثانيه" العزل"

 ال يواِفقُ شَكْلُها شَكْلِي إذ  حي الُحموَل بجانِب العزِل

  : وقال اجلعدي

في  كَأن عبةًلم تَرِقمِل  الَِخليِط مزٍة بين الشقائق فالعبتَنِْهي 

  على وجٍل جنْبى سراٍر إلى الدحِل  تَعد أفراشٌ يبون أهلَها ولم

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده هاء مفتوحة والم" عزهل"

قد تقدم ذكره وحديده يف رسم : وحة وراء مهملةبفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده واو مفت" عزور"
  : رضوى؛ قال عمر بن أيب ربيعة

مِمنْه انقد ح تْ بأنأشار  روزع لَك ِعدوم ولِكن وببه  

  .موضع بني مكة واملدينة: بفتح أوله وضم ثانيه، بعده واو وزاي أخرى" عزوزاَء"

خرجنا :  يف حديث عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه؛ قالروى أصحاب أيب داود عنه، ومل خيتلفوا
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة نزيد املدينة، فلما كان قريبا من عزوزاء، نزل مث رفع يديه، 

، املتقدم ذكره، وهو "فلما كان قريبا من عزور"وأنا أظنه تصحيفا، وأنه، . فدعا اهللا ساعة، مث خر ساجدا
  .مكة، فإىن ال أعلم عزوزاء إال يف هذا احلديثقريب من 

ذكره سيبويه مع عفريت، : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو مكسورة، على وزن ِفعِليت" ِعزويت"
سألت عنه أبا العباس أمحد : وقال أبو إسحاق الزجاج. هو اسم موضع: وقال ابن دريد. وذكر أنه صفة
  .قال أبو إسحاق، وال يعلم ذلك ألحد سواه. ، عن اجلرمىالقصري: العزويت: بن حيىي، فقال
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  .رمل لبين سعد، قد تقدم يف الرسم قبله: على وزن فَِعيل" العزيف"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم جنفاء: بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" العزيلَة"

  العين والسين

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم درىن: ذي هو الذهبعلى لفظ النسبة إىل العسجد، ال" العسجدَِّية"

. وقد تقدم ذكره وحتديده يف رسم ضرية. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدمهاعني وسني مثلهما" عسعس"

  .وسيأيت يف رسم الغول

قرية جامعة قد تقدم حتديدها آنفا يف رسم العقيق، وسيأيت ذكرها يف : بضم أوله، وإسكان ثانيه" عسفَان"
روى أبو هريرة . وهي كثرية اآلبار واحلياض. رسم لفرع، ويف رسم السراء وهي لبين املصطلق من خزاعة

وروى جابر أن النيب صلى اهللا . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىل صالة اخلوف بني عسفان وضجنان
  .عليه وسلم كان بعسفن واملشركون بينه وبلني القبلة، فصلى م صالة اخلوف

وروى جماهد عن . حار واملسجد احلرام عسفان وضجنان ومر الظهران: وى عطاء عن ابن عباس قالور
وروى نافع . ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة صام حىت أتى عسفان، مث أفطر: ابن عباس قال

املشي؛ وقال ابن عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر يف عسفان بوادي اذمني، فأسرع 
  : مقبل يف قتل عثمان

فانسٍة فعكُلَّ ثَني إالّ أن  يْأويها مع الليِل مقْنَب فَانسبع  

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بلد معروف، واشتقاقه من العساقيل؛ وهو من السراب، أو من " عسقَالَن"
  .العسقيل، وهو احلجارة الضخمة

وأوصل . قرى متصلة ببغداد: والعسكر يضا. موضع حمدد يف رسم الفرع: يشعلى لفظ اسم اجل" عسكَر"
  .اجلماعات: العسكر

  : موضع ذكره اخلليل يف باب عسن، وأنشد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فَعل" عسن"

 يستهلُّ ويستَِطير غماما  كََأن علَيهم بجنُوِب عسٍن

جبل قد تقدم : ر ثانيه، بعده ياء معجمة باثنتني من حتتها، وباء معجمة بواحدةبفتح أوله، وكس" عسيب"
     : ذكره يف رسم النقيع، وهو يف دير بين سليم، وهناك قرب صخر بن عمرة أخى اخلنساء، وهو القائل

 مقيم ما قام عِسب ولكن  أجارتَنا لستُ الغداةَ بظَِعٍن

  : وقال عباس بن مرداس
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سر ماءاَألسارسد اليوم حبَأص م  َأقْفَرا واِكسفر انحرحإالّ ر 

 قليٍل به آلثآر إالّ الرواِمسا  فجنْبى عِسيٍب ال َأرى غير منزٍل

  العين والشين

  : موضع من أرض خثْعم، قل السليك بن السلكة: بكسر أوله، على لفظ مجيع عشراء من اِإلِبل" ِعشار"

  وسادسةٌ على جنْبى عشَاِر   خمس ِوالءمدةٌ فهذى

  : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة؛ موضع يف بالد أَشجع قال زهير" ِعشر"

نُوِب ِعشٍْر كََأنبج علهم  تَِطيرسستِهلُّ ويا يغَمام  

  : وقال دريد بن الصمة

  نَّهم ِجنَّان ِعشِْرإلى كََأ  دعوتُهم فجاءوا وِفتْياٍن

"شموضع ببالد بين مرة، دون حرة النار بليلة، قل ابن ميادة: على لفظ عش اللطائر" ذَو الع :  

  بذى العشّ لو كن النَِّعيم يدوم  فلم تَر عيِني مربعاً بعد مربٍع

: وذات عش: قال. ن غزوة الفيلوهناك مات أبرهة منصرفه م. من أدىن القاعة: ذات عش: وقل اهلمداين

  .من أرض كتنة

  .من خماليف مكة البحرية: وكتنة: قلت

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" عشم"

  .موضع: بفتح أوله، وبالراء املهملة، ممدود على وزن فَعوالء" العشوراء"

موضع قد : و، والراء املهملة، على لفظ التغريبضم أوله، وفتح ثانيه، بعده لياء أخت الوا" ذُو العشيرة"
تقدم ذكره يف رسم األداهم، وإليه تنسب غزوة النيب صلى اهللا عليه وسلم الثالثة، اليت وادع فيها بين مدجل 

  .وبين ضمرة

خرج من املدينة، فسلك على نقب بين ذبيان، مث على فيفاء اخلبار، فرتل حتت جرة ببطحاء ابن أزيهر، 
ات الساق، فصلى عندها، فثم مسجده، وصنع له طعام، فأكل هو وأصحابه، فموضع أثا يف يقال هلا ذ

الربمة معلوم هناك؛ مث ارحتل، فسلك شعبة عبد اهللا، مث هبط يليل، فرتل مبجتمعه، واستقى له من بئر 
ل فرش ملل، حىت لقى لطريق بصخريات اليمام؛ مث اعتدل به الطريق حىت نز: الضبوعة، م سلك الفرش

  : وقال كثري. العشرية

  قفا الغَضِى من وادي العشيرة سامر  يعلج في حاضر متجاوٍر ولم
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  : وقال عمر بن أيب ربيعة. جبيل صغري: الغضى

واً لمنزٍل خليلَىِك شَجا نَبوجِم  عشيرة فالَحزفاَ بين وادي ذي لعع  

  : وقال حسان بن ثابت يذكر قومه

  منهم ولم يك في َأيمانهم خَلَُل   له أحدفلم ينْكُثْ وبايعوه

ِلِهميلُ =وذا الُشرية جاسوه خبواَألس مع الرسول عليهم الَبيض  

  العين ولصاد

  .قصر بشرقي ناعط، يف بالد مهدان من اليمن: بضم أوله" عصام"

  .م املعصبموضع مذكور يف رس: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" عصبة"

أرض لبين سالمان، قد تقدم : بفتح أوله، وإسكان ثنيه، بعده دال مهملة، ممدود كالذي قبله" العصداء"
  .ذكره يف رسم ألرفاغ

  : قريب من عزور، قال عمر بن أيب ربيعة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ممدود على وزن فَعالء" العصالء"

 وظَلَّتْ مطَايانا بيِر معصِر  ا الصباظَلنْاَ لَدى العصالء تَلْفَحنَ

واد ببلد بن عمرو ابن اخلارف، مسى بعصمان بن اخلارف : بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده ميم" عصمان"
  .بن عبد اهللا بن كثري بن ملك اهلمداين

قاله حممد . ن مفرججبل يف ديار سالمان ب: بفتح أوله وثانيه، بعده واو وصاد وراء مهملني" عصوصر"
  .بن حبيب، وأند للشنفري

  تُنَفِّض ِرجلِى ُأسبطًا فَعصوصرا  بَأطْراف الحماط وتارةً أمشَّى

 يلقَى لقاِصي المتَغَوِرا هنالك  بذات الرس أو بطِْن منْجِل ويوما

: ويقال. جبل هلم أيضا: ومنجل.  رواء هلمبئر: ورس". بسبطًا فعصوصر"ويروى . جبل هلم أيضا: أسبط

  .أي جول فيها: قد نفض فالن البالد

  العين والضاد

قصر باليمن معروف، إليه ينسب مسروق ذو : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" عضدان"
  .عضدان
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ليمن، ومل يستعمل اسم موضع، وقيل اسم حي من ا: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده رء مهملة" عضر"
  .قاله صاحب العني. يف لعربية

  : أرض بالبادية كثرية الغياض، ذكره اخلليل وأنشد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعد الم" العضل"

 ِمنَّا بجيٍش عرمرِم معضلَةً  تَرى األرض منّا بالفضاء مِريضةً

  العين والطء

  : تعطّلْت، أي أتيت عاطالة، قال جرير: عمان؛ يقالجبل : بفح أوله وثانيه" عطَالَة"

  لكان كناٍج في عطَلَةَ َأعصم  عِلقَتْ خَيَل الزبيِر حباله ولو

ماء قد تقدم ذكره : بكسر أوله، وإسكان ثنيه، بعده ياء مفتوحة أخت الواو، وراء مهملة" ِعطْير"
  .وحتديده يف رسم ضرية

  العين والظاء

  .موضع مذكور يف رسم ملَيحة: بضم أوله، مقصور، على وزن فُعالَى" اىلالعظَ"

  العين والفاء

  .جبل قد تقدم يف رسم ضرية: بفتح أوله، وبالراء املهملة أيضا" العفَار"

بضم أوله، وبالراء املهملة أيضا متوحة، بعدها الياء أخت الواو، واأللف، والتاء، مجع " عفَاريات"
  : وضع، قال كُثَيرم: عفاَرى

  ليجمعغَا وفاَِطمةَ المِسشير  لها بعفَاِرياٍت ومحِبسنا

  .هكذا قال عفارية، بكسر الراء. جبل أمحر بالسيالة: عفارية: وذكر اليزيدى عن ابن حبيب قال

 وهو مذكور يف كثبان محر بالعالية يف بالد قيس،: بضم العني، وإسكان الفاء، بعده راء مهملة" العفْر"
  : قال طفيل. رسم جند

  ِسِواِلفَ حٍب في فَُؤِدك منِْصِب  دار من جِميلَةَ هيجتْ بالعفِْر

موضع قد تقدم ذكره يف : بضم أوله وإسكان ثانيه، على لفظ الذي قبله، بزيادة هاء التأنيث" العفْرة"
  .رسم ازل

  لعين والقاف
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  .قال األخطَل. موضع قد تقدم ذكره يف رسم الصحصحان: ظ اسم الطائربضم أوله، على لف" العقَاب"

  ضبابةُ يوٍم ما تَوارى كَواِكبه  له بين لعفاَب وراِهٍط وظَلَّ

  .وينسب إليه وادي العقاب

  : ربلد، قال خميد بن ثَو: بفتح أوله، وبالراء املهملة أيضا، ممدود، على وزن فَعاالء" عقاَراء"

  بها من عقاراِء الكُروم ربيب  الُحميا طَلَّة شب ماءها ركُِود

  .وقيل عقاراء اسم رجل: قال أبو حنيفة. أراد من كروم عقاراء، فقدم وأخر: قل اخلليل وأبو حنيفة

ا وهي عقبة مشرفة على غوطة دمشق، نب شجرا باسق. قد تقدم ذكرها يف حرف اليم" عقَبةُ الُمران"
  .مستوى النبت، تتخذ منه القنا والرمح، وهو املران

  .موضع يف ديار بين متيم، قد تقدم ذكره يف رسم الدو: بفح أوله، وكسر ثانيه، بعده دال مهملة" العقد"

  .رملة مذكورة يف رسم عوق: بضم أوله، على لفظ عقدة الربط" عقْدة"

آلف من غرب عقدة، : ل، يضرب ا املثل، فيقالأرض معروفة كثرية النخ: عقدة: وقال حممد بن حبيب
ما : والعقدة من الكأل. كل أرض ذا خب عقدة: وقال ابن األعرايب. ألن راا ال يطري، لكصثرة خصبها

  .وعقد الدور واألرضني من ذلك، ألن فيها لبالغ والكفاية. يكفي اإلبل

  . ذكره يف رسم النقابموضع آخر، قد تقدم: وعقدة اجلوف، باجليم بعدها لواو والفاء

وهو جبل مذكور يف رسم فيد؛ وفيه قتل : بفح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، عقر سلمى" العقْر"
  : كليب وائل، قال مهلهل أخوه

  ِفقيَل له بسفِْح العقِْر دار  الَحي أين دفَنْتُموه وقاَل

  : ر وامتنع القَرار وقال مهلهل أيض يف موضع آخرفجد اَْألم=فِسرت ِإليه من بلٍَد قَِصىٍّ

ودونَه صفِْح اّألحنا على سجبان  وعغَِري رهما قَبموران ضجهم 

  .ثياب الَمعاِيل واستالدمها الفَخر فدل أن األحص والعقر جماوران=كُلَيب وهمام اللذان تسربالَ

هو بني واسط وبغداد، وفثيه قتل يزيد بن املهلب اخلارج على يزيد بن : خلليلقال ا. والعقر أيضا عقر بابل
  : عاتكة، قال جرير فيهم

 الحنظل اُلخطْبان ينَْقَفُ كأنّها  تَهِوى لَدى العقْر أقحافاً جماِجمها

  : وقال الفرزدق

  فَاِرِقسوفاً تُشَظِّى جامعات الَم  يوم عقْرى بِابٍل حين أقبلوا لَقُوا
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ضحى بنو حرب بالدين يوم كربالء، وضحى بنو مروان باملروءة يوم العقر، يعنون قتل : وكانوا يقولون
  .احلسني بكربالء، وقتل يزيد بن املهلب بالعقر

  : وأند ملالك بن احلارث اهلذيل. القصر: العقر: وقل األمعي

 ِرِئها الرياحهبتْ لقاَ إذا  شَِنْئتُ العقْر عقْر بني شُلَيل

  .أي لوقتها، كوقت قرء احليض: لقارئها

موضع : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مفتوحة، وباء ممدودة، على وزن فَعلَالَء" عقْرباء"
  .معروف ذكره سيبويه

"قُوفقْرقْر" "ععربوه، فقالوا قاف مضمومة، وواو وفاء، جعال امسا واحدا، ورمبا أ" قُوف"مضاف إىل " ع
وذكر الليثي يف كتاب . وتل عقرقوف قريب من بغداد. عقرقوف، وهو اسم جبل، وهو أيضا اسم طائر

هكذا ورد عنه باهلاء مكان الفاء، . يصعد على مثل سنسرية وعقرقوه: احليوان عند ذكره صعوبة املصاعد
  .ولعل هكذا، فعرب

موضع مابني ديار بين جعفر بن كالب وبني جنران، : ءبضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم وها" عقْمة"
  : قال احلطيئة

  إلى نَجران في بلٍَد رِخى  بطْن عقْمةَ واتَّقَونا فَحلُّوا

كثيب رمل ببدر، قد تقدم ذكره : بفح أوله وثانيه، بعده نون وقاف أخرى، على وزن فعنلل" العقَنقَل"
  :  بدرهناك؛ قل ابن الزبعري يرثي أهل

اِجححٍة جاِزبرقَنْقَِل من مٍر فالعدماذا بب  

  .موضع باليمن: بفتح أوله، على لفظ فَعول" العقُور"

  .موضع ذكره أبو بكر: على لفظ صغري الذي قبله": العقَيد"

  .حمدد مذكور يف رسم تيمء على ما تقدم: بضم أوله، على لفظ تصغري الذي قبله" العقَير"

عِقيق بين عقيل، ومن أوديته قَو، وفيه دفن : بفتح أوله، وكسر ثانيه، على وزن فَِعيل عِققان" عقيقال"
  : صخر بن عمرو بن الشريد أخو خنساء، قالت ترثيه

  وفرسهم بصحراء العِقيِق  إن خَير بني سلَيم وقالوا
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  . ذكره يف رسم النقيع، وهو على ليلتني منهاوهو على مقربة من عقيق املدينة، وعقيق املدينة قد تقدم

بلدان يف ديار بين عامر، مم يلي اليمن، ومها عقيق مترة، وعقيق لبياض، والرمل : العقيقان: وقال اخلليل
  : بينهما رمل الدبيل، ورمل يربين، وأنشد

  ومن دونهم عرض اَألِعقَّة فالرمُل  قومه لما استُِحلَّ جرامه دعا

  : العقيق واٍد لبين كالب؛ فأما قول جرير: وقال عمارة بن عِقيل

 لًيلى ولِعقيقَ اليماِنياَ وحرةَ  إذا ما جعلتُ السي بيني وبينَها

وإمنا مسى عقيق . فإمنا نسبه اليمن، ألن أرض هوازن يف جند مما يلي ليمن، وأرض غطفان مما يلي الشام
األكرب واألصغر، فاألصغر فيه بئر رومة اليت اشتراها عثمان رمحه : ومها عقيقان. احلرةاملدينة، ألنه عق يف 

  .اهللا، ةاألكرب فيه بئر عروة اليت قالت فيها الشعر، وقد تقدم ذكر ذلك يف رسم النقيع

  .روى نافع عن عمران أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقصر لصالة بالعقيق

وروى . إنك ببطحاء مباركة: يب صلى اهللا عليه وسلم قيل له وهو بالعقيقوروى سامل عن أبيه أن الن
: مسعت النبيصلى اهللا عليه وسلم يقول بوادي العقيق: عكرمة عن ابن عباس، عن عمر بن اخلطاب، قال

  .خرجها البخاري وغريه. صل يف هذا الوادي املبارك، وقل حجة يف عمرة: أتاىن آت من ريب وقال

إن رسول اهللا :  اهللا عليه وسلم قد أقطع بالل بن احلارث العقيق، فلما كان عمر قال لهوكان النيب صلى
وإمن أقطع رسول اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم مل يقطعك العقيق لتحجره، فأقطع عمر الناس العقيق

 ومن أسلم على وسلم بالالً العقيق وهو من املدينة، وأهل املدينة أسلموا راغبني ي اإلسالم غري مكرهني،
شيء فهو له، ألن أبا صاحل روى عن ابن عباس أن رسول اهللا عليه وسلم ملا قدم ملدينة جعلوا له كل 

إمنا أقطع رسول اهللا : بعض أهل العلم: قل. قل ذلك أبو عبيد. أرض ال يبلغها املاء، يصنع فيها ما شاء
  .وهذا حنو ما قاله عمارة. يكن ألهل املدينةصلى اهللا عليه وسلم بالالً العقيق ألنه من أرض مزينة، ومل 

العقيق، وهي كثرية احليات؛ . إىن أنزل: قلت جلعفر بن حممد: قال. وحدث عبد اهللا بن القاسم اجلعفي
فإذا رجعت من املدينة، فاستقبلت الوادي، فأذن، فإنك ال ترى منها شيئا إن شاء اهللا، ففعلت، فما : قال

  .رأيت منها شيئا

    

شعبة من : وتناضب. مسيل يدفع يف العقيق: ء، على وزن فَعالء، ساكنة العني، بدالني مهملتنيوالدودا
  .بعض أثناء الدوداء

  .من املدينة على العقيق: والطريق إىل مكة
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من املدينة إىل ذي احلليفة ستة أميال، وقيل سبعة، وهو امليقات للناس، ومهالك مرتل رسول اهللا صلى اهللا 
دا وصادر؛ مث إىل احلفني، مثانية أميال من ذي احلليفة؛ مث إىل ملل مثانية أميال؛ مث إىل عليه وسلم وار

السيالة سبعة أميال؛ مث إىل الروحاء أحد عشر ميال؛ مث إىل الرويثة أربعة وعشرون ميال؛ مث إىل الصفراء 
  .اثناء عشر ميال؛ إىل بدر عشرون ميال

 املضيق إىل خيف نوح، اثناء عشر ميال؛ مث إىل اخليام أربعة تعدل من الرؤحاء يف: وطريق آخر إىل بدر
أميال؛ مث إىل األثيل ثالثة عشر ميال، واالثيل من الصفراء؛ مث إىل بدر؛ ويستقيم الطريق من بدر إىل 

  .اجلحفة يومان يف قفر به آبار عذبة

ال؛ ومن األثاية إىل العرج من الرويثة إىل ألثاية اثنا عر مي: وطريق آخر من الروبثة، وهو أكثر سلوكا
ميالن؛ ومن العرج إىل السقيا سبعة عشر ميال؛ ومن السقيا إىل األبواء تسعة عشر ميل؛ ومن األبواء إىل 

اجلحفة ثالثة وعشرون ميال؛ ورمبا عدل الناس عن األبواء، فساروا من السقيا إىل ودَان، وهي وراء 
ية أميال؛ ومن ودان إىل عقبة هرشى مخسة أميال؛ ومن عقبة األبواء، ناحية عن الطريق، بينهما حنو مثان

  .هرشى إىل ذاات االصفر ميالن؛ مث إىل اجلحفة؛ وليس بني الطريقني إال حنو ميلني

  .فهذا ذكر الطريق من املدينة إىل اجلحفة

ه اللقوة، وعلى سبعة أميال من لسقيا بئر الطلوب، وهي بئر عادية، وهي اليت اطلع فيها معاوية، فأصابت
وكان نضلة بن عمرو الغفاري يرتل بئر الطلوب؛ وعلى أثر الطلوب حلى مجل، ماء، . فأغذ السري إىل مكة

وهو الذي حتجم فيه رسول اهللا عليه وسلم على وسط رأسه وهو حمرم، ويف رواية وهو صائم، ويف 
مة عن ابن عباس، أن هاشم عن عكر" نا"حممد بن سواء " نا: "روى البخري قال. خرى وهو صئم حمرم

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احتجم بلحى مجل وهو حمرم يف وسط رأسه، من شقيقة كانت به

وكان يرتل حلي مجل عبد اهللا بن أرق لبلوي من صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقبل السقيا 
  .بنحو من ميل وادي العبابيد، وهو القاحة

ا عن ابن عباس، أن رول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، احتجم بالقاحة وهو روى أبو حاضر ومقسم وغريمه
وروى حممد بن عبد الرمحن وحكيم بن جبري، أما مسعا . ورواه ابن ليلى عن نافع عن ابن عمر. حمرم

قدمنا على عمر بن اخلطاب، رضى اهللا عنه فقال لنفر : رجال من بين متيم يقال له ابن احلوتكية يقول
يكم حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن بالقاحة، إذ أهدى األعرايب إليه األرنب؟ فقال أ: عنده
وكان ال يأكل هدية بعد الشاة املسمومة . أن أحدثكم، كنت معه بالقاحة، فأهدى أعرايب إليه أرنبا: قائل

  .كُلْ: حىت يأكل صاحبه منها، فقال لألعرايب

 اجلحفة إىل كُلَيةَ اثنا عشر ميال، وهي ماء لبين ضمرة، ومن كُلَيةَ إىل من: رجع بنا القول إىل ذكر الطريق
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املشلل تسعة أميال، وعند املشلل كانت مناة يف اجلاهلية، وبثينة املشلل دفن مسلم بن عقبة، مث نبش 
ا أم ومن املشلل إىل قديد ثالثة أميال، وبينهما خيمت. وصلب هناك، وكان يرمى كما يرمى قرب أيب رغال

وكانت عينا ثرة عليها خنل وشجر كثري ومشارع، . معبد، ومن قديد ىل خليص عني ابن بزيع سبعة أميال
ومن خليص إىل أمج ميالن، . خرا إمساعيل بن يوسف، فغاضت العني مث رجعت بعد سنة مثانني ومائة

.  إىل عسفان ستة أميالومن أمج إىل الروضة أربعة أميال، ومن الروضة إىل الكديد ميالن، ومن الكديد

  .وغزال ثنية عسفان تلقاها قبله بأرجح من ميل، وعند تلك الثنية واد جيئ من ناحية ساية، يصب إىل أمج

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أب قتادة على الصدقة، : ومن حديث أيب سعيد اخلدري، قال
زلوا ثنية الغزال بعسفان، فإذا هم حبمار وخرج رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حمرمني، حىت ن

  .وحش، وذكر احلديث

  : وقال عمر بن أيب ربيعة، فذكر عامة هذه املواضع

  ما عنَاك الغداةَ من أطالِل

كان سعد بن أيب وقاص قد اعتزل بطرف محراء األسد يف قصر : ومحراء األسد منتظمة بالعقيق؛ قال الزبري
  .ت فيه، وفن باملدينةبناه، واختذ هناك أرضا حىت ما

    

جبل أسود عن يسار الطريق، طويل : واد، والكراع: والغميم. ومن عسفان إىل كراع الغميم مثانية أميال
وعلى أثر ذلك موضع يقال له مسدوس، آبار . وقبل الغميم مبيل سقاية العدين ومسجده. شبيه بالكراع

 عشر ميال، وقبل كراع الغمم بثالثة أميال ومن كراع الغميم إىل بطن مر مخسة. لبعض ولد أيب هلب
ودون مر بثالثة أميال مسلك خشن، . اجلنابذ، آبار وقباب ومسجد، وهي املنصف بني عسفان وبطن مر

وطريق زقب بني جبلني، وهو املوضع الذي أسلم فيه أبو سفيان، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  : ملسلمني، قال الراجزعباسا عمه أن حيبسه هناك حىت يرى جيوش 

النِِّاعجاَتُ الِعين مرلَّ بح  ِهينتُ صحبى إنني ريناَد  

وبطْن مرِّ دونه حزونُ ومن مر =إذا أَردتم سفَرا فكُونوا مهذَّيب السِري وال تِلينوا=فقلت باسم اهللا فاستِعينوا
وبني مر وسرف . ميال؛ فمن املدينة إىل مكة مائتا ميلإىل سرف سبعة أميال؛ ومن سرف إىل مكة ستة أ

سرف التنعيم، ومنه حيرم من أراد العمرة، وهو الذي أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن بن 
أيب بكر أن يعمر منه عائشة، ودونه إىل مكة مسجد عائشة، بينه وبني التنعيم ميالن؛ وبعده بنحو ميلني 

أيضا فج.  
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ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر سلك على نقب املدينة، مث على : ن إسحاققال اب
العقيق، مث على ذي احلليفة، مث على ذات اجليش، مث على تربان، مث على ملل، مث على غميس احلمام، من 

هي الطريق مث على شنوكة، و"مريني، مث على صخريات اليمام، مث على السيالة، مث على فج الروحاء، 
، مث رحتل حىت إذا كان باملنصرف ترك "املعتدلة، مث على عرق الظبية، ونزل سجسج، وهي بثر الروحاء

طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمني على النازية، حىت جزع واديا يقال له رحقان، بني النازية وبني 
لصفراء نزل، مث ارحتل واستقبل مضيق الصفراء، مث على املضيق، مث انصب فيه، حىت إذا كان قريبا من ا

الصفراء، فتركه بيسار، تفؤال جببليها، وسلك ذات اليمني، على ود يقال له ذفران، وجزع فيه، مث أتاه 
اخلرب مبسري قريش ليمنعوا عريهم، مث ارحتل فسلك على ثنايا يقال هلا األصفر، مث احنط على بلد يقال له 

  .ظيم كاجلبل، مث نزل قريبا من بدرالدبة، وترك احلنان بيمني، وهو كثيب ع

أحدمها عقيق مترة، : مها بلدان: على لفظ تثنية الذي قبله؛ قال أبو علي يف الكتاب البارع" العِقيقَان"
  : واآلخرى عقيق النتافر، ومها يف بالد بين عامر من ناحية اليمن، وفيهما رمل الدبيل ورمل يربين؛ وأنشد

  ومن دونهم عرض اَألِعقَِّة والرمُل  امهقومه استُِحلَّ حر دعا

  العين والكاف

اسم عني يف دير : بفتح أوله وثانيه، بعده ألف ومهزة، وراء مهملة، على مثال عكابر" ذَات العكَاَئر"
  : تغلب، قال الشماخ

  ِشفاء الصدى من جون ذاِت العكاَِئر  عليها نَبُل عبد بن خاِلٍد وَأحمى

صحراء مستوية، ال علم ا وال جبل، إال ما كان من : بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالظاء املعجمة" عكَاظ"
زكانت عكاظ وجمنة وذو . األنصاب اليت كانت ا يف اجلهلية، وا من دماء البدن كاألرحال العظام

، بئر ال تنكف، قد تقدم على دعوة من ماءة يقال هلا نقعاء: وعكاظ. ااز أسواقا ملكة يف اجلاهلية
. عكاط بأعلى جند قريب من عرفات: ذكرها، وهي مذكورة أيضا يف رسم الستار؛ قال حممد ابن حبيب

عكاظ وراء قرن املنازل، مبرحلة من طريق صنعاء، وهي من عمل الطائف، وعلى بِريٍد منها، : قال غريه
 وتركت عام خرجت احلروريه مبكة مع وأرضها لبين نصر، واختذت سوقا بعد الفيل خبمس عشرة سنة،

  .املختار بن عوف سنة تسع وعشرين ومئة ىل هلم جرا

فما بني خنلة والطائف، إىل موضع يقال له العتق، وبه أموال وخنل لثقيف، بينه : عكاظ: قال أبو عبيدة
ة وبني الظائف عشرة أميال، فكان سوق عكاظ يقوم صبح هالل ذي القعدة عشرين يوما، وسوق جمن
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  .يقوم عشرة أيام بعده، وسوق ذي ااز يقوم هالل ذي احلجة

    

أتيت النيب : وروى يزيد بن هارون، عن حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة، قال
وروى أبو الزبري عن . حر وعبد: صلى اهللا عليه وسلم بعكاظ، فقلت من تبعك على هذا األمر؟ قال

هللا عليه وسلم مكث سبع سنني يتبع احلاج يف منازهلم يف املواسم بعكاظ وجمنة، جابر، أن النيب صلى ا
. وبعكاظ رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قس بن ساعدة، وحفظ كالمه. يعرض ليهم اإلسالم

كانت هذه األسواق متجرا للناس يف اجلاهلية، فلما جاء : وروى البخاري عن ابن جريح وابن عيينة قاال
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف : "م كرهوها، وتأمثوا أن يتجروا يف املواسم، فرتلتاإلسال

  .هكذا قرأها ابن عباس". مواسم احلج ورضوانا

. رجل نسبت إليه: ويتصل بعكاظ بلد تسمى ركبة، ا عني تسمى عني خليص للعمريني، وخليص

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسكن ركبة، وهو الذي وكان قدمة بن عمار الكاليب الذي يروى عن رسول 
. رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقته يرمي اجلمر الضرب والطرد، وال إليك إليك: قال

وكان يرتهلا أيضا من احلابة لقيط بن صربة العقيلي، وهو وافد بنب املنتفق؛ ومالك بن نضلة اجلمي، 
اليد : "يضا، وهو الذي روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموأبوعوف أبو األحوص كان يرتهلا أ

  ".العليا خري من اليد السفلى

  .ابن نضلة: والصواب. هو مالك بن عوف: وقال ابن واقد

إذا قهرته حبجتك، ألم كانو يتعاكظون هناك بالفخر، : عكظت الرجل عكظا: وعكَاظ مشتق من قولك
  : رة، ويف ذلك يقول دريد بن الصمةوكانت بعكاض وقائع مرةً م

 يك يوم ثالثٌ َأتَغَيب وإن  تَغَيبتُ عن يومي عكَاظَ كليهما

 يك يوم خامس أنجنب وإن  يك يوم رابع لم أكُن به وإن

وهي يوم مشظة، ويوم العبالء، ويوم شرب، ويوم احلريرة، : وذكر أبو عبيدة أنه كان بعكاظ أربعة أيام
هو املوضع الذي نزلت فيه قريش وحلفاؤها من بين كنامة بعد يوم : كلها من عكاظ، فشمظة من عكاظ

خنلة، وهو أول يوم أقتتلوا به من أيام الفجار حبول، على ما تواعدت عليه مع هوزان وحلفائها من ثقيف 
كر، وأعتزلت بكر بن وغريهم، فكان يوم مشظة هلوزان على كنانة وقريش، ومل يقتل من قريش أحد يذ

  : وقال خداش بن زهري. عبد مناة بن كنانة إىل جبل يقال له دخم، فلم يقتل منهم أحد

 وعبد اهللا أبِلغْ والوِليدا  فأبلغْ إن مررتَ به ِهشاماً
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م عمود الدين إن له عمودا مث ألتقى األحياء املذكورون على رأس احلول من يو=بأنا يوم شمظة قد أقمنا
  : قال خداش بن زهري. مشظة بالعبالء، إىل جنب عكاظ، فكان هلوزان أيضاً على قريش وكنانة

  لَدى العبالِء ِخنِْدف بالقياِد  يبِلغكم أنا جدعنا ألم

مث التقوا على رأس احلول وهو اليوم . تولوا ظلعني من النجاِد فهو يوم العبالء=ضربناهم ببطن عكاظَ حىت
يوم خنلة بشرب، وشرب من عكاظ، ومل يكن بينهم يوم أعظم منه، فحافظت قريش وكنانة الرابع من 

وقد كان تقدم هلوزان عليهم يومان، وقيد سفيان وحرب أنب أمية وأبو سفيان بن حرب أنفسهم، وقالوا 
  : ال يربح منا رجل مكانه حىت ميوت أو يظهر، فسموا العنابسة، وجعل بلعاء بن قيس يقاتل ويرجتز

  وذا المجاِز بعد لن تحلُّوه  عكاظاً ماُؤنا فخلُّوه إن

فازمت هوازن وقيس كلها إال بين نصر، فأا صربت مع ثقيف، وذلك أن عكاظاً هلم فيه خنل وأموال، 
  : فلم يغنوا شيئاً، مث أزموا، وقتلت هوازن يومئذ قتال ذريعا، قال أمية بن األشكر الكناين

 من كَنَانةَ معلشمينا فَواِرس   يوم القواساءْل هوازن إال

 في النفير بنوا أنِبينا فأوعب  لدى شَرٍب وقد جاشوا وِجشْنا

مث ألتقوا على رأس احلول باحلرية، وهي حرة إىل جنب عكاظ، مما يلي مهب جنوا، فكان هلوازن على 
  .قريش وكنانة، وهو يوم احلريرة

"كوقد ذكرنا خماليفها التهامية والنجدية . خمالف من خماليف مكة النهامية: يهبفتح أوله، وتشديد ثان" ع
من كان من : قال الزبري. وقيل أول من نزهلا عك أبن عدنان، وأمسه احلارث، فسميت به. يف رسم تربة

عٍك باليمن والشام ومصر واملغرب، فهم ينتسبون إىل عدنان، ومن كان منهم بالشرق، فهم ينتسبون إىل 
  .زداأل

    

وأشتقاق . عك يومنا إذا سكنت رحيه، وأشتد حره: بل مسى هذا املخالف عكا لشدة حره، يقال: وقيل
  .إذا قهره: أسم الرجل من قوهلم عكه باحلجة يعكه عكا

موضع قد تقدم ذكره يف : بضم أوله، وتشديد ثانيه، وبالشني املعجمة يف آخره، على وزن فعال" غُكَّاش"
  :  الراعيرسم األحفاء، قال

  كَِفيئين زادا بعد قُرٍب تنائياً  بغُكَّاِش كجارى جنابٍة وكنَّا

  .يف كتايب عكاس، بالسني املهملة، مل أجد يف كتاب غريي إال بالشني املعجمة: قال أبو حامت

  : كذلك ضبطه اخلليل، وأنشد لطقيل. وهو الصحيح: قلت
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  شَِربن بغُكَّاِش الهبابيد شَربه

  .دم إنشاده يف رسم األحفاءوقد تق

موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم : بفتح أوبه، وإسكان ثانيه، بعده واو وهاء التأنيث" عكْوة"
  .ميثب، ويف رسم بسر

  العين والالم

  .أرض بالشام، يأين ذكرها يف رسم العوصاء: بفتح أوله، علة وزن فعلة" العالَة"

  .موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم حبرة:  وبالفاء يف آخرهبكسر أوله، وختفيف المه،" ِعالَف"

جبل قبل مكة، فيه مات خويلد : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة على وزن فعالة" العلْداةُ"
  : اهلذيل، قال املعطل يريثه

  ولكن أخو العلْداة ضاع وضيعاً  لُمتُ نفِْسي في ِعياد خٌويلٍد وما

أخو "وراء أبو بكر بن دريد، ولكن . جيب أن تكون ألف علداة لإلحلاق، مبرتلة أرطاة: أبو الفتحقال 
  .على مامل يسم فاعله" ضاع وضيعاً"مجع عادة " العادات

جبل يف ديار بين أسد، وهلم فيه يوم مشهور، وهو يوم ثنية ذي : بفتح أوله وثانيه، بعده قاف" ذُو علَق"
  : سد ربيعة بن مالك ابن جعفر أبا لبيد، وهو ربيعة املقترين، قال لبيدعلق، قتلت فيه بنو أ

  بذى علَِق فأقْني حياءِك وأصِبِري  من ربيع المقْتِرين رِزْئته وال

"جبل يف ديار بين مرة، قال : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الكاف، بعدها دال مهملة مشددة" غُلْكَد
  : عقيل بن علفة

 علكٍَد دواِخن تنْضب بأسفِل  هدن خَيالً كأن غُبارهاوهْل أشْ

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم عارمة: بكسر أوله، وثانيه وتشديده، إىل وزن ِفعلة" ِعلِّمة"

  .جبل يف ديار مهدان من اليمن: بفتح أوله، وثانيه، بعده ميم على بناء فعالن" علَمان"

جبل :  وثانيه، بعده نون ساكنة، ودال مهملة مفتوحة،بعدها ياء، على وزن فعنلىبفتح أوله،" العلَندى"
شجر معروف، نسب إليه هذا اجلبل لكثرة ما ينبته، وقد : والعلَندى. قد تقدم ذكره يف رسم جسمىى

  .تقدم ذكره يف رسم صبح أن ذوات العلندى ثنايا جبال صبح

  :  هاء، ممدود، على وزن فَعالء موضع، قال عمرو بن قَِميئةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده" علْهاء"

طَل األرالب عرصى ليداِل  وتَصبرلْهاء والسبين الع عو 
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  .موضع تلقاء العلهاء: والسربال أيضا

، موضع مذكور حمدد يف رسم عيهم: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو وياء، على وزن فَعلى" علْوى"
  : وينبئك أنه من جند قول الشاعر

أشاقتك نُوباِرقُ والجوالب  وببى الرياح لها هلْوومن ع  

 والعرار بها مشُوب تَضوع  بنفَحة من ِشيح نجٍد َأتَتْك

بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء مفتوحة أخت الواو، مث باء معجمة بواحدة، على وزن " علَيب"
هي : هكذا إذ ذكره سيبويه، وحكى فيه غريه ِعلْيب، بكسر أوله، ووهو واٍد هلذيل بتهامة، وقيل. فعيل

إن تكوين أنِت املقدم : قرية بني مكة وتبالة، ذكره الزبري، وقد أنشد أليب دهبل يف زوجه أم دهبل
 أنه رأى قربيهما بعليبض يف بن أيب عبد اهللا" إبراهيم"وأخربين : وأطع يثْو عند قَِربِك قربي قال=قَبلي

  : وقال دريد. موضع واحد

  بنا يوم آلقي أهلها البوس علْيب  بصاراٍت ورفٍْد وطَرفتْ أغَرنتا

  العين والميم

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله" عماق"

حرين ضخم، لذلك قيل يف جبل بالب: بفتح أوله، وبالياء أخت الواو، على لفظ فَعالَة من العمى" عماية"
وقد تقدم ذكره يف رسم الركاء ورسم صاحة، وسيأيت ذكره يف رسم سحام، قال . أثقل من عماية: مثل

    : سالَمة بن جندل

  كمنِْكب ضاٍح من عمايةَ مشِْرٍق  فخْمة ذَفْراء تَنْفي عدوةُ له

  : فأما قول جرير

لَون وتَيايمع مصلأن عذْباالَ   ويعأننزالَ األو ِمعا بذكركس  

بضو أوله، وغسكان ثانيه، وبالدال " عمدان"فإنه أراد عماية وصاحة، زمها جبالن، فسماما عمايتين 
وقاعا وفيها ربنا اخلري مرثَد =وكان لنا عمدانُ أرضا نحلها: مبارب من اليمن قال رجل من محري: املهملة

  .قصر صنعاء، يأيت ذكره يف موضعه: غُمدان، بالغني املعجمةو

هكذا ثبتت الرواية فيه عن . قد تقدم ذكره يف رسم عمق: بفتح أوله وثانيه، بعده راء مهملة" عمر"
  .إمساعيل بن القاسم

ا فهي صفراء موضع يتبت النخل، وأنشد عِبق العنرب واملسك : بضم أوله وثانيه" العمر" ويف كتاب العني
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  .كعرجون العمر ذكر ذلك يف باب عِبق

وعمر ابن . قد تقدم ذكره: بفتح أوله، وإسكان ثانيه،على لفظ اسم الرجل وعروان" عمر ابن عروان
  قال أرطأة ابن سهيةَّ . جبل بالسراة:عروان

طَّمحتَمي يأركان الجباٍل فتَر  مر ابن عخْرشَماريخ من عان بالصرو  

  .موضع مذكور يف رسم غَيقَة فانظره هناك: بضم أوله، ثتنية عمر" عمران"

مدينة : له، وضم ثانيه مؤتلف احلروف مع الذي قبله، خمتلف الذبط، على بناء فعالن,بفتح ا" عمران"
.  هلما املللك قدميا كانعلمان ونبهان، ابنا تبع بن مهدان،: ووجد يف مسند ا. بالبون من أرض همان  

  : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ماء ببالد مزينة من أرض احلجاز قال ثاين أبو حسان" عمق"

  نرى مزين وفي أستَاهك الفُتُُل  مزينَة من عمق ِلتُفُِزعنَا جاءتْ

  : وقال عمرو بن معدي كرب

 آراماً وِعيناً كَواِنسا تَبدَل  لمن طَلَل بالعمق أصبح داِرسا

من القوم حمدوساً وآخر حاِدسا وكانت بعمق بعض حروب بكر وتغلب، =بمعترك شطَّ احلُبيا ترى به
  : يدلعلى ذلك قول مهلهل

 ِتالَع العمق بالموت درِت فإن  أنَادي بركْب الموِت للموت غلَّسوا

موضعان قبل عمق وقال أبو : وملّأ رأى عمراً واملُِنيفَا عمر واملُنيف=عمق قُدمتَهوقول مهلهل وملَّا رأى ال
واملَعق أيضا . البعد والذهاب يف األرض، وكذلك الذَّهاب سفال: وأصل العضمق. عمق لبين عقيل: عبيدة
 كثرية، الجتف إال يف الصيف، عمق أنطاكية، وهو موضع تنصب إليه مياه: والعمق باأللف والالم. مبعناه

  : وإياه عين أبو الطيب بقوله

  مشَتْ بك في محاريه الخيوُل  العمِق مملوء دماء ومثل

وقال صخر الغي :  

 بطْن عمق كأنها النُجد من  هم جلبوا الخْيل من ألُومةَ أو

  .وقد تقدم إنشاده يف حرف اهلمزة عند ذكر ألوِمة

  .مرتل بطريق مكة، ذكره ابن قُتيبة: ضم أوله، وفتح ثانيهوالعمق، ب

  : قال أبو ذؤيب. أرض: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، مقصور،على وزن فعلى" الِعمقَى"

  همي وأسلَم ظهري األغلَب الشَّيخ  رأيت أخا الِعمقَي تَأوبني لما
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من النبات، وهي مقصورة ال جتري، ومل أجد : مقَيالِع: وقال أبو حنيفة. هكذا قال األصمعي والسكري
  .من يحليها، وأنشد بني أيب ذؤيب هذا شاهداً على ذلك،عن أيب عمرو

  .موضع أظنه باليمن، ذكره أبو بكر: بفتح أوله وثانيه، على وز فَعلى" عملَي"

"مبفتح أوهلن وتشديد ثانيه" ع : لَباسم، ما بني حكَّاشة قرية بالشام قبل جوأنطاكية، إليها ينسب ع
  : لعمي، قال الراجز

  إذا أتَيت جاسم أو عما

قال . خمْالف من خماليف مكو التهامية، وقد تقدم ذكر ذلك يف رسم تربة: عم: وقال حممد بن سهل
  : الوداك الطائي، جاهلي خياطب ناقته

 شراً بالعم أزواالتَرى مع حتى  َأقْسمتُ ُأشِكيِك من أين ومن وصٍب

 مجرباً حزمه ذا قُوة ناالَ  محالَةَ أن تَلْقَي بهم رجالً فال

بزيادة ألف ونون على الذي قبله، على " عمان"أي ما أعطيته شيئاً " ما نلت له بشيء: يقال" أي جواد، 
    : رزدققرية من عمل دمشق، مسيت بعمان بن لوط عليه السالم، قال الف: وزن فَعالن

  إلى وروِمياً رعمان أقشَرا  أغْشاني بالدا بغَيضةً فحبك

ما بني بصرى وعمان : ويقال أيضا عمان، بتخفيف امليم، ويروي يف حديث النيب صلىة اهللا عليه وسلم
وهي . ذكره اخلطايب فأما عمان اليت هي فرضة البحر، فمضمومة األول، خمففة الثاين. وعمان، صحيحان

مدينة معروفة من العروض، إليها ينسب العماين الراجز، مسيت بعمان بن سنان بن إبراهيم، كان أول من 
  .اختطها، ذكر ذلك الشفي بن القَطَامي

قرية من قرى الشام، بني الرملة وبني بيت : بفتح أوله وثانيه، بعده واو وألف و سني مهملة" عمواس"
: وقال األصمعي. هكذا قال ألبو احلسن األثرم. ينسب إليها الطاعون، ألنه منها بدااملقدس، وهي اليت 

أخربين بذلك عبد امللك بن صاحل اهلامشي، قال امرؤ القيس بن : إمنا هي قرية يف عربسوسز وقال األصمعي
  : عابس

عم وأس، ومات فيه نحو خمسة وعشرين الفا:األصمعي أنه إنما سمي الطاعون بذلك لقولهمرب ِخرق مثِل الِهالََل وبيضاء لَعوب بالجزع من عمواِس وذكر عن 

  األعمدة
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  .موضع قد تقدم ذكره يف كتاب حرف اهلمزة: وأّلبان. جبل مذكور حمدد يف رسم الستار" عمود أَلْبان"

  .رسم الوحافجبل حمدد مذكور يف كتاب حرف الباء وهو حمدد يف : وبانٌ أيضا، على وزن فعل

  : جبل بنجد، قال نصيب: بضم السني املهملة، بعدها واو، وكسر الدال" عمود سواِدمة"

 قريب من عموِد سواِدمه ونَحن  سرى من بالد الغَور حتى اهتدى لنا

  .جبل تقدم ذكره يف رمسها": عمود ضِرية"

بفتح أوله أيضا، وزيادة ألف ونون يف آخره، " عمودان"ذة جبل مذكور يف رسم الرب": عمود املَحدث"
  .جبل مذكور يف رسم سقف، فأنظره هناك: على وزن فعوالن

  : واد باليمن، قال أبن مقبل: تصغري الذي قبله" عمير"

 كما الح الوشُوم القَرائح يلُحن  فِصخْد فِشسعى من عميٍر فألْوة

  العين والنون

موضع ما بني بالد يشكر وبالد بين أسد، وقد : بضمن أوله، وبااباء املعجمة بواحدة يف آخره" بالعنا"
  .وهناك أيضا عنابه، باهلاء. تقدم ذكره يف رسم بالكث، ويف رسم راكس

  : العناب جبل أسود يف جانب رمل العذيبة، وأنشد لكثري: وقال حممد بن حبيب

  قُبرقٌ العنَاِب دارها فاألماِلح  منها الواديان مِظنَّةٌ لَيللي

وكأين ملا عرفت دياراً احلَي بالسفح عن : وقال عممرو بن قميئة. من أسافل ينبع: واألماحل واألمليح: قال
  : ميني العتاب وأنشد أبو زيد

  على ِحلِْم رْأٍل بالعنَاِب خَفَيدد  لك من ِحلِْم يزيد نهاية فما

.لعناب اجلبل الصغري املنتصبو علي أصل اقال أبت   

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم املروث: على لفظ تثنية الذي قبله" العنابان"

  : وأنظره أيضا يف رسم الساقني، قال أرطاة بن سهية

  بسفْح العنَابين النساء األرامُل  تَمشى بها خُرج النَّعام كأنها

  : قال األخطل. موضع يف ديار تغلب: على وزن فُعالةبضم أوله،، وبالزاي أيضا، " عنازة"

 الماء يوم تَاِلع يِقد وذَعذع  رعى عنَزة حتى صر جنْدبها
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موضع قد تقدم ذكره يف : بفتح أوله، وبالصاد املهملة، والراء املهملة، على لفظ مجع عنصر" عناِصر"
وذكر أبو حامت أن . موضع يف ديار بكر: ى من ولد املعزبفتح أوله، على لفظ األنث" عناق"رسم كثلة 

  : وقال ذو الرمة. العناق أيضا لغين حبمى ضرية، وقد تقدم تلك يف رسم ثهمد، ويف رسم محى ضرية

  إلى حيثُ حادتْ عن عناقَ األواِعس  اآلجاَل ما بين شارٍع مراعاتُك

د يف شعر كثري، وأراه أراد العناق املتقدم ذكره، فثناه، موضع ور: على لفظ تثنية الذي قبله" العناقَان"
  : قال

 شرقي العنَاقَين ِعيرها قَواصد  قَواِرض ِحضنى بطْن ينْبع غُدوة

  .وهذا هو مست عناق املذكور

موضع قد تقدم ذكره يف الرسم قبله، : بفتح أوله وبنون أخرى بعد األلف، على وزن فَعالة" العنانة"
  .لك العنانوكذ

    

موضع قد تقدم ذكره : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده باءان، كل واحدة منهما معجمة بواحدة" عنبب"
وموضع آخر على مثال هجائه، خمالف لضبطه، وهو عينب، يأيت ذكره يف موضعه من . يف رسم اخلبيب

  .هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل

وروى أبو داود من طريق أيب . معروفة، وهي على ميلني من املدينة: لعلى لفظ املأكو" ِبئْر أيب ِعنبة"
يا رسول اهللا، إن زوجي يريد أن : جاءت أمرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت: هريرة، قال

اذهبا فاستهما : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يذهب بأبين وقد سقاين من بئر أيب عنبة، وقد نفعين
من حياقين يف ولدي؟ ذكره أبو داود يف كتاب الطالق، يف باب من أحق بالولد؟ : فقال زوجها. ليهع
  : كأا منسوبة إىل العبنر، وهو موضع بالشباك من البصرة، قال الفرزدق" العنِربية"

  بالعنْبِرية مثل المهرِق البالي  للمالءِة من أطالل منزلٍة كم

  .وىف اجلرشية، وكانت من اظرف نساء البصرة، وهلا أخباربنت أ: املالءة

  .ك موضع مذكور يف رسم عير من هذا الباب بفتح أوله، وإسكان ثتنيه، بعده زاي معجمة ك" ذُو عنز"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم راكس: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة" عنس"

، وإسكان ثنيه، بعده صاد مهملة مفتوحة وتضم أيضا، على تثنية عنصل، قال بضم أوله" طِريق العنصلَني"
  : طريق العنصلني حق، وهي طريق معروفة مستقيمة، قال الفرزدق: أبو حامت

  به الِعيس في نأيىالصوى متشأِم  طريقَ العنْصلين فياسرت أراد
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  .عنصلنيسلك طريق ال: والعامة تقول إذا أخطأ إنسان الطريق: قال

  : موضع بالبادية قال الراجز: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وضم الظاء املعجمة، على وزن فُعالن" عنظُوان"

 منها يوم أرونَاِن فاليوم  العبد بغعنْظُوان حرقها

دبالريِح الع من رائحة الشيِح  نبتٌ طيب أطَيب  

  : تح الكاف، بعدها ثاء مثلثة موضع باليمامة، قال رؤبةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، وف" عنكَث"

 لذاك الشادن المرعِث داراً  هل تعرف الدار خَلَتْ بالعنْكَِث

ينسي إىل أيب عنمة مالك بن حلل بن :قال اهلمداين. باليمن معروف: بكسر أوله، وفتح ثانيه" حقْلُ ِعنمة"
  .يعفر بن عمرو، من ولد سبأ األصغر

أنا مالك ذو عنمة، يل ألف عبد وألف أمة، وألف ناقة : "وجد على قرب يف هذا املوضع مكتوب: وقال
  ".مسنة، وألف حجر ذهب، وألف بغلة مسرجة، تأيت القوم من ميمنة ومشمة فلم يفاد ا قاطع النسمة

وأهل اليمن . يةعنمة بكسر العني، وال ألعلم معناه يف اللغة املعد: هكذا ضبطه اهلمداين يف كتاب اإلكليل
. عمن وعنم: مقلوب منه، يقال منه": اليمن " األرض السهلة بلغة : والعمينة. عمني أي سهل: يقولون

وهي ضرب من النبات له نور أمحر تشبه به األنامل إذا خضبت، مث ذكر . فأما عنمة بفتح أوله فمعروف
  . دون هاءاهلمداين يف أنساب مهدان أن حصن عنم خلوالن، بفتح العني، قيده

"نجبل مذكور يف رسم الستار: بضم أوله، وتشديد ثانيه" ع.  

بضم أوله، وبالسني املهملة، كأنه تصغري مجع عنبسة، وهو موضع من أداين الشام، قال " عنيِبسات"
  : األعشى

ِبساٍت كأننَيها يعقُتُود  دٍد فريدن ذو جطفهتَع  

قارة سواداء يف بطن وادي فلج، من ديار بين : املعجمة، على لفزظ التصغريبضمن أوله، وبالزاي " عنيزة"
الشجى مسى بذلك ألنه شجى بعنيزة، صارت يف وسطه، قال . وذلك الوادي يسمى الشجى. متيم

  : الفرزدق وذكر قدرا

 كذَوِد الهاجري رواسياً ثالثاً  أنَجنا إليها من حضِييِض عنَيزة

واخلرج متصل بعنيزة، يدل على ذلك قول . ضبة، هلم إبل سود، شبه ا تلك األحجارمن بىن : بنو هاجر
  : وقال محيد األرقط يف الشجى. اجلعدي املذكور يف رسم القمري

  إلى الشجى فصوى ضمادِه  الرحيل فَرجا أثماِدِه بين
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  .وقد شفيت من حتديد عنيزةَ يف رسم توضح املتقدم ذكره

  : الريبوقال مالك بن 

  وبْؤالن هاجوا المنقّيات النمواجيا  إذا عصب الرّكْباِن بين عنَيزٍة

  : وبعنيزة قتل مهلهل جساسا بن مرة، وقال

  بجبب عنَيزة رحيا مديِر  غُدوةً وبني أبينا كأنا

  .وذلك مفسر يف رسم وارادت

    

  : قمثىن، كما قال الفرزد" عنيزتان"وورد يف سعر عنترة 

  عشية سال الِمربدان كالهما

  : قال عنترة

 وأهلنا بالعيلم بنعنَيزتيِن  كيف المزار وقد تربع أهلها

  .يف ديار بين عبس: العليم

موضع يف ديار رهط كعب بن جعيل من بين : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء مشددة وهاء" عِنية"
  : تغلب، قال اجلعدي

 من عنْية أو ِعيان بواٍد   بنو جِعيلأتاني ما يقول

عِبيدم برهم وهصاِن كل بنت طويل ناعم فهو خيزران=أتاين نزراخلَي م بالدهبالدهم تنبت " أي . " بالد
ويشد هذه الرواية قوله . بواد من عنية أو عنان: ورواه غريه. هكذا رواه عبد الرمحن عن عمه. نباتا ناعما
  : يف أخرى

 بقٍَر أو بالعنَانة مذهب بذى  هاجت لك األحزان دار كأنهاو

ويقوى ذلك . موضع بذى بقر، ولكن ذو بقر يف ديار بين أسد: العنانة. مل ختتلف الرواية يف هذا البيت
  : أيضا قول تأبط شراً

نَان فُمنْشدمى ذو عليفَا من سع  دبفبد مأثوٍل خَالَء فأجزاع 

  اءالعين واله

. موضع قد تقدم ذكره يف رسم رؤام: بضمن أوله، على لفظ التصغري، بالنون يف آخره أيضا" العهين"

  .والعواهن يأيت يف موضعه أثر هذا أن شاء اهللا
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  العين والواو

هكذا ذكره سيبويه يف . بضم أوله، وكسر الراء املهملة، بعدها ضاد معجمة، على وزن فواعل" عواِرض"
يف شق غطفان، وقد تقدم ذكره : صوائق أسم موضع أيضا، ومن الصفات دواسر، وعوارضاألبنية مع 

  : يف رسم ضرغد، ويف رسم األصفر، وقال الشماخ

عبواِرٍض تَرقَناً فُع نْبيخْدِج  من جها غير مالثُّريا نوء ِنتَاج  

  : وقال أوس بن حجر. الصحيحوهذا هو . جبل يف بالد طىء، وعليه قرب حامت: وقال أبو رياش عوارض

  وبين عرانين اليمامة مرتَع  األذْواد بين عواِرض فخُلى

كورة من الشام تلى عمل حلب، قال : بفتح أوله، وبالصاد املهملة، على لفظ مجع عاصمة" العوِصم"
  : أمحد بن احلسني

شْرع اِصم نتكووالع ِرفُ طيب ذلك في الهواِء  تَنفَّسفنع  

  .وأختزل الرشيد الثغور من اجلزيرة وقنسرين، ومساها العواصم

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم دهبان: على لفظ مجع الذي قبله" العواِقر"

  : ماء بالعرمة من أرض اليمامة، قال األعشى: بفتح أوله، وبالنون" عوانة"

  بكُميٍل عرفاء مجِمرة الخُفَّ غذتْها عوانَة وِفتاقُ

  .وأنظر عوانة يف رسم الغورة. ماء هناك أيضا: والفتاق

  : إكام جتاه عنيزة املتقدم ذكرها، قال نصيب: بفتح أوله، وبالنون املكسورة، بعدها دال مهملة" العواِند"

لْنعزٍة جنيق عوء البراِند  ذُرومانهن العشماالً وعن أي  

.ضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم املنحاةبضم أوله على وزن غفواعل، مو" عواِهن"  

: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ثاء مفتوحة مثلثة، مث باء معجمة بواحدة، على وزن فوعالن" عوثَنان"

  : أرض يف ديار بين متيم، قال ناشرة بن مالك من بين عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن متيم

  تَركناه واخترنا السِديفَ المسرهدا  ما الخصيفُ العوثَنَاني ساءنا إذا

  .الذي فيه لونان، يعين اخلنظل: اخلصيف

جبل تلقاء أجا وسلمى مذكور يف رسم أجا، على ما : باجليم ممدود، على لفظ تأنيث أعوج" العوجاء"
  .تقدم

ودجلة . رجقدد تقدم ذكره يف رسم اخل: ممدود، على لفظ تأنيث أعور، موضع باليمامة" العوراء"
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  .مبيسان من العراق: العوراء

  .على لفظ الشجرة الشاكة، موضع مذكور يف رسم فقال فأنظره هناك" عوسجة"

بلد من أرض الشام، قال احلارث أبن حلزة يذكر قتل عمرو بن : بالصاد املهملة، ممدود أيضا" العوصاء"
  .ارث وقبتهاهند احلارث العساين بأبيه املنذر، وأخذه مسيون بنت احل

  ِن فأدنى ديارها العوصاء  أحل العالَةَ قُبةَ ميسو إذ

والعوصاء . ارض قريبة من العوصاء، وهي أقرب مرتل أنزهلا فيه عمرو حني أخرها من الشام: العالة
بطن من هذيل، ناقة عمرة بن قيس : يف دسار هذيل، وفيه رمى ساعدة بن عمرو القرمي، وقرمي: أيضا

    : خزومي، رهط عبد اهللا أبن مسعود، حلفاء هذيل، فقال عمروامل

  بسهم الليل ساعدةُ بن عمرو  العوصاء عمداً أصبِك

  .وكان ذلك السبب يف خروجهم عن جوار هذيل

  .من جبال جند، قد تقدم ذكره يف رسم تعار: على لفظ أسم الرجل" عوف"

  : ان يف ظهر خيرب، فما بينها وبني جند، قال عمرو بن شأسمن أرض غطف: بضمن أوله، وبالقاف" عوق"

 أو حلَّتْ بأرض المكَلَِّل بعقْدة  وحلَّتْ بأرض المنْحنى ثم أصعدتْ

يف أطراف بالد بين أسد، متصل بأرض : ففَات مزار الزائِر املُتذَلَّل وعرعر=تحل بعوق أو تحلُّ بعرعٍر
  .غطفان

  .رملة بعينها: وعقدة. واديان: عوق بفتح العني وعرعر: وقال أبو عمرو

  .وقال أبو دواد. كذلك: واملنحىن. أرض هلم: واملكلل

أقفَر من قَو ة ِمى  الدير فألجارعامح فخَِفيق فرفعو 

 ِد فقو إلى نعاَِف طَِميةْ  فتالَع المال إلى جرِف ِسنْدا

وهو : مل ختتلف الرواية عن اخلليل يف فتح العني من عوق، قالو. موضعان متصالن بعوق: رامح وخفية
  : موضع باحلجاز، وأنشد

ماح فاللوى من أهله قفروق فَرفَع.  

موضع بالشام مذكور يف رسم : لفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالراء املهملة ايضا، على وزن فعيل" العوير"
  : فطيقط، قال القطامى

 المالء من الكَتَّان يشتَعُل كاد  عِويِر وقدحتّى وردن ركيات ال

  : وقال ايضا ميدح يزيد بن معاوية
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 خُبِت النَّيران بالليل أوقَدا إذا  وأشرقتُ أجباُل العوِيِر بفُاعٍل

  : وقال الكميت يصف قطاً

 تناَولن من شَراة العويرا  أو روايا التَّؤاِم في البلَد القَفر

  : راعى ميحد يزيد بن معاوية بن أيب سفيانوقال ال

ائرسنى آخر الليل زآِل و ووادى  أمشن اجروونَنا والسِويِر دالع 

يِف وحائرا تخطىه كنإلينا ر  ائريف وحمنك ه طُروقا وأنى  

  : وقال أمحد ابن احلسني. وكذلك حائر أرض هناك. من أقاصى حدود العراق: هيف

 والبيضةُ والجفَار ونهيا  ح العِوير فال عويروقد نُز

  .وهذه مياه متقاربة، وقد تقدم هذا البيت موصوالً يف رسم اجلبا

  : كثيب عظيم من الرمل بزاخة، قال ابن مقبل: بضم أوله، على لفظ تصغري أعور تصغري الترخيم" عوير"

  الالكِثيبا عويِر وعزا الخ  بزاخَة إذ ضمة بخلَّ

  : وقال عبد مناف بن ربع اهلذىل. أي غلب هذان الكثيبان على كل شيئ: عزاه

 عمِرو يخر على الجبيِن أبا  فان لدى التَّنَاضب من عوير

  .اسم موضع بالبادية: العوير: وقال اخلليل

رسم واردات، موضع مذكور يف ديار بكر، مذكور يف : بضم أوله، على لفظ مجع عويرضه" عويرضات"
  : قال الشماخ

  تجر برأِس ِعِكرشة زموِع  تُنفَك بين عويرضاِت وما

  .امنا هي عويرضة فجمع: وقال األخفش

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم االشعر: تصغري الذي قبله" عويسجة"

  .موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم االشعر: على لفظ تصغري عاقل" العويقل"

"دالعينماء فد تقدم ذكره يف رسم ضرية: بضم الوه على لفظ التصغري" و.  

  العين والياء

  .ارض لسنبس من طي، قد تقدم ذكرها يف رسم املطاىل: على وزن فعاىل" العيارى"

  .موضع يف ديار بىن تغلب، قد تقدم ذكره يف رسم عنية: بكسر أوله، على وزن فعال" عيان"

هو جبل صنعاء الغرىب، وجبلها الشرقى هو : وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدةبفتح أوله، " عيبان"
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  .تقم

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم جعشم: بفتح أوله والثاء املثلثة" عيثَة"

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح الوه، والثاء املثلثة مفتوحة ايضا على وزن فعيل" عيثَم"

  .موضع مذكور يف رسم دارة القلتني: ل املهلمة، على وزن فعالنبفتح الوه، وبالدا" عيدان"

ويدلك انه تلقاء . قاله الزبري. جبل بناحية املدينة: بفتح أوله، وبالراء املهملة، على لفظ عري القدم" عير"
  : غرب قول الراعى

  مغان ألأم الوبر إذ هى ما هيا  مركوٍز فعير فغرب بأعالَِم

  :  صخر اهلذىلوقال أبو

  وعن محمض الحجاج ليس بناكِب  فجلََّل عير ووالى ِرهامةُ

    

 ذى قوس بأدهم ساكِب فأعالَِم  وجر على سيف العراِق ففرشِه

  : وقال االحوص. طريق: وحمض. ، وكالمها جبل هناك"ذاعرت: "ويروى: قال الشكرى

 قَفَا عير فهل أنت نَاظر تُشَب  ضكْرو تلك يا عمرو نارها'فقلتَ ل

  : وأحد املعاىن يف قول احلارث بن حلزة

  زعموا أن كلَّ من ضرب العير موال لنا وأنا الوالء

  .أراد أن كل من ضرب وتدا أو أثبت طنبا ذا اجلبل

  : وأنشد الزبري جلعفر بن الزبري

  إالّ الطَّيرفال أرى وال أرى   لَيتَ أنّى في سواَء عير يا

  .وانظر عرياً يف رسم ثور

بكسر أوله، وفتح ثانيه، بعده راء مهملة، على لفظ اجلمع، على وزن فعالت ينسب إليها برقة " الِعيرات"
  .العريات، وقد تقدم ذكرها يف رسم البكرات، ويف رسم ضرية

  .اوةموضع قد تقدم ذكره يف رسم رو: على لقظ تثنيه الذي قبله" العيراَن"

  : موضع، قال القطامى: بفتح أوله، وابالسني املهملة، ممدود" عيساء"

 بالجد أصبى وأجهُل وليلتنا  لنا ليلة منها بعيساء أسضهِم

: بفتح أوله، وفتح السني والطاء املهملتني على وزن فيعالن" عيسطان"  
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  : موضع، قال الشاعر

 السلى يزوى الوجوه شَرابها كَملء  وقد وضردتْ من ِعيسطَاَن جضميعةَ

  .موضع مذكور يف رسم شواحط: بكسر أوله، وصاد مهملة" ِعيص"

هكذا رواه أبو على يف كتاب أيب . إذا أخطأ: سلك فالن طريق العيصني، على لقظ تثنيه عيص: ويقال
  .العنصلني:  العني والنونطريق العبصني، وبالباء املعجمة بواحدة، وقد تقدم يف حرف: عبيد، ورواه غريه

  : موضع يف ديار جبيلة، قال تأبط شراً: بفتح أوله، على لفظ تثنيه عيكة" العيكتان"

  بالعيكضتَين لَدى معدى ابن براِق  صاحوا وأغروا بى سراعهم ليلةَ

  : وقال ابن مقبل وذكر قدحا. بالعيثتني: ويروى: قال أبو احلسن االخفش

  زحالفُ هضِب تُزلقُ الطَّير وأغرا   العكْتين ودونهنَبع تُخُبر

  .الكيعني: بتشديد الياء، وفال غريه" نبع العيكني: "رواه أبو عبيدة

  : موضع يف شق هذيل، وقال ساعدة بن جوية يصف مطرا": عين"

اة األثْاِب ما  مختِلج وأنزل طَافيا فالسدرن إلى نَبيبين ع 

  والدضوم جاء به الشجون فعليب  حيلة منزلمن سعيا و واألثُل

ما بني عني : "وسائر املواضع اليت ذكر حمدودة يف مواضعها وروى السكرى. موضع قريب من عني: نبأة
وقال أبو الفتح ينبغى ان يكون نباتى على وزن فعاىل، واما داهية نأدى فانه . على وزن فعاىل" إىل نباتى

  .وانظر القول يف سعيا يف رمسه.  واحدةمجع مكسر وان مل يستعمل

  .مذكور يف حرف الراء: ورأس عني

قرية بالبحرين كثرية النخل، واليها ينسب خليد عينني الشاعر، وهى : على لفظ تثنيه الذي قبله" عيناَن"
  : مذكورة يف رسم اليحوم، قال الشاعر

نين منقَراً ونُحنيع ل عن األصلويوم جضدود لم نُوااك  مضعضنا يوم  

  .موضع وانشد البيت، هكذا ذكره غري معرف: عينني: وقال أبو بكر

صلى اهللا على "األ ان حممدا قد قتل : وجبل عيين ايضا بأحد، وهو الذي قام عليه ابليس يوم احد، فنادى
ى اهللا وقال رجل لعثمان رض. ويف هذا اجلبل اقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرماة يوم احد". حممد
قال : بفتح الشني" عين مشس! "اتعريىن ذنبا قد عفا اهللا عنه؟: اىن مل افر يوم عينني، فقال له عثمان: عنه

  .وسيأتى ذكره يف حرف الشني ان شاء اهللا. حيث بىن فرعون الصرح: عني مشس: حممد بن حبيب

تقدم ذكرها يف رسم لعلع، وسياتى بفتح الصاد املهملة، بعدها ياء ساكنة، ودال مهملة، قد " عين صيد"
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  .يف رسم ذي قار

موضع باحلجاز، قال : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون مفتوحة، وباء معجمة بواحدة" عينب"
  : االحوص

  سقتك الغوادى من مراح ومعزب  أيها الربع المحيُل بعينَب أال

  .بعنبب، بضم العني، وتقدمي النون على الباء: راىبهكذا ضبطه ابن دريد، ورأيته خبط ابن االع

  .على وزن فعيل ايضا، مذكور يف الرسم قبله، وقد قيل انه بالبحرين، وال يصح ان يقرن بعريتنات" عهلَ"

    

جبل بالغور، بني مكة والعراق، وقد تقدم ذكره يف رسم بيشة، : بفتح أوله، على وزن فعيل ايضا" عيهم"
  :  خازمقال بشر بن اىب

 عيهِم منكم حرام وبرقَة  الوضد بين عريتات فإن

  بها تَربوا الخواصر والسنام  سنمنعها وإن كانت بالدا

  : وبرقة عيهل باالم، وقال العجاج: ويورى

  وللعراق في تَنَايا عيهم  طريقُ المشئم وللشَّامين

وقال . هد لذلك قول بشر، الن عريتنات لبىن فزارةيف ديار غطفان غري شك، يش: وعيهم. يعىن احلاج
  : لبيد بن ربيعة

 الَّلْيل بين علنى وعيهِم بوادى  عن الراكب المتروك آخر عهِده

  : جبل قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم الرجاز، قال أوس بن حجر: على لفظ مجع الذي قبله" عيون"

نهم لَدة حتى أغاث شَريدطَويُل   غُدولْفعوض ونيالنَّبات والع  

  .مسى هذا املوضع طويل النبات ضاب طوال حواليه
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كتاب حرف الغين

  الغي واأللف

العليا والسفلى، وقد تقدم ذكرمها وحتديدمها يف رسم خبري، : بالباء املعجمة بواحدة، ومها غابتان" الغابة"
  .ليه وسلم من طرفاء الغابةومنرب رسول اهللا صلى اهللا ع

  : موضع يف ديار بىن تغلب، قال الشماخ": غاَبر"

د فغَابرويمة ذو سليفَ من سع  

  : موضع يف ديار كنانة، قال ساعدة: بالدال املهملة" غَادة"

كأنه إال أخُوهم مهاعة  فَما رغَادب رناح كَسيفَتخاء الج 

  .كرها وحتديدها يف رسم أبلىقد تقدم ذ": ذَات الغار"

. موضع متصل بنصع مذكور يف رمسه: على لفظ غارب البعري" غَارب"  

  .مذكور يف رسم مزون، ويف رسم شرف: بالفاء" غَاف"

  : موضع بطريق مصر قال كُثري: بالباء املعجمة بواحدة، فاعل من الغلبة" غَالب"

 بأكْناف البويِب فغَالب وحلَّتْ  فدع عنك سلمى إذ أتى النَّأى دونها

مها : قال". فغاذب: "باخلاء، قال" بأكناف اخلبيب: "ومن روى. موضع هناك، قد تقدم حتديده: البويب
  .وقد حتديد مجيعها وذكره. متدانيان

  الغين والباء

  .جبال مذكورة يف رسم قيد: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالراء املهملة" الغبر"

  : قاله األخفش، وانشد لشبيب ابن الربصاء. ماء حملارب: فظ التصغريعلى ل" الغبير"

  نَوى يوم داراِت الغُبير لُجوج  تَر أن الحي فَرقّ بينهم ألم

  .ويروى يوم صحراء العميم. بامليم" يوم دارات الغمري: "ويروى: قال

  .سم ضريةماء هلم، وكالمها مذكور يف ر: وغبار ايضا مكرب، على بناء فعال



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  545  

موضع مذكور يف : بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالطاء املهملة، مضاف إىل املدرة من األرض" غَبيطُ املَدرة"
  : رسم فلج، قال امرؤ والقيس

  فكَاَدتْ تَجدٌ لذاك الهجارا  هلَكاً بنجاِف الغَبيِط رأتْ

  : ، وانشدموضعان: قال االصمعى الغبيطان. الشق الذاهب يف األرض: اهللك

عن  القُلَّة بالغبيطين تَربيفذا كَريِب فجنون الفأو  

جنفة يرتفع طرفاها، ويطمئن : الغبيطة: وقال ابن حبيب. واصله ان الغبيط اماكن يف احلزن منقادة: قال
  : وسطها، كغبيط الفتب، وانشد ألمرى افيس

  عياِب المحمِلنَزوَل اليمانى ذى ال  بصحراء الغَبيط بعاعه وألقى

  الغين والدال المهملة

  .موضع قد تقدم ذكره قي رسم الراموسة: بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده راء مهملة" غّدر"

موضع معروف باحلجاز، وهى ارض مر ا : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده راء مهملة وهاء" غَِدرة"
ه امسها، ألن الغدرة املظلمة السوداء من احمللل، ومنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسماها خضرة، كر

  .بينه الغدر، وهى الشديدة الظلمة: ليلة غدرة ومغدرة: قوهلم

  الغين والذال

  .موضع مذكور يف رشم ذي قار: بفتح أوله، وثانيه، على وزن فعالن" الغدوان"

  الغين والراء

 رسم الى، وسيأتى يف رسم غران من هذا موضع قد تقدم ذكره يف: على لفظ اسم الطائر" غَراب"
  : احلرف، ويف رسم مشنصري من حرف الشني، وقال هدبة بن خشرم

  على شَرِف بادى المهولة الحزن  طَلَعنا من غَراٍب ذَكَرتها ويوم

    

ل اكام سود، وقد تقدم ذكرها يف رسم خرتير، قا: على لفظ اجلمع، كأنه مجع غرابة باهلاء" الغراباَت"
  : كثري

  مظنَّتها واستْمرأت كَُل مرتِد  وظَلَّتْ بأكنَاِف الغُرباِت تَبتْغة
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  : وقال ساعدة بن جوية، فأتى به على االفراد. اراد كل مرتاد

  فما كاد ليلى بعد ما طال ينْفذُ  ميتْما بالغُرابة ثاِوياً تَذَكرتُ

 موضع بناحية عسفان، يرتله بنو سراقة بن معتمر، من :بضم أوله، وختفيف ثانيه، على وزن فعال" غُران"
  .بىن عدى بن كعب، وهلم ا أموال كثرية

  : هو ببالد هذيل بعسفان، وقد رأيته، وانشد ألىب جندب: وقال االصمعى

 في الحجاز ليعجزونى وفَّوا  غُران إثْرهم دليال تخذْتُ

 ق إذ عصبونىصوائ بأهل  وقد عصبتُ أهَل العرج منهم

هو الطني ينضب عنه املاء، فيجف يف اسفل : فعال من الغرين، والغرين والغريل: قال أبو الفتح غران
  : الغدير، ويشقق، قال كثري

 يستدير الزاحف المتغيفُ كما  رسا بغُران واستدارت به الرحا

و منازل بىن حليان، واليه انتهى رسول واد بني أمج وعسفان، ميتد إىل ساية، وه: غران: وقال ابن اسحاق
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوته بعد فتح بىن قريظة يريد بىن حليان، يطلب بأصحاب الرجيع، فسلك 

جبل بناحية املدينة علىط ريق الشام، مث على حممص، مث علي البتراء، مث صفق على ذات : على غراب
مام، مث استقام به الطريق فاغذ السري حىت نزل غران، فوجد اليسار، فخرج على يني، مث على صخريات الي

  .بىن حليان قد حذروا وامتنعوا يف احلبال

"رموضع متصل بالغراء، وقد تقدم ذكره يف رسم جفاف، وسيأتى يف رسم : بفتح أوله، وتشديد ثانيه" الغ
  .غضور من هذا الباب

  : وقال معن بن اوس املزىن

 حزابى الطَّواى فينقب ودونى  حتى اهتَدتْ لناسرتَ من قُرى الغراء 

  : وقال محيد بن ثور، فقصرة

قحمتْ يرضودها  من غراً أقاحِيم عيوِد حدله تحت ليل ذى س  

  .املظلة، الا تسد كلَّ شيئ، وكل مانتأ فهو حيد: والسدود. ولعله قرى أو موضعا آخر

  : موضع بالشام، قال الطائى: لهعلى لفظ تثنيه الذي قب" الغران"

  من أرض الشام حفَّ بها النعيم  فارقتُ بالغرين دارا فقد

موضع تلقاء الستار، قد تقدم ذكره يف : بضم أوله، وتشديد ثانيه وفتحه، على لفظ مجع غارب" غُرت"
  : وقال علقمة بن عبدة. رسم مجدان
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  يالى حلوا بالستَّاِر فغُرِبل  للَيلَى فال تُبلَى نصيحةُ بيننَا

  : وانشد جلران العود. غرب موضع دون الشام إىل العراق: وقال الرياشى

  من الشَّوِق إشْر الظاعنين تَصدع  كَبدا كَاَدتْ عشية غُرِب أيا

  : بازاء غرب، قال أبو الطيب: واحلداىل

  الى وغَرِبعشَية شَرقى الحد  وهللا سيرى ما أقَلَّ تَئيةً

  .موضع قد تقدم ذكره قي رسم املنحاة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده زاى معجمة" غرزة"

بئر معروفة باملدينة، لسعد بن خيثمة االنصارى، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وسني مهملة" بئر غَرس"
بعد وفاِتهكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشرب منها يف حياته، ومبائها غُسر .  

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده قاء ايضا، على وزن قعل" الغرف"
  .الرويثات

  : قال ايو سعيد وقد أنشد بيت زهري. موضع: بفتح أوله، على لفظ اسم الشجر" الغرقَد"

  ظمأى فَحشَّ بها ِخالُل الغرقِد  العيون وقد ونَى تقريها وأرى

  .شجر، قد يكون مكانا: الغرقد

  .موضع مذكور حمدد يف رسم شطب: بضم الوه وبضم ثانيه، بعده واو وراء مهملة" غُرور"

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو مفتوحة، وشني معجمة بلد يف ديار هالل، قال عمرو ذو " غَروش"
  : الكلب

  عرها الطواِلبغَروض وسط عر  قينة إن لّألم تَرَونى فأمى

 .صريحة ذات النجال ببطن  الحاصن ان لم ترونى ولستُ

  .بالضاد املعجمة" ضرحية"ارض هناك ورواه السكرى : وصرحية

موضع يف ديار بىن سعد، وقال اخلطفى : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده ياء مفتوحة وفاء" الغريف"
    : وامسه حذيفة بن بدر

  هو نياِت حللن الغريفْا  فَاقلبى وماذا كّلَّ كَلَّفى

رمال =موضع لبىن سعد، وانشد كأنَّ بني اِملرِط والشنوق: الغريف بفتح أوله، وكسر ثانيه: وقال اخلليل
موضع قد تقدم ذكره : بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالقاف، على لفظ التصغري" غُريقة"حبا مع عقَد الغريِف 
  .وحتديد يف رسم النري

  : مروفان بالكوفة، قال الكيت: على لفظ تثنيه الذي قبله" غريانال"
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 أم أنكَرته أو تنكرا لظبيةَ  أتَعرف رسماً بالغَريين مقفرا

ويقال ان النعان بنامها على قرب عمرو بن مسعود وخالد بن نظلة ملا قتلهما قالت هند بنت معبد بن نظلة 
  : ترثيهما

  بعمرو بن مسعوِد وبالسيد الصمد  ى بنى أسدبكَّر الناعى بخير أال

موضع ينسب اليه يوم من ايامهم، فهو يوم : بفتح أوله وكسر ثانبه، وتشديد الياء أخت الواو" غَرية"
  : غرية، قال الشاعر

مرأض مرة ماذا ذَكرغاِر  بن ضتَ من صرمةَ أخذَتْ بالم  

 اِر ويوم الجفَاِرالنَّس ويوم  غرية رهن به ويوم

. ويقال ان قرب على بن أيب طالب رضى اهللا عنه بالغرى هذا. موضع بالكوفة: الغرى: وقال املفجع

  .الغرى، دون هاء التأنيث: وهكذا ذكره

  الغين والزاي

ثنية معروفة، وقد : وهناك قرن غزال. وسيأين ذكره يف رسم هرشي. ثنية بني اجلحفة وعسفان" غَزال"
  رها يف رسم العقيق، قال كثري تقدم ذك

 عشسةً من غَزاِل طالعلٍت  ِقلْن عسفان ثم رحن ِسراعًل

 كالعدولي الحقَاِت التَّوالي  قَصد ِلفٍْت وهن متَِّسقَاتٌ

  .لفت، بفتح الالم، وقد تقدم ذكرها: ويروي. ثنية بني مكة واملدينة: ولفت

  .ثانيه، بعده راء مهلة، على وزن فُعالن موضع ذكره أبو بكربضم أوله، وإسكان " غُزران"

وبغزة مات . موضه بديان جذام من مشارف الشام: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، بعده هاء التأنيث" غَزة"
  هاشم بن عبد مناف، قال شاعرهم مطرود أبن كعب 

 عند غَزاِت وميتٌ  ميتٌ بردمان وميتٌ بسلمان

يعنب عبد مشس مات مبكة، . موضه بغريب احلجزن" مات بشريف البنياِت البنيات-ميت أوجعين فَقْدهو
  .وقربه باحلجون

يف طريق العراق من مكة، وهناك مات نوفل : باليمن، وامات املطلب بن عبد مناف، وسلمان: وردمانُ
ومل ميت منهم مبكة إال عبد . بال من كسرى لتجار قريشبن عبد مناف، قبل أخيه املطلب، وكان أخذ ح
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بضم أوله، وفتح ثاين، وباراء املهملة، على " الغزير"مشس كما ذكرنا، فقربه باحلجون، مات أخيه هاشم 
  : ماء لين متيم، قال جرير: لفظ التصغري

  اِضرحيوا الغُزير ومن به من ح  قال صحبتُك الرواح فقُل لَّهم إن

  الغين والسين

  : موضع يف ديار بين أسد،قال امرؤ القيس: بكسر أوله، وإسكان ثانيه" ِغسل"

عبٍل تَرتَاِر ِستَاِر ِغسبالس  ايلها الو ادإلى ِقِدٍر فج  

وهناك قتلت بنو أسد حبان بن معاوية بن مالك مب جعفر بن كالب، وكان خرج ليطلب بدم عمه ربيعة 
  :  مالك أيب لبيد، فقال لبيد يرثيهبن

  ألما بي على الجدِث المقيِم  لصاحبي بذَاِت غسل أقول

موضع دون أرض : ذات غسل: على حبان ذي احلَسِب الصِميم وقال أبو حامت=فأنظُر كيق سمك بانياه
  : بين منري، وأنشد للراعي

نل أنَحبذَاِت ِغس نا  ِجمالَهوناسالكُد ندهمرةَ اليوِم ي  

  مركب من كراكب النساة : الكدن

  الغين والشين

  .قال أبو بكر أظنه موضعا:بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" الغشب"

  .قد تقدم ذكره يف رسم تيماء: بضم أوله، وفتح ثانيه، مقصور، على وزن فُعل" غُشى"

  الغين والصاد

  : وقال كثري. ويف رسم سويقة بلْبال أنه غَدير. واٍد من حرِة بين سليم"  الغصنذَو"

  بضاحي قَرار الروضتَين رسوم  لعزةَ من أيام ذي الغُصِن هاجني

 شَوطي عهدهن قَديم وروضاتُ  آجاٍم تُهيج لِي البكا فروضة

  .موضع يف شق اليمن:  قبلهعلى لفظ تصغري الذي" غُصين"

  الغين والضاد



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  550  

    

وقال مجيل . موضع ق تقد ذكره يف رسم مبني: بفتح أوله وثانيه، مقصور، على وزن فعل" الغضى"
: النوابح. من جراك،أي من أجلك، فوصل: ذا إىل النوابِح قيا يريد=وِجمراك ما عسفت بصحيب: فصغره

  : تلقاء البويرة، وهو الذي غىن أمحد بن احلسني بقوله: ي الغضيموضع حمدد يف موضعه وواد

  وجار البويرة واِدي الغَضي

  بلد بالبادية، قال محيد بن ثور : بضم أوله، وبالراء املهملة" الغضار"

  لَها الريم من طول الخَالَء تَِشيب  من جوِز الغُضاِر كأنّها بعلْياء

قاله أبو نصر عن األصمعي، . وله، وإسكان ثانيه، بعده واو مفتوحة، وراء مهملة ماٌء لطيبفتح أ" غَضور"
  : وأنشد لعورة بن الورد

  على بما جشَّمتني يوم غَضورا  يوما أن تُسرى نَدامةً لعلَّك

  : وقال يف موضع آخر، وقد أنشد لعروة بن الورد أيضا

 الرحِل منها آية ال تَغَّر وفي  ضورعفَتْ بعدنا من أم حسان غَ

. ثنية فيما بني املدينة إىل بالد خزاعة: وحول الصفاَ من أهله متدور غَضور=وبالغر الغراء منها منازل

. على أثر ذكر غَضور،يدل على صحة هذا القول، ألما يف ذلك الشق" بالغر والغراء منها" وقول عروة 

  : ماءان لطي، وأنشد: غضور وقران: وقال أبو سعيد

  وغَضور تَزهاها شَماٌل مشَارك  ضوء ناٍر بين قُران أو ِقدتْ إلى

  : وقال الشماخ

  له عرمض كالغسل فيه طُموم  ماء بغَضور آِجناً فأرردها

  .غَضور يف رسم شابة أيضاوسيأيت ذكر " قَاصدات لغضةَرا:" وقال امرؤ القيس

  .موضع قدنقدم ذكره يف رسن العشيرة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أختالواو" لغضي"

بلد بديار سعد هذمي، من : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو، على وزن فُعالن" غُضيان"
  قضاعة، قال هدبة بن خشرم 

فَ من غُضسى لناتَعوان حتّى هثْرب  يليالً بعد طول تَجنُِّب بي 

  : وأنشد ابن األعرايب. يصف خياال

  تَعشَّيتْ من أول التَّعشُِّب
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مب أوله، وفتح ثانيه، وبالفاء يف آخره، " غُضيف"بني ِرماِح القَين وأبين تغلب عيناً بغضيان شديد العنبب 
  .بو بكرعلى لفظ التصغري موضع ذكره أ

  الغين والفاء

  .جبل يسمى رأسه ِغفَارا: بكسر أوله، وبالراء املهملة، علىوزن فعالة، قال اخلليل" غفَارة"

  الغين والالم

  .موضع ذكره أبو بكر أيضا: بضم أوله، وبكسر الفاء،بعدها قاف" غُالَِفق

  .ذكره أبو بكرموضع : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدع فاء، على وزن فَعالن" غَاْفَان"

  الغين والميم

هو الذي يضاف إليه برك الغماد، وقد تقدم ذكره وحتيده يف حرف : بضم أوله، وبالدال املهملة" الغماد"
  .الباء

  واٍد يف ديار طيي، قال الشاعر : على لفظ مجع الذي قبله" الِغمار"

  الغمار تَمارالعبد من وادي وال  فما عن فلَى سلَمي وال بغْضي الملَال

بضم أوله، وبازاي املعجمة، على وزن " غُمارةَ"أنشده يعقوب يف أبيات قد أنشدا يف رسم سلْمى 
  وأنشد ألوس ابن حجر . بل هي عني دون هجضر: وقال قوم. بئر معروفة بني البضرة والبحرين: فعالة

ةَ فاؤها تَذَكَّرازناً من غُميبجري علي  ع ببخَاِرفُلح حه الز  

  ويدلك أا عني ماء لبين بو قول ذي اتلرمة . يعين حبك املاء

نيأع ِعدوةُ مازغُم وي أم أثالها  بني بجلها حين تجتاب الد  

  قصبة صنعاء قال أبو الصلن ميدح ابن ذي يزن : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بالدال املهملة أيضا" غُمدان"

  في رأس غُمدان داراً منْك نحالَالَ  يئاً عليك التاج مرِتفقاًهن فاشرب

مها : قال اهلمداين. ويقال غُمدان بالغني املعجمة: اسم موضه قال: عمدان، بالعني املهملة: قال اخلليل
وكانت غُمدان صنعاء عشرين سقفاً طباقاً،بني كل : قال. موضعان، فعمدان بالعني املهملة يف مارب

  : قال اهلمداين. ني عشرة اذرع فكان ارتفاع بنائها مئيت ذراعسقف

 خير بقاع األرِض يبنيها للطَّيب  ما زال ساو يزور األرض مطَّلباً
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ماء قد تقدم ذكره يف رسم تيماء، وهو مذكور أيضا : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" الغمر"
  : وقال زهري. يف رسم فَيد

  كالوحي ليس بها من أهلها َأِرم  ألسماء بالغَمرين ماثَلةٌ ارد

والعاليات، وعن ايسارهم ِخيم ضم إىل الغنر موضعاً آخرن فسماه الغمرين، =ِبرك بأيمنهم: ساَلت قَرقَرى
  : مث قال

موع مونَها حال دِفيت فلمتكاء فال  السات فالعيالقُر فنْدمكُر  

  .وهذه كلها مواضع متدانية" ط فَيد القُريات فاهلثكان: ويروى

ِفداء ألرماٍح نٍصبن على الغمِر ِفدى لبين ذُبيان أين =أال كلُّ أرماٍح قَصاٍر أذلٍة: وقال احلطيئة
  .عشية ذَادوا بالرماح أبا بكِر فدلَّ أن الغمر يف ديار بين ذُبيان=وخاليت

  : قال عمر بت أيب ربيعة. غَمري ذي كندة لبين البكاء من بين عامر بن ربيعة: و العباس األحولوقال أب

  مع الركِْب قَصداً له الفَرقَد  إذا سلَكَتْ غَمر ذي ِكنْدةً

  : وقال األخطل

 أو لسفائن األذكاِر للغَنِْر  وجداً برملَة يوم شَرقَ أهلها

  ".أو لشقَلئق األحفار:" ويروي. عرب لبين عتاب بن تغلبموضع ن: األذكار

  : وقال محيد بن ثور

  يرفُّ رفيفَ النَّسٍر والَّوقُ طائر  بوادي الغَمِر ةالليُل مقْبٌل نَظَرتُ

وهو فصل بني جند . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، موضع" غَمرة"اسم بئر مبكة، لبين سهم : والغمر أيضا
مة منطريق الكوفة،كما أن وجرة فصل بني جند وامة، من طريق البصرة قاله يعقوب، وأنشد وا

  : للبعيث

 بهر الليل النجم الطوالع وقد  َأزارتْك لَيلَى والركاب بغَمرٍة

  : موضع يلي لنب،قال طفيل: غمرة: ويف شعر طفيل

  يل يا بعد مجنَِبوأعراف لُبن الخَ  من األعراِف غَمرٍة جنَبنا

"مقرية من قرى قطربل، قال احلكمي : بضم أوله، وتشديد ثانيه" الغ  

 فيها مثا كيل الفَواِخيِت تَنُوح  في روضٍة من ِرياض الغُم مشرفٍة
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  : قال مزاحم ابن احلارث. موضع ببالد بين عقيل: على لفظ تصغري الذي قبله" الغمير"

 من عض العياِر كُدوم وِليتيه  الغُمير بمتنهكأحقَب من وحش 

قريتان يف بالد بين : املذْنبان وكتنة: نصى وأحوى دخل وجميم قال أبوحامت=أطاع له باملذْنبين وكَتنٍة
واجلميم من النبت الذي . نبت قد دخل بعضه يف بعض: ودخل. الرطب، ويابسه احللي: والنصي. عقيل
  هو قصر يف مقابل احلرية، وقال عدي بن زيد ": وغُمري اللُّصوص" قد مثَّ

  غَير بعيٍد من غُنَير الُّصوص  القَارة أو دونها مواوي

ورواه ابن األنباري عن أمحد بن عبيد، عن . هكذا رواه حرمي بت العال عن بندر،عن حممد بن حبيب
  .املهملةبالعني " عنير اللُّصوص: " أبن الكليب

موضع بديار بين قيس بن ثعلبة، بقرب من : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وسني مهملة" الغِميس"
  : قال ألعشي. الريف، وقد نقدم ذكره يف رسم دوة، وسيأيت يف رسم غَيقة

وادالغَِنيس فَب طْنلي بلَّ أهخَال لي  حية باسلْوحلَّتْ عو 

ببطن فُليج، بني البصرة : ٍر فَوض القَطَا فَذَات الرئَال بادويل- السفخ فالكثِيب فذاقاتر ترتعى
موضعان " ذات الرئال" و " ورض القطا." "بالعالية: والسخال". فبادقْلي: " وروى أبوعبيدة.والكوفة

  .هناك أيضا

    

، الطري املعروف موضع بني ملَلَ وصخريات على مثال لفظه، مضاف إىل احلَمضام" وغٍَميس احلَمام"
هكذا . من مريني: وغَِميس احلَمضام. وعليه سلَك رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طريقه إىل بدر. اليمام

وروى غري واحد أن نضلة . مريني، بإسكان الراء: ورواه قوم. مريات، بفتح امليم والراء: قال أبن إسحاق
. ي لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبريني ومعه شوائل فحلب له من ألباا، قشرببن عمرة الغفار

هكذا . وروى اخلطايب أن نضلة لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبريني، فهجمض عليه شوائل له
هذا وهم، واهللا .لَبضأي ح: وهجم. يريد بنا قَتضين غزير يرتين: مبريني، بالتشديد زفضسره فقال: رواه
وإمنا هو . كيف يقول بناقتني غزيرتني، مث يقول فهجم عليه شوائل له، وهي اليت ارتفعت ألباا.أعلم

  .بمريين،بفتح الراء، وختفيف الياء،وهو اسم للموضع املذكور

ديار بين جذمية، من بين بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالصاد املهملة، على لفظ التصغري موضع يف " الغميصاء"
  .كنانة

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إليهم، عند . وهناك أصاب منهم خالد بن الوليد من أصاب
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فتح مكة، ومعه بنو سليم، وكانت بنو كنانة قتلت يف اجلاهلية الفاكة بن املغرية هم خالد، وعوفا والد 
عقَلتهما، وسكن أألمر بينهم وبني قريشن وكان لبين سليم أيضا عبد الرمحن،ومها صادران من اليمن، مث 

  : قالت سلمى امرأة من بيت كنانة. يف بين كنانة ذخول، فأكثروا فيهم القتل بالغميصاء

  أصيب ولم يشْمل له الرأس واضحا  فيهم يوم الغُميصاء من فَتى فكَم

صيب ومل خيرج وقد كان جارحاً فبعض الناس يرى أم كانوا أ=وكأئن ترى يوم الغميصاء من فَىت
ويروى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وداهم، وبرى . مسلمني، وأن خالد أوقع م ليدرك بثأر عمه

  .مما صنع خالد

. وبإليه منس: وكراع الغِميم. بفتح أوله، وكس ثانيه، قد تقدم ذكره متحديده يف رسم العقيق" الغِميم"

  قال جرير . الغِميم جباين املََراض، واملَراض بني رابغ واجلحفة: وقال ابن حبيب

  ِنهيا حمامة دونها وحفير  نُكَلَّفُ بالغُميم حاجةً أني

  .وقال الشماخ فصغرع أيضا. فصغره

  تَلُوح كأنّها الشَّعري العبور  ِللَيلي بالغُنَيِم ضوء ناٍر

ماوقال الشدعذْكروا الشعر بنا ال تميذر احلارثي بين عاِفيا ويروى=مِميم القَوم يصحراء الغفَنتبصحراء: د :

  .الغميم

. ويف احلديث أن اليب صلى اهللا عليه وسلم خرج عام الفتح إىل مكة،فصام حتى بلغ كُراع الغميم، فأفطر

  .طرف من احلَرة متتد إليه:وكراعه

  النونالغين و

  موضع بالبادبة معروف، قال ذو الرمة : بكسر أوله، ممدود" الِغناء"

  ألحقَفض من رمل الِغناء ركَاِم  متْنَه كالنَّسع يحبو ذَنُوبها على

  وقال الراعي 

  رمُل الغناء وأعلى متْنها رود  خُضور وأعجاز ينُوء بها لها

  : قال أبو حيةو. تنوء مبثل رمل الغناء فقلب: يريد

  حبا لك من رمل الِغناِء خُدود  وما أنت أم عثمان بعدما

بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده ثاء مثلثة مضمومة، وراء مهملة موضع قد تقدم ذكره يف رسم " غُنثُر"
  .احلَبا،ورسم الراموسة
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  الغين والواو

  .معروفن قد تقدم ذكره وحتديده: غَور امة" الغور"

  : قرية بالغور االمشي، قال أرطاة أبن سهية: السرية. موضع بالشام: والغور مثله

 له بالحرتَين مِجيب فقام  دعانا شَبيب بالسرية دعوةْ

ورةَ والغيحوهذا الغور الشامي هو الذي اراد أبو الطيب بقوله لوالك مل أترك الب- بمها شفئُ وماؤد ر
  .موضع باليمامة: بضم أوله، واء التأنيث يف آخره" الغورة"

ورى أبو عبيدة عن احلارث بنمرةَ احلنفي، عن رجاله،أن وفد بين حنيفة قدموا إىل التيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم، فيهم جماعة بن مرارة فأططعه، وكتب له كتاب

     فمن حاجك فإايل .إين أقطَعتك الغورةَ وعوانة واجلبل: هذا كتاب متبه حممد رسول اهللا اعة بن مرارة

مث وفد جماعة بعدما قبض التيب صلى اهللا عليه وسلم على أيب بكر، فاقطعه اخلضرمة، مث قدم على عمر بن 
  .أيب بكر، فاقطعه الريا،مث قدم على عثمان فأقطعه قطيعة ال أحفظ امسها

موضع : وقال غريه الغزطة. قصبة دمشق، كذلك قال حيان النحوي:  املهملةبضم أوله، والطاء" الغوطَة"
  .قال األخطل. منصل بدمشق، من جهة باب الفراديس يسقيه النهر

 لما أتَاك ببلِب الغُوطَِة النَّفَر  وقد ِنصرت أمير المؤمنيتَ ِبنا

  : وقال الراعي

نطَالِعِه ونَحوى في مهم يروغُوطَ  كالنَّجدة الشَّام من أعناقها ص  

  : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، موضه قي شق العراق، قال معن بن أوس" غَول"

  نَحلُّ العراق دارها ما تباعده  تَحتَل غَوالً فعسعسا ِعراقيةٌ

  .وهو مذكور يف رسم كنهل

حبمي ضرية، قد تقدم ذكره هناك، :  جيممضاف إىل الرجام، بكسر الراء املهملة، بعدها: وغَول الرجاَم
  : قال البعيث

  أتى دونها غَول الرجاِم فألعس  طالبي العاِمِري بعدما وكيف

اد ما هو، وهو الذي أراد لبيد بقوله:وألَعسوجبل هناك، إىل الس :  

 تابد غةْلها قِرجامها بمنى  عفَِت الديار محلُّها فَمقامها

  : هضاب معروفة، قريب من طخفة، وقال الشماخ: الرجامو: قال
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 آل ِليلى بطن غَوٍل فمنْعج ألى  صبا صبوة من ذي بحاٍر فجاوزتْ

. بفتح أوله، على وزن فعالت اسم موضع ذكره أبو بكر" غَوالَن"  

أن الغوير : يب عن عمرو عن أبيهوروى أبو إسحاق احلر. بضم أوله، على لفظ تصغري الذي قبله" الغوير"
  ".عسى الغوير أبؤسا:" نقق يف حصن الزباء، وفيه قيل

  .وانظر الغوير يف رسم الراموسة

قالت طريفة الكاهنة،ملا كان .موضع من أرض الشام: بفتح أوله، وكسر ثانيه، على وزن فضِعيل" الغِوير"
كم اخلمرواخلمري، وامللك والتأمري، والديباج واحلرير، فلياحق من أراد من: مت أمر سيل العرم ما كان

  .ورواه اخلطايب بعني معملة. هكذا رواه الفاكهي يف متابه، يف أخبار مكة، بغني معجمة. ببصري وغَِوير

  .موضع آخر: بضم أوله، على لفظ تصغري الذي قبله" غُويل"

  الغين والياء

  : قال لبيد. ن مشنطة، وهو مذكور يف رسم مشنطةجبل داٍن م: بفتح أوله" الغيام"

  وحيتْنا سفيرةُ والغَيام  أرضنا لما ظَعنَّا بكَتْنا

وكان بنو جعفر قد فارقوا قومهم يف شأن قتل منيع بن عروة ملرة بن طريف، . هضبتان: وسفرية وغَيام
  .وصاروا بالشام، فدل ذلك أن هاتني اهلضبتني بالشام

  .موضع مذكور يف رسم البيضتني: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، باضلد املعجمة" الغيض"

. موضع قد تقدم ذكره يف رسم ِخيم، ويف رسم رضوي: بفتح أوله، وإسكان ثانيه،بعده كاف" غَيقَة"

هو لبين غفار بن مليل بن ضمرة ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة، وهو بني مكو : وقال ابن حبيب
  : ة، قال كُثيرواملدين

  فبرقَة حسنَى قاعها نصريمها  عفَتْ غَيقةٌ من أهلها فحريمها

  .ال ميكون مع غَسقَة إال حسنى،فإذا ذكر بصاق أو طريقالشام، فهي حسمي، بامليم: قال ابن دريد

وادي املياه هلم وال قارات بأعلى وادي املياه، و: قليب لبين ثَعضلبة حذاء النواشر: غَيقة: وقال يعقوب
  شجع، وأنشد ملزرد 

تَِحن ابىبالثَّعلبي ص افد  ِلقاحقٍة فالفَدطانها من غَيألو  

والفَداِفد روضاب يف رأض جهاد، بني رحرحان وبني اخلشبة، لبين ثعلبة بن سعد بن ذبيان أيضا، : قال
  : وقال صخر الغي اهلذيل
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  لْيَل يهدي ِرنحالً زحوفاًفَي  عمرين إلى غَيقة إلى

  .وهذه مواضع متدانية

  .على تصغري الذي قبلها موضع آخر: وغُويقَة

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم زبيد: بكسر أوله" الِغيل"

  .بفتح أوله، جبل من عمل صنعاء،كان يرتله بنو زراح بن خوالن" غَيالَن"

 الم مفتوحة مموضع يف ديار بني عبس، قد تقدم ذكره يف رسم بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده" الغيلَم"
  .عنيزة

  : بفتح أوله، وبالنون، مقصور، وهو قلة ثَبري، وهي اليت يف أعاله، قال أبو خراش اهلذيل" غَينا"

  اَدى اطراف غَينَا من ثَبير  علَمتْ هذَيل أن جاري لقد

    

  .وإن كانت الفه ملحقة مل تنصرف يف التعريف. ، وهو إلباس الغيمهي فَعلى من الغني: قال أبو الفتح
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 كتاب حرف الفاء

  الفاء واأللف

جبل بالسماوة، قد تقدم ذكره يف رسم األفاقة،قال ابن مقبل حي محاضرهم : بالراء املهملة" فاَثُور"
 اعٍط الدؤيل يف تبييت كنانة خلزاعة بالوتري، دوم اإلياِد وفاَثُور إذا انتجعوا وقال األخزر بن=وجمعهم

وهي ديار خزاعة، عند املهادنة اليت كانت بني قريش والتيب صلى اهللا عليه وسلم، وكنانة يف حلف 
  : قريشنوخزاعة يف حلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مم كأنهع حين نَشُلُّهافل  بالجزوفَّان النَّعام الجبفاَثُور ح  

وحنن : أُسود تباري فيهم بالقَواِصل فأجابه بديل بن عبد مناف اخلزاعي=نذَبحهم ضبح التيوِس كأننا
كمة دارالَعنا بالتحبوٍد=صنا بني بيض وِعتعناِذل وحنن مولَوِم الع بقْنسِفنا يف رضوي من =بأسييإىل خ

  .بيضان، وهو من ديار خزاعة، وكذلك عتود، وقد تقدم ذكرمها: مجر القَنابل أراد بقوله بني بيض

معدن حديد مبنازل بين سليم، يرتله بنمو األخثم بن عوف بن حبيب بن عصية : على وزن فاعال" فَاَران"
  : قال خفاف بن عمري السلمى. بن خفاف بن امرئ القيس بن ثة بن سليم،ولذلك قيل هلم

 بلى معدنان بفاَران وقَين  متى كان للقينين قين طمية

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم دوسر: بسكر الراء، بعدها زاى معجمة" رملُ فاَِرز"

هكذا رواه إمساعيل بن القاسم،عن أىب بكر بن دريد، بتقدمي الراء على الزاى، وورده يف شعر الراعى 
  : بنقدمي الزاى على الراء، قال

 سلَكن أِريكاً أو وعاهن فاَِزر  ظَعاِئٍنتَبين خَليلي هل تَرى من 

نظَع اللهم مادالج نعدوو  مادر جِاجس نقَساً دعاه 

  : أطم حسان بن ثابت، قال: على وزن فاعل، من يغة الذي قبله" فاَرع"

  ونحن نَشَاوي بين سلع وفارع  لتوماض الُبوق اللوامع أرقت

واد يف ديار سليم، قاله إبراهيم بن حممد بن عرفة،قال اين : لضاد، بعدها حاء مهملةبكسر ا" فاَضحة"
  : أمحر

  متى حلَّ الجميع بها وسارا  تَسأل بفاضحة الديار ألم
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  مسيل ماء تقدم ذكره يف رسم بلوقة من فلق إذا شق : بكسر الالم، بعدها قاف، على وزن فاعل" الفاَِلق"

  الفاء والتاء

  : موضع قد تقدم ذكره يف حوضى، قال جرير: بكسر أوله، وباخلاء املعجمة يف آخره" فتاح"

  على قال مثل خيطان السلم  من جنبي ٍفتَاح وإضم َأٍقبلن

  جبل قد تقدم ذكره يف رسم مياء ويف رسم عوانة أنه ماء بالعرمة : بكسر أوله، وبالقاف يف آخره" ِفتاق"

  الفاء والجيم

  .موضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالراء املهملة، على لفظ الصغري" الفُجير"

  الفاء والحاء

  .موضع بالشام: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" فَحل"

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ممدود، على وزن فعالء" الفَحالَء"

  ، مذكران يف رسم أنبط جبالن صغريان: على لفظ تثنية األول" فَحالَن"

  الفاء والخاء

موضع قد تقدم ذكره يف رسم العقيق وسييت يف رسم هرشي، بينه وبني : بفتح أوله، وتشديد ثانيه" فَخ
مكة ثالثة أميال، به مويه وروى أبن عمران النيب صلى اهللا عليه وسلم اغتسل بفخ قبل دخوله مكة وبفخ 

   :كانت وقعة احلسني وعقبة وقال الشاعر

 وحولي ِإذْخر وجِليُل بفخّ  أال ليت ِشعِرى هل أبيتن ليلةً

  .وبفخ مقابر املهاجرين، كل من جاور مبكة منهم فمات يوارى هناك. أهل احلجاز يسمون الثمام اجلليل

  الفاء والدال

يك ثانية، بكسر أوله، وحتر" فدة."رواب مذكورة حمدودة يف رسم غيقة: على لفظ مجع فدفد" الَدافد"
  .حبل بضهر وانظره هناك: على زنة عدة

ماء : ويعقوب يقول فدفداء بضم الفاءين. بفتح أوله وإسكان ثانيه، وبعدها مثلها، ممدود" فَدفَداء"
  : معروف، قال أبن أمحر
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  على مصدر من فَدفَداء ومورد  فوقها َأبينيةً طَرحنا

  .يعين ثياباً من أبني: قوله أبينية

    

معروفة، بينها وبني خيرب يومان، وحصنها يقال له الشمروخ وأكثر أهلها أشجع، : بفح أوله وثانيه" فَدك"
واقرب الطرق من املدينة إليها من النقرة،مسرية يوم على جبل يقال له احلبالة والقذال، مث جبل يقال له 

مث تركب احلرة عشرة أميال فتهبط جبار، مث يربغ، وهي قرية لولد الرضا، وهي كثرية الفاطهة والعيون، 
  .إىل فدك

وطريق أخرى، وهي طريق مصدق بىن ذبيان وبين حمارب،من املدينة إىل القصة، وهناك بنو عوال من بين 
ثعلبة بن سعد، مث يرتل خنالً فصدق اخلضر خضر حمارب، مث يرتل املغيثة، فتصدق سائر حمارب، مث ال 

هكذا قل السكين، وإمنا هو رياح بن . تفقاً لبين قتال بن يربوعشجع، مث الرقمني لنىي الصادر، مث مر
مث فدك، مث احلراضة مث خيرب، مث الصهباء . يربوع،وأمه أم قتل بن عبد اهللا بن عمرو وبن لؤى بن التيم

  .الشجع، مث دارة

  .موضع قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم صوءر: على لفظ صغي فدن أسم القصر" الفُدين"

  لراءالفاء وا

: هكذا أورده القاىل. موضع قد قدم ذكره يف رسم حزة: بالشني املعجمة أيضا، على وزن فعالة" الفَراشة

  .الفارشة، بالشني معجمة، وكان يف كتابه الفارسة، يالسني املهملة

ا وكن: موضع بني املُشلل والخيمتني قاله اهلجري قال: على بناء الذي قبله، بالضاد املعجمة" فُراضم"
فراضم عندنا، : وكنا نرويها قراضم، بالقاف، حىت سألت أعرابياً عن تلك الناحية فقال: نرويها قال

  : قال عبد العزيز بن وهب مويل خزاعة:قال غريه. ووصف املوضع

 بحيث تَفَشَّى بيضه المتَفَلَّق  دع القوم ما احتلوا جنوب فراضم

  .شعبة قد تقدم ذكرها وحتديدها يف رسم حرض: والدال املهملةبضم أوله، وباقاف املكسورة، " فُراقد"

موضع بني البناج وخل : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني من فوقها، وجيم" فِرتاَج"
  بزوجة والكوفة وقال ابن مقبل 

  مررن بفرتاَج خوصا عجاال  لها مطلب بعدها فليس

  : وقال عمرو بن كلثوم
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تاج لَّتحليمي أو بفروقد تُجاور أحياناً بني ناَِج  س  

  وقال الراعي . من عدوان: بنو ناج

  ِعين الصريمة أو غزالن الن ِفرتاٍَج  نظر نَحوى بَأعينها كأنما

  .وقد تقدم ذكره يف رسم األنعمني

  .مذكورة يف رسم سويقة بلبالثنايا حمدة : بفتح أوله وثانيه، وبعده جيم، على بناء اجلمع" الفَرجات"

ماء من مياه جندجلرم، قد تقدم ذكره يف رسم املنيفة، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" فَردة"
رسم كثلة، وفيها مات زيد اخليل وذلك أنه أسلم وأقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرى كثرية، 

فنهض زيد لوجهته، . فىت أن مل تدركه أم كلبة، بعين احلمىأى : فيداً وغريها، فلما انصرف عنه قال
إىن قد أثرت يف هذا احلى من قيس آثارا، ولست آمن إن مررت م أن يقاتلوين، وأنا : وقال ألصحابه

أعطى اهللا عهداً أال أقاتل مسلما بعد يوم هذا فنكبوا ين أرضهم فأخذوا ناحية من الطريق حىت انتهوا إىل 
  :  من مياه جرم من طيء، فأخذته احلمى، فمكث ثالثاً مث مات،وقال قبل ذلكفردة، وهو ماء

 في بيت بفردة منجِد وأترك  صحبي المشارق غدوة أمطلع

 إرمام فما حول مرشِد فرحبة  اهللا مابين لبقفيل فطابة سقى

  عوائد من لم يشف منهن يجهِد  هناكلك لو أنى مرضت لعادني

 اللواتي بن عني عودي وليت  دننياللواتي عدنني لم يع فليت

  ".فما حول منشِد: "ويروى

وذلك أن . وبفردة أصاب بن حارثة ِعري قريش حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية إليها
قريشا بعد بدر خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكونه إىل االم، فسلكوا طريق العراق، فأصام زيد بن 

  .اء، فأصاب الِعري وما فيها، وأعجزه الرحال وفيهم أبو سفيانحارثة على هذا امل

قال عبيدة اليكري يف هربه . موضع بني قومس وصول: بفتح أوله، وثانيه وتشديده، بعده جيم" الفَرجان"
  : مع قطرى

 بين الفرجان وصوِل بقومس  وما زالت األقدار حتى قذفنني

بقاف " بني القُرجان: "كتاب حممد بن يزيد؛ وغريه يرويههكذا كان يرويه إبراهيم بن زكرياء يف 
  .مضمومة

موضع بني املدينة وملل، قدم ذكره يف رسم ملل، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده شني معجمة" الفَرش"
  .ويف رسم اجلبا
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  .وقال نصيب. مذكور أيضا يف رسم مل: والفُريش مصغر

 عبود وعذبة أو ضفر ومثواك  لعمري لئن أمسي بالفرش مقصدا

  .وهذه املواضع قد تقدم ذكرها

  : قال ورقة بن نوفل. موضع بالشام: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعد صاد مهملة" الفَرصد"

  حانت منيته بجنب الفرصِد  آتى عثمان أن أباهما هل

  .حلديث يطوليعين عثمان بن احلويرث بن أسد بن عبد العزى، مسه عمرو بن جفنة هناك، 

  .قد تقدم حديدها يف رسم مرد: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده ضاد معجمة" فُرضة نعم"

ذكر ذلك حممد بن يزيد؛ وقد تقدم القول فيه يف حرف . موضع: بضم أوله وثانيه، وبطاء مهملة" الفُرط"
ماجليم عند ذكر ج.  

  : قال سويد بن أيب كاهل. موضع بني الكوفة والبصرة: بفتح أوله وثانيه، وبالعني ملهملة أيضا" الفَرع"

  جانب الحضِر وحلتَ بالفرع  أهْل حيثَ ال أطلًبها حلَّ

"والصفراء واعماهلا من . حجازى من أعمال املدينة الواسعة: بضم أوله وثانية، وبالعني املهملة" الفُرع
عن هشام بن عروة، أن الفرع أول قرية مارت وروى الزبري عن على بن صاحل، . الفرع، ومنضافة أليها

  .إمساعيل التمر مبكة، وكانت من ديار عاد

وروى اإلسالميون عن اشياخهم، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل يف موضع املسجد بالربد، يف مضيق 
  .وقد ذكرت ذلك يف رسم قدس. والفرع على طريق من مكة إىل املدينة. الفرع، فصلى فيه

نعم يا امه، : قال. يابىن اعمر الفرع: بري عن رجاله أن أمساء بنت أيب بكر قالت البنها عبد اهللاوروى الز
واهللا لكاىن انظر أليه حني فررنا من مكة مهاجرين وفيه خنالت، : قالت. قد عمرته واختذت به أمواال

مل عروة أخوه عني النهد، وع. فعمل عبد اهللا بن الزبري بالفرع عني الفارعة والسنام. وامسع به نباح كلب
مل : سألت سليمان بن عباس: قال الزبري.وعني عسكر، واعتمل محزة بن عبد اهللا عني الربض والنجفة

قال . منابت االراك يف الرمل تدعى االرباض ومسي النجفة، ألا يف جنف احلرة: مسيت عني الربض، فقال
مصعب، وعارض بعض أصحابه مبال له على عني قال منذر بن مصعب بن الزبري الخيه خالد بن : الزبري

  : النهد، إىل مال الخيه باجلوانية

 أنضجاً بنهر مفجٍر أتأخذُ  خٍليلى أبا عثمان ما كنتَ اَجراً

  إلى الهد يوما أو إلى عين عسكِر  أنضاحا قليال أتجعُل
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بن الزبري بالفرع، ودفن مات عروة ا: وقال الواقدى. وروى مالك عن نافع أن ابن عمر أحرم من الفرع
من أشرف واليات املدينة، وذلك أن قيه مساجد لرسول اهللا صلى اهللا : والفرع. هناك سنة أربع وتسعني

منرب بالفرع، : عليه وسلم، نزهلا مرارا، وأقطع فيها لغفار وأسلم قطائع، وصاحبها جيىب أتثىن عشر منربا
ضيق الفرع، ومنرب بالسوار قية، وبساية، وبرهاط، ومنرب مبضيقها، على أربعة فراسخ منها، يعرف مب

هذه كلها من . وبعمق الرزع، وباجلحفة، وبلعرج وبالسقي، وباالبواء، وبقديد، وبعسفان، وبإستارة
كان محزة بن عبد اهللا الزبري قد أعطاه أبوه الربض والنجفة، عينني بالفرع : وقال الزبري. عمل الفرع

وبناحية الفرع معدن يقال له حبران، واليه بلغ رسول : قال ابن إسحاق. ةتسيان أزيد من عشرين ألف خنل
  .اهللا صلى عليه وسلم بعقب غزوة السوق، يريد قريشا، وأقام به شهرين، وانصرف ومل يلق كيدا

جبل بني املدينة وذى خشب، يتبدى فيه الناس، : بضم أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فُعالن" فُرعان"
  : يرقال كُثَ

  وبالسفح من فرعان آل مصرع  بأجزاع المقاريب دمنة ومنها

 الشطان ريط مضلع بأفنية  مغانى ديار التزال كأنها

 لها عامان عينك تدمع ومر  وفي رسم دار بين وطان قد خل

  .واٍد مثّة: موضع معروف هناك، والشطَّان: املقاريب

هضبة يف بالد بين ميم، بني لبصرة والكوفة، : ثانيه، بعده قافبفتح أوله وكسره، وإسكان " ذَاتِ فَرق"
  : قد قدم ذكرها يف أود، ويف رسم راكس، قال العامري

 بها مجافيل الرياِح تخب  فمجتمع الجريب فذا فرق

 أنا عن كرها بصاِح وما  ديار البنة األسدي هند

موضع قد تقدم ذكره : متان، وسني مهملةبضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده قاف والم مضمو" الفُرقُلُس"
  .يف رسم الراموسة

    : موضع، قال الراجز: بكسر أوله وثانيه، وتشديد الكاف" ِفِرك"

  هل تعرف الدار بأعلى ذى فرك

: هكذا حكاه سيبويه، وذكره مع عرفان. اسم موضع: بثقيل الكاف أيضا، على وزن ِفِعالَّن" ِفركَّان"

  .ر بضم أوله وثانيه يف باب فَعالَّناسم جبل، وذكره أبو بك

  .مدينة معروفة ِتلْقاَء مِْر: بفتح أوله وثانيه، ممدود، على وزن فَعالء، وقد تقصر" الفَرماء"
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ذكره سيبويه يف األبنية، ومل : بكسر أوله وثانيه، بعده نون وداالن مهملتان، على وزن ِفِعنالَِل" فرِنداد"
  : ه، وهو كثيب رمل بالبادية؛ قال العجاجيذكر على هذا البناء سوا

وبالفرنداد له إمطى  

  : وثناه يف موضع آخر فقال

  حى جال عن لهق مشهوِر

  ليل تمام ثم مستحير

  بين فرندادين ضوء النور

  : إكام بناحية احلرية، قال ساعدة بن جؤية هلذىلّ: بضم أوله وبالطاء ملهملة، كأنه مجع فرط" الفُروط"

 تلى طلحها وسدورها فنخلة  فرحب فأعالم الفروط فكافر

موضع يف ديار هذيل، قد تقدم ذكره يف : بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده واو، على وزن فَعول" فَروع"
وما لبين عبس آخر يقال له الفَروع أو لفُروع، ال أحقه، ذكره السكوىن، قد ذكره يف رسم . رسم احلضر

  .ضرية

"موضع كانت فيه حرب من حروب داحس؛ وهو : بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو وقاف" وقالفَر
  .مذكور يف الرسم بعده

  .موضع مذكور يف رسم القيذوق: وفَروق أيضا

وكان عقال بن ناجية الدارمي غزا بين . موضع يف ديار بين عبس: على لفظ تثنية الذي قبله" الفَروقَان"
ان، فلحقوهم بالفروقني، فاقتلوا وأسروا عقاال، فلذلك قال جرير يعري عبس، فغنم، فأتى الصيةَ وذُبرم ِريخ

  : الفرزدق

 قدموس رأٍس مصلدِم رماحهم  وعبس هم يوم الفروقين طرفوا

  : ويروى

  بأسيافهم قدموس رأس صالِدم  طرفوا..................

الفروق عقبة دون هجر إىل جتد، بينهما : ال أبو عبيدةوق. بني اليمامة والبحرين: الفروق: وقال يعقوب
  : وبني مهب مشاهلا؛ قال عنترة

  نطرف عنها مشعالت غواشيا  ونحن منعنا بالفروق نساءنا

  : يعين اليوم املذكور، وقال أيضا
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  وال كشفا وال دعينا مواليا  وجدنا بالفروق أشابة فما

 سعد بن زيد مناة بن متيم، وكان قيس بن زهري جاورهم، إذ وقيل بل أراد عنترة حربا كانت بينهم وبين
فارق بعد يوم اهلباءة، فرام منه ريب، فأمر قومه أن يقودوا النريان، ويربطوا الكالب، ورحلوا سائرين، 
وبنو سعد يظنون أم مل يرحلوا، فلما أصبحوا إذا األرض منهم بالقع، فلحقوهم بالفروق، فاقتلوا قتاال 

  : وقال سالمة ابن جندل. هو قول عنترةشديدا، ف

  وأنا قتلنا من أتانا بملزِق  منعنا بالفروق نساءنا بأنّا

  .موضع أيضا: وملزق

من بالد خرسان، إليها ينسب حممد : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده ياء وباء معجمة بواحدة" ِفرياب"
  .بن يوسف الفريايب، احب التفسري، وشيخ البخاري

"اضِفرموضع ذكره أبو بكر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو والضاد املعجمة" ي.  

  الفاء والصاد

  : ماٌء معروف، قال األخطل: بفح أوله، وكسر ثانيه، على لفظ الفصيل من اإلبل" فَِصيل"

  عينى فصيل قبيل لصبح تغريد  تعشيره فيها وقد وردت كأن

  الفاء والضاد

"موضع؛ قال قيس بن خويلد: بفتح أوله، وبضاد معجمة أيضا يف آخره" اضالفَض :  

  بأرعن ينفى الطير عن كل موقع  الفضاض قبلنا شيفانا وردن

  .شيفاتنا، يريد طالئعنا، من شاف يشوف إذا جال

 أرض جلذام، قد قدم ذكرها يف رسم: بفتح أوله وثانيه، بعدمها مثلهما، على لفظ اجلمع" الفَضاِفض"

  .حسمى

  الفاء والطاء

  : موضع يف ديار بكر، قال األعشى: بضم أوله، وفح ثانيه، على لفظ التصغري" فُطَيمة"

 فطيمة ال ميل وال عزُل جنبى  ضاحية نحن الفوارس يوم العين

  الفاء والعين
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فع عابه يف جبل أمحر د: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، مقصور، على وزن ِفعلَى" ِفعرى"
ويقال فُعرى، بضم الفاء، وقد تقدم حديد غيقة يف رمسها ويف رسم رضوى، : قال حممد بن حبيب: غيقة

  : وقال كثري

  ألم بفعرى والقنان تزورها  وأتبعتا عيني حتى رأيها

  .موضع مذكور يف رسم قدس: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو" الفَعو"

  الفاء والقاف

    

  : جبل معروف، قال النابغة: بفتح أوله، على لفظ الواحدة من فقار الظهر" قَارةذو الفَ"

  على وعل في ذى الفقارة عاقِل  خفت حتى ما زيد مخافتي وقد

  .وانظره يف رسم األشعار

  .موضع يقرب من مكة؛ قال احلارث بن خالد: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" الفُقْرة"

  ار صحرة بالفقرة أبصرت أم تنصب برِقاسنى ضوء ن

  : قال الشيخ. ركية معروفة: بفتح أوله، على وزن فَِعيل" الفَِقري"

  ما ليلة الفقير إال شيطان

  الفاء واالم

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم ظلم: بكسر أوله، كأن مجع فلج أيضا" الِفالَج"

 يف بالد بين مازن، وهو يف طريق البصرة إىل الكوفة موضع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم" فَلْج"
  : قال اللراجز. ما بني احلفري وذات العشرية، وفيه منازل للحج، وقد ذكره يف رسم الرقمني، ورسم املثل

  اهللا نجاك من القصيم

  وبطن فلج وبني تميِم

  ومن ويث فاتح العكوِم

  ومن أبي حردبة األثيِم

  ومالك وسيه المسموم



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  567  

فلج لبين العنرب، ما بني الرحيل إىل اازة، : وقال الزجاج. أبو حردبة ومالك بن الريب لصان مازنيان
  : وهو ماٌء هلم، قال راجزهم

  ماء رواء وطريقٌ نهج  يك ذا شك فهذا فلج من

 املقتول يف ملا قتل عمران بن خنيس السعدي رجلني من بين شل ابن دارم، ااما بأخيه: وقال أبو عبيدة
بغاء إبليه، نشأت بني بين سعد بن مالك وبني شل حرب حتامى الناس من أجلها ما بني فلج والصمان، 

  : خمافة أن يغزوا، حىت عفا الكال وطال، فقال أبو النجم

  تربعت في أول التبقِل

  بين رماحي مالك ونهشِل

  يمنع عنها العر جهل اُلجِل

  : وقال رجل من بين شل

 قتلوا مثنى بظنة واحِد وقد  باألحناء سعد بن مالك أترتع

 نهشل إال سمام األساوِد وال  فلم يبق بين الحى سعد بن مالك

  : وقال األشهب

  هم القوم كل القوم يا أم خالِد  إن الذي حانت بفلج دماؤهم

  : وقال ابن مقبل

  تؤام لبقل في أحوى مريِع  يرعى بجنوب فلج كجاب

فلج أغارت بكر على الثعالبة، ورئيس بكر بسطام بن قيس، فهزمت الثعالبة، واستاقوا أمواهلم، وبصحراء 
وهم بنو ثعلبة بن يربوع، وبنو ثعلبة بن سعد ابن ضبة، وبنو ثعلبة بن عدى بن فزارة، وبنو ثعلبة بن سعد 

ء فلج، من ديار بين وكان هؤالء كلهم متجاورين بصحرا. بن ذبيان؛ فهو يوم صحراء فلج، ويوم الثعالب
متيم، مث أغار بسطام على مالك بن يربوع وهم بني صحراء فلج، وبني غبيط املدرة، فاكتسحوا إبلهم، 
فركبت عليهم بنو مالك وفيهم عتبة بن احلارث بن شهاب الريبوعي، فأدركوهم بغبيط املدرة، فهزموا 

بسطام، وكان أسيد أدىن إىل بسطام، فوقعت بين بكر، واستاقوا األموال، وأحل عيبة وأسيد بن حناءة على 
يد فرسه يف ثربة، أي يف هوة، فلحق عبة بسطام فأسره، ففادى نفسه بأربع مئة بعري، وبفودِج أمه ملا أنكر 

  : وقال سلمى أبن ربيعة الضىب. على عتيبة رثاثة فودِج أمه مية، فهو يوم غبيط املد

 ك باللَّوى فالحلَّةوأهل فلجا  بة فاحتل~حلَّت تُماضر غَر
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  .موضع حزن وصخور ببالد بين ضبة، وبني فًلْج مسرية عشر: واحلَلةّ

  : قال الراجز. موضع آحر لبين جعدة من قيس بنجد، وهو يف أعلى بالد قيس: بتحريك ثانيه" الفَلَج"

  نضرب بالبيض ونرخو بالفَرج  بنو جعدة أرباب الفَلَج نحن

  : وقال طفيل، فجمعه مبا حوله. غيالنهر الص: وأصله

 يعلوا مخارم سمسم وَأيسسره  َأسفَّ على األفالج َأيمن صوبه

من أرض اليمامة، لبين كعب بن : األفالج: وقال أبن جبيب. أنه مجع الفَلَج وما حوله: هكذا يف شعره
  .بلد لنيب متيم: ومسسم. ربيعة بن عامر بن صعصعة

. مرتلة بني مكة والبصرة: توح الثاين، معرفة ال تدخله األلف والالمتأبيث فَلَج مف" فَلَجة"  

  .موضع ذكره أبو بكر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده طاء مهملة وألف، وحاء مهملة" فلْطَاح"

  : بفتح أوله، وتشديد ثانيه، ويقال فَلُّوج أضا بالهاء قال أبن مفرغ" فَلُّوجة"

  ما بين مرو إلى فَلُّوجة البرد  موال بالوك ما خَبت بكتبه

    : موضع دان من فلج الساكن الثاين، قال أبو النجم: تصغري فَلْج" فُلَيج"

  وانحت من حرشاء فلخ خردله  من تَلْع فُليج نَفَله واصفر

  لفاء والنون

  . رسم الغمرموضع مذكور يف: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وبعده دال مهملة" ٍفند الْقُريات"

  .موضع مذكر يف رسم القيذون: بفتح أوله، وغسكان ثانيه، بعده دال مهملة" الفَندوق"

وسيأيت . موضع يف ديار بين عامر تلقاء فيحان: بفتح أوله وثانيه، وبعده واو، على وزن فَعالن" فَنوان"
  .ذكره هذا يف رسم فيحان، وقد تقدم ذكره يف رسم جابة

  الفاء والواو

  : جبل رمل بالدهناء، مذكرو يف رسم وهبني، قال ذو الرمة: على لفظ فارس" ذُو الفَوارس"

 وعن أيمانهن الفوارس شماالً  إلى ظُغُن يقرضن أجواز مشرف

  : وقال أيضا

  من ذي الفوارس تدعوا أنفه الريب  بوهبين مرتادا لمرتعه أمسى
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اسم موضع قد تقدم ذكره : ملة بعدها جيم، على لفظ مجع فَودجةبفتح أوله، وبالدال امله" الفَودجات"
  .يف رسم احللصاء، قال ذو الرمة

  فالفَودجات فجنبي واجف صخَب  عليهن بالخلصاء مرتعه له

موضع يف ديار بين عامر، وفيه مات عامر بن مالك مالعب : بفتح أوله وضمه معا، وبراء مهملة" الفَورة"
  . لبيداألسنة، قال

 ضياء الطارق المنور فنعم  وبالفورة الحراب ذو الفضل عامر

. عوف بن األحوص: وعند الرداع بيت آخر كَوثر صاحب حملوب=وصاحب ملْحوب فجعنا بيومه

: والرداع. حيان بن عتبة بن مالك بن جعفر، قتلته بنو هزان من عرتة، فقربه باليمامة: وصاحب الرداع

  .موضع ا

اسم ماء قد تقدم ذكره يف رسم النفيع، وقد رأيت من ضبطه بفتح : بضم أوله، وتشديد ثانيه" الفُوار"
  .أوله، ولست منه على ثَلَج

  الفاء والياء

  .موضع قد تقدك ذكره يف رسم تيماء: باحلاء املهملة أيضا، ممدود، على وزن فعالء" فَيحاء"

موضع يف ديار بين عامر، وقال :بعدها حاء مهملة، على وزن فعالنبفتح أوله، وإسكان ثانيه، و" فَيحان"
  : عبيد بن األبرص

  خيث تَغَشَّى فَيحان فالرجل  من مية الدوافع من َأقْفر

فصحن الشقيق فاالملُ =فاهليج فأعلى هبرية السهلُ فاجلُمد احلافظ الطريق من الزيع=فالقطبيات فالدكاد
ضع الذي أغار فيه بسطام بن قيس حني أسر الربيع بن عتيبة بن احلارث بن شهاب، وهو هو املو: وفَيحان

  : يوم من أيام العرب معلوم، قال الشماخ

 فَيحان إجالً بعد آجاٍل بقاع  دارت من الدور المووم عاعترفت

  : وقال مالك بن نويرة

  طائريمر بنا في بطن فَيحان   وأبدان السالح عشية كأني

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األكاحل: باحلاء املهملة أيضا، على وزن فعلة" فَيحة"

الغلب على فيد : قال ابن األبناري. هو الذي ينسب إليه محى فيد: بفتح أوله، وبالدال املهملة" فَيد"
  : التأنيث، قال لبيد فترك إجراءها
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  نك مرمهاأهل العراق فأين م  مرية حلت بفيد وجاورت

  وأند ابن األعرايب 

  خمى فيد صوب المدجنات المواطر  اهللا حيا بين صارة والحمى سقال

كان فيد فالة يف األرض بني أسد وطيئ يف اجلاهلية، فلم قدم زيد اخليل على رسول اهللا : وقال السكوين
: يف حديث فيه طول قالكذلك روى هشام بن الكليب عن أيب خمنف . صلى اهللا عليه وسلم أقطعه فيد

وأول من حفر فيه حفراً يف اإلسالم، أبو الديلم موىل يزيد بن عمر بن هبرية، فاحتفر العني اليت هي اليوم 
هكذا قال . قائمة، وأساحها، وغرس عليها، فكانت بيده حىت قام بنو العباس، فقبضوها من يده

  :  ذلك قولهوشعر زهري، وهو جاهلي، يدل أنه كان فيها شرب،. السكوين

  ماء بشرقي سلمى فيد أوركك  استمروا وقالوا إن مشربكم ثم

أحد جبلي طيئ، ولذلك أقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بشرقي سلمى كما ذكر، وسلمة: وفيد
وأول أجبله على ضهر طريق الكوفةبني األجفر وفيد، جبيل عنرية، وهو يف شق . زيداً فيد، ألا بأرضه

.  بن ثعلبة، من بين أسد بن خزمية، و إىل جنبه ماءة يقال هلا الكهفة، وماءة يقال هلا البعوضةبين سعد

  : وبني فيد واجلبيل ستة عشر ميال، وقد ذكر متم بن نويرة البعوض، فقال

  لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى  على مثل أصحاب البعوضة فاُخْمشى

    

جنفة، جنفة املورت، وبني رملة جراد، ويرتهلا نفر من بين طهية، وسكة البعوضة معروفة، وهي بني ال
مث يلي اجلبيل . وأسفل من ذلك قاع بوالن، وهو قاع صفصف مرت، ال يوجد فيه ثر أبدا، ذكر أبو حملم

العقر، عقر سلمى، لبين نبهان، ومها عن يسار املصعد إىل مكة، مث الغمر، وهو جبل أمحر طويل، احلي من 
وبني الغمر . و إىل جنبه ماءة يقال هلا الرخيمة، وأخرى يقال هلا الثعلبية. قال هلم بنو خماشنبين أسد، ي

مث جلبل الثالث قنة عظمية تدعى أذنه، لبطن من بنس أسد يقال هلم بنو القرية، ويف . وفيد عشرون ميال
مث يلي أذنة هضب . ر ميالماحيتها ماءة يقال هلا ثجر، وهي كلها دخلة يف احلمى، وبني أذنة وفيد ستة ع

مث يلي هضب . الوراق، لبين الطماح من بين أسد، ويف ناحيته ماءة يقال هلا أفعى، وأخرى يقال هلا الوراقة
الوراق جبالن أسودان يدعيان القرنني، وبينهما وبني فيد ستة عشر ميال، يطوهلا املاشي من فيد إىل مكة، 

.  وأقرب املياه إليهما ماءة يقال هلا النبط، وبينهما أربعة أميالومها لنيب احلارث بن ثعلبة من بين أسد،

ويليهما عن ميني املصعد إىل مكة، جبل يقال له األحول، وهو جبل أسود لنب ملقط من طيئ، وأقرب 
عفَت أبضة من : مياههم إليها ماءة يقال هلا أبضة، وهي يف حرة سوداء غليظة، وقد ذكرها حامت قال
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ل مث يلي األحول جبل يقال له دخنان، وهو لبين نبهان من طيئ، بينه وبني فيد أثنا عر أهلها فاألجاو
  .مث يليه عن ميني املصعد جبال يقال هلا الغرب يف غلظ. ميال

مث يلي هذه اجلبال جبالن، يقال ألحدمها . وهي لنيب نعيم من بين نبهان، وبينهما وبني فيد عشرة أميال
ستع احلمى وكرم بينهما وبني فيد أزيد من ثالثني ميال، ومها لبطن من جاش، ولآلحر جلذي، وهنا ا
مث يليهما جبل . وأقرب املياه منهم الرمص، بينه وبني اجلبلني ستة أميال. طيئ يقال بنو معقل من جديلة

مث يليه صحراء اخللة، لبين ناشرة من بين . يقال له الصدر، به مياه يف واد منهل، وهو لبين معقل أيضا
  .أسد، بينهما وبني فيد ستة وثالثون ميال

مث يلي هذه الصحراءالثَّلم، إكم نتاة سهلة، مشرفة على األجفر، لنيب ناشرة . وأقرب املياه منها اجلثْجاثَة
  .واألجفر خارجة عن احلمى. وبني الثلم وفيد مخسة عشر ميال. وأقرب املياه منها الزوالنية. أيضا

  :  قال الفقعسي يذكر محى فيد:وقال حممد بن حبيب

  حمى فيد صوب المدجنات الموطر  اهللا حيا بين صارة والحمى سقى

 ووقاهم حمام المقادر إليهم  ورد اله من كن منهم أين

  : وقال الشماخ

 وباقي ليلها ما تحسرا بفيد  سرت من أعالى رحرحان وأصبحت

خلطاب أول من محى احلمى بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، و وروى أبن أيب الزناد عن أبيه، أن عمر بن ا
أن عمر بن عبد العزيز كان ال يؤيت بأحد قطع من المحى شيئاً، وإن كان عوداً واحداً، إال ضربه ضرباً 

  .وجيعا

  .النسب إليه فايدى. وهو على طريق العراق. جبل باليمن عليه قصر: وفيد ايضاً

فند : ويقال فذ هذا. ضاف إىل القُريات، مجع قرية، وقد تقدم ذكره يف رسم الغمرآخر، م" فَيد القُريات"
  .القُريات، بكسر أوله وبالنون، وقد تقدم ذكره يف حرف الفاء والنون

  .أسم ر ذكره اللغويون: بفتح أوله، بالشني املعجمة" فيشون"

الفيض ماء : ويف شعر ابن الطثرية. رة بعينهاسم لنهر البص: بفتح أوله، على لفظ فيض املاء" الفيض"
وأصل الفيف والفيفَا . بفتح أوله، وفاء أخرى يف آخره" فيف"خالَ الفَيض ممن حله فاخلمائل : جلهينة،قال

كل أرض واسعة، وهو موضع يف ديار بين كنانة، وقد تقدم ذكره يف رسم احلشا، : بالقصر، والفيفاء باملد
ب فيه عمرو بن خالد بن صخر بن الشريد بين كنانة، فقتل وسىب، وأدرك بثار وهو املوضوع الذي أصا

  : إخوته املقتولني يوم بزرة، قال يف ذلك هند بن خالد أخوه
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 ال تُغب وال تطير وطيرا  الفَيف منهم فأشْبعنا

  محل الدهن وانقضت النُّذور  وقعت حرارتها بقر وقد

  .وقال فارس بين رعل

 الرواح ويغتدينا يهجرن  بلجياد مجنبات نشطْنا

 الفَيفَا تَكر وما تنينا على  فَأردين الفوارس من فراس

  .ويدلك على ذلك قويل اهلذيل. وزعم أبو الفتح أن فيفي فعلى منون، واأللف زائدة

    

  فيفي عليه لذيل الريح نمنيم  َعلوا صهب يمانية ولقوم

.  أنه يقال فَيف، على وزن فعل، وفَيفي، على وزن فعلى مقصور، وفَيفاء، ممدودومل يعلم أبو الفتح

  : وقوله

  فَيفي عليه لذيل الريح نمنيم

وقد وردت فيفا وفيف . إمنا هو منصوب انتصاب املفعول، منون، كما تقول تعلوا م سهال وحزنا
ال األحوص، فأضافة إىل غزال، املتقدم مضافة إىل أما كن معروفة، وهي غري هذا املوضع املذكور، ق

  : حتديده وذكره

 نهاري واقفا وتَلددي فطال  وبالنَّعف من فَيفي غَزال ذكرتها

  : وأضافته عمرة بنت دريد بن الصمة إىل لنهاق، بكسر النون، فقلت

  بذى بقر إلى فَيفَا النهاق  آثار خَيلك بعد ين عفَت

ماء : ويق أيضا. لنون، وهو موضع دان من ذي بقر، الذي تقدم ذكرهإىل فيفا النهق، بضم ا: ويقرا
مضافة إىل اخلبار من األرض، وهي السهلة فيها حجرة وجفار، : وفَيفا اخلبار. معروف قد تقدم ذكره

  .وهو موضع بقرب املدينة، وقد تقدم ذكره يف رسم العشرية

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واستاقوا اللقاح، وإياه يعين وبفَيفَا اخلبار قتل النقر العرنيون يسارا مويل رسو
  : عمرو أبن العاصي بقوله يفخر يوم أحد

  مع الصبح من رضوى الجيك المنطق  من الفَيفَا عليهم كأنَّنا خرجنا

 جنب سلع واألماني تصدق لذى  النَّجار جهالً لقاءنا تَمنَّت
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ثنية بني املضيف والصفراء، وهي على : جمة مضمومة، اسم رجلوفيفا خرمي، مضافة إىل خرمي، باخلاء مع
  : طريق اجلر، عادلة عن طريق املدينة ميينا، قال كثري

 خُريم قأئماً َأتبلَّد بفَيفَا  بينا عاجالً وتر كنني وَأمعن

 على ماء الحراصة أبعد وهن  فُتْنني لما وردن خَفَينناُ فقد

 ظَم أم ماء حيدة َأوردوا لتم  دوافو الل ما أدري أطيحاً تواع

من : وينبع. بني احلوراء وبني شغب وبدا: ومعدن احلراضة. وحلراضة أرض. قد تقدم حديده: خفينن
. ذو خشب ووادي القرى: وذو املروة. من سفل ذي املروة: احلورء قريب من طيح، وطيح  

عم، وفيه غرت قبائل مذحج وخثعم ومرد بني ديار عامر بن صعصعة وديار مذحج وخث: وفَيف الريح
وزبيد، ورئيسهم ذو الغصة احلصني ابن يزيد احلارثي، على بين عامر وهم منجعون فيه، فغن يومئذ بنو 

 عامر ورئيسهم مالعب األسنة، وفقئ عني عمر بن الطفيلن طعنة مسهر أمب يزيد احلرثي، فقال عمر 
  يح كَر لمشهرعشية فيف الر  علم المزنوق أني أكره وقد

وهو يوم فَيف الريح، ويوم األجشر، ويوم بضيع مواضع مصلة فأسرع القتل يومئذ . اسم فرسه: املزنوق
قال لبيد وأخذت له . يف لفريقني، وهو أول يوم ذكر فيه عامر، ومل يستقل بعضهم من بعض غنيمة تذكر

  دن وارسلوها ومل يدر من أرسلها، فقال يومئذجارية سوداء، فلما أخذها بنو الديان علمزا أنه لببي

  ّأدى أريكة بعد هضب األجشر  يا بشْر بني إياد أيكم

  : وقال أبو داود الرؤاسي

  جيشُ الحصين طالع الخائف الكزم  أهل بضيع يوم واجهنا ونحن

ومئذ أشراف وهذا اليوم جر يوم العرقوب، وهو من ديار خثعم، أغارت فيه نبو كالب عليهم، فقلوا ي
  : خثعم،فقال لبيد

  جعفر تدعى ورهط أبنَ كل  العرقُرب حتى غاَمرتْ ليلة

  .من بين احلريش: أي دخلت يف غمرة القتال، وشكل: غامرت

  .وانظره يف رسم سردد. من ديار بكر: بفتح أوله، وشديد ثانيه" الياض"
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
له وسلمصلى اهللا على سيدنا حممد وآ  

 كتاب حرف القاف

  القاف واأللف

  : يقال أليب قٌبيس اجلبل املعلوم مبكة أبو قَبوس أيضا، قال الكُمٍيت: على لفظ كنية الرجل" أَبو قَابوس"

  تُخفض ذات الولد عنه رقوبها  أبي قابوس يٍندين هالكاً بسفح

وهكذا اتفق . موضع مذكور يف رسم ذي كريب: عولبالثاء ملثلثة، والراء املهملة، على وزن فا" قاَثُور"
  .الروايات فيه هناك بالقاف، وقد مضى يف حرف الفاء فاثور، وهو األعراف األشهر

موضع على ثالث مراحل من املدينة، قبل مكة، قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم : باحلاء املهملة" القَحة"
  .العقيق

    

قالسمع عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أقرم حيدث عن أبيه، أنه كان مع وروى عبد الرزاق، عن داود بن فيس، 
أبيه بالفاحة من منرة، فمر بنا ركب، فأناخوا بناحية الطريق، قال يل أيب، كن يف منا حىت أدنو من 

: فدنا منهم، ودنوت معه، فأُقيمت الصالة،فإذا رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم،قال: قال.هؤالئك الركب

  .ر إىل عفرة إبطى رسول اهللا صلى اهللا عليم وسلم كلما سجدوكنت نظ

وروى البخاري، عن أبن املبارك عن سفيان عن صاحل بن كيسان، عن أيب حممد مويل أيب قتادة، قال كنا 
مع النيب صلى اهللا عليم وسلم بالقَاَحة، فبصر أصحايب حبمار وحش، وأنا مشغول خبصف نعلي، فلم 

كان . ال أبصرته، فجعل بعضهم يضحك إىل بعض، فالفت فأبصرته، وذكر احلديثيؤذنوين، وأحبوا أن 
: أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليم وسلم قد أحرموا عام احلديبية ومل حيرم أبو قتادة، آخر احلديث

وخشينا أن نقتطع، فطلب النيب صلى اهللا عليم وسلم أرفع شأوا وأسري شأوا، فلقيت رجالً من بني فار يف 
تركته بتعهن، وهو قائل السقيا : أين تركت رسول اهللا صلى اهللا عليم وسلم؟ فقال:  لليل، فقلتجوف
ي رسول اهللا إن أصحابك يقرءون عليم السالم، وإم قد خشوا أن يقطعهم العدو دونك، : فقلت

  .ففعل. فانتظهم

  .فصح من هذا احلديث أن تعهن بني القاحة والسقيا
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. ومسيت القادسية بالعراق ألن قوماً من أهل قادس نزهلا. رجل من أهل خرسان: بالسني املهملة" قاَدس"

وقيل إمنا مسي القادسية بقادس، رجل من أهل هراة، قدم . وأنظر يف متاب الباء رسم بكة ورسم بانقيا
  .على كسرى، فأنزله موضع القادسية

واٍد على ثالث من مين، والدليل على : و قَارذُ: بالراء املهملة أيضاً، قال أبو حامت عن األصمعي" ذُو قَار"
  : أنه واٍد ينهار يه ملاء قول اوس بن حجر

  من الربيع وفي شعبان مسجوور  لَتَميم وذُو قاٍر له حدب يا

  .وإذا كان يف عبان مسجورا فماؤه ال ينقطع، ألنه عندهم من شهور القيظ

وأصابت بكر بن وائل سنة، فخرجت حىت نزلت : قال. متاخم لسواد العراق: ذو قار: وقاتل أبو عبيدة
بذي قار، وأقبل حنظلة بن سيار العجلي حي ضرب قبته بني ذي قار وعني صيد، وكان يقال له حنظلة 

ال تفروا حىت تفر هذه القبة فأاهم عامل : القباب، كانت له قبة محراء إذا رفعها أنضم إليه قومه، قال
ه، فأبوا، فقاتلهم، فهزموه فهو يوم ذي قار األول، ويوم القبة، ويوم كسرى على السواد، ليخرجهم من

واحتفر قيس ين مسعود إذ ذاك بذي قار املنجشانية، مسي بغالم له احتفرها، يسمى منجشان . عني صيد
فأما يوم ذي قار الثاين، فهو اليوم الذي هزمت فيه بكر مجوع األعجم، وجيوش فارس، قال رسول اهللا 

هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم، ونصروا يوم حنو قراقر، ويوم : ليم وسلمصلى اهللا ع
: واجلبانات أيضا. وكلهم حول ذي قار: اجلبابات، ويوم العجرم، ويوم الغذوان، وهو ماء، قال أبو عبيدة

ومن موضع آخر بني ديار بكر ولبحرين، ورئيس مجاعة بكر يومئذ هاين بن قبيصة بن هاين بن مسعود، 
  .قال إنه جده هاين بن مسعود فقد خطى، ألنه مل يدرك يوم ذي قار

هناك أيضاً،كلها من أرض : والكلْوذاية: قال. ماء من القصيمة دون عني صيد: لنويطف: قال أبو عبيدة
  .السواد

وقد غزت بكر بين يربوع من عني صيد املذكورة،فسارت حىت لقيت أنف الزوراء من : وقال أبو عبيدة
حراء، على مرحليت من عني صيد،مث إىل سفار مرحلة، مث إىل ذي كريب، إىل بطن املذنب، إىل ذي الص

طلوح، وقد أنذر م عمرية بن طارق الريبوعي، وكان نازالً يف أخواله بين عجلن فهزم بنو يربوع بين 
يوم الصمد، ويوم عجل، وأسروا احلوفزان يومئذ، وركب بنو تيم الالت الفَالة، فقل من جنا منهم، فهو 

  .ذي طلوح، ويوم أود، ويوم ذي أَخثال، وكلهن حول ذي طلوح وقال الفرزدق

  َأساري بني بكر وفَلُّو الكتائبا  الذين يوم َأخثال قرنوا ونحن

  : وقال جرير
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 شَدوا الحوفَزان بَأوِد  منَّا فَوارس منْعج وفوارس

  .سم قَوموضع مذكور يف ر: بالراء املهملة" قَارة"

  .موضع قد قدم ذكره يف رسم حفاف: على لفظ فاَعلة من القصو" قَصية"

موضع قريب من اجلزيرة واملوصل، فاَعول من القطل،وهو القطع، كما يقل ناقور من النقر، " القَاطُول"
  : قال األخطل

  لى لقاطول وانْتهك الفرار  حاتم بفلول قَيس فَأفْلَتَ

    

قال األسود . مرتل بني مرة بن عباد، من قيس بن قعلبة، وتسمة األجواف أيضاً:  املهملبالعني" القَاعة"
  : بن يعفر، وكان جاورهم، فأغار على غبله ناس من بكر بن وائل

 من غُدة وَأعاعي وساكنها  كان األجواف منّى محبة وما

 ملح أو بجو نطاع بجرعاء  طَحون كملقي مبرد القين فعمة

  .موضعان هناك: نطعملح و

موضع آخر من ديار بين سعد بن زيد مناة بن متيم، وفيه أغار احلوفزان، وهو احلارث بن : والقاعة أيضا
شريك، على بين عد، فخار نعما ونساء،واتبعة قيس بن عاصم يف بين منقر، حىت أدركته جبدود، وهو ماء 

  : ا هلم يف الغنيمة، فلذلك يقول قيسلبين يربوع وكانت بنو يربوع قد أوردت بكر على أن أسهمو

  إذا ذكرت في النائبات أمورها  اهللا يربوعا بأسوإ فعله جزى

 والخيُل نُحوره وسالمتم  ويوم جدود قد ضحم أباكم

  : وقال الفرزدق يعين بين يربوع

  خذَلْتم بين سعد على شر نَخْذل  بنو سعد جدود التي بها أنسى

ومرتل خوالن العالية ما بني نقم جبل صنعاء، وما بني . موضع مبشرق صنعاء: ن فاِعلةعلى وز" القاَِفية"
تغردستيب من بالد الديلم، وقد ذكره يف رسم : بكسر القاف الثانية، وبالزاي املعجمة" القَاقزان"القافية 
  .قزوين

  .يم، مذكور يف رسم تعارماء لبين سل: بكسر النون، وبعدها الياء أخت الواو، على وزن فاعلة" قاِنية"

  القاف والباء
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بضم أوله، ممدود، على وزن فُعال؛ من العرب من يذكره ويصرفه، ومنهم من يؤنثه وال يصرفه، " قُباء"
  : وقباء آخر باملدينة، قال ابن الزبعري يف صرفه. موضع يف طريق مكة من البصرة: ومها موضعان

  د األشْلواستحر القتل في عب  حكت بقباء بركها حين

  : وقال األحوص

  ومصيف بالقصر قصر قباِء  مربع ببرقة خاخ ولها

وقد جاء قبا مقصور، : وقال ابن األنباري يف كتاب التذكري والتأنيث، وقاسم بن ثابت يف الدالئل، قال
  : وأنشدا

  وال قبلن الخيل ال بة ضرغِد  بغينكم قبا وعوارضا فأل

بفتح القاف، بعدها النون، وهو جبل يف ديار بين " قنا"لبيت إمنا هو وهذا وهم منهما، ألن الذي يف ا
ذبيان، وهو الذي يصلح أن يقرن ذكره بعوارض، وكذلك أنشده مجيع الرواة املوثوق بروايتهم ونقلهم 

  .يف هذا البيت

سأل معاوية جدي عن أموال : وحدث ابن كرمي املازين، عن مازن بن عمرو بن النجار، عن أبيه، قال
أخربين عن : قال. إن صببت ا صبا، وكددها كدا، سد لك مسدا: قال. أخربين عن قباء: املدينة، فقال

  .ألعاليه وأسافله أُف: قال. فالقف: قال. رشاء بعيد، وحجر ديد، وخري زهيد: قال. خطمة

يب صلى اهللا عليه أن الن: وروى ابن أيب شيبة وابن منري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر
  .وسلم، كان يأيت قباء ماشيا وراكبا

  .ويصلي ركعتيت: زاد ابن منري

ر يف بالد الروم، مذكور يف رسم : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعدمها مثلهما، على وزن فُعاِلل" قُباقب"
  .عرقة

م ذكره، قال ابن موضع متصل جبفاف املتقد: بفتح أوله، مهموز الياء، بعده ضاد معجمة" القباِئض"
  : مقبل

  ضاحى جفاف مرى دنيا ومستمع  بنعف جراد فالقبائض من منها

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، وألف وثاء مثلثة" قَبراث"
  .برقعيد

مورية، سيأيت ذكره يف من أعمال ع: بضم أوله وثانيه، بعده الم مشددة، وألف وذال معجمة" القُبالَّذ"
  .رسم القيذوق
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قال أبو : بفتح أوله وثانيه، وكسر الالم، ومتديد الياء أخت الواو، على لفظ ملنسوب" معاِدنُ القَبِلية"
هي من ناحية الفُرع؛ وسيأيت ذكرها يف رسم قدس، وهي اليت أقطعها رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبيد

  .وسلم بالل بن احلارث املزين

موضع معروف كانت فيه قتائد نابا، غسمى ا، قال حذيفة بن : بفتح أوله، على لفظ مجع قتاده" قَتائد"
  : انس

 بين لقََائِد جنْدب الفاهما  فأدر يحدر والظَّان بالمثن مصعداَ

 يف ضم ومل ختتلف الرواية يف شعر عبد مناف بن ربع اهلذىل. عند القتائد، بضم القاف: ورواه الشكوى
  : القاف من قتائدة بزيادة هاء التأنيث، قال عبد مناف

  شالّ كما تًطرد الجمالّة الشَّردا  إذا أسلكوهم في قتاَئدٍة حتى

    

هخمزة قتائدة اصل، : جبل بني املنصرف والروحاء قال أبو الفح: قتائدة: وقال اليزيدى عن ابن حبيب
  .وال حنملها على جرائض وحطائط، لقلة ذينكالا حشو، ومل يدل على زيادا دليل، 

موضع يف ديار بىن سليم، غزم فيه متيم وقد عملوا أن احلي خلوف، : بضم أوله، وبالدال املهملة" قُتاد"
  : أجندب بقية احلي رعل، فهزمت بنو متيم، فقال النابغة

 غَداة قتاِد بل فداء لهم أهلي  فدى لبنى رعِل طريفي والدي

"َّرستاق من رساتيق اجلزيرة متصل بالبشر، قال ابن : بفتح أوله، وتشديد ثانية، وبعده راء مهملة" ارالقت
  امحر 

 بكالحة األنابيب صماء صلِدم  إلى الِبشر فالقَتَّار فالجسر فالصفا

  .جسر منبج: واجلسر

  القاف والحاء

 قال أبو داود يف غزوة غزاها قابوس موضع بالعراق،: بضم أوله، وبالدال املهملة، على وزن فعال" قُحاد"
  : بن املنذر بالشام

 يوما بيوم قحاِد فجزينهم  ولقد صببن على تنوخ صبة

  .طريق معروفة بني اجلحفة واملدينة: بفح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" قَحد"

يار بين رياح، وفيه موضع بني ديار شيبان ود: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعدمها مثلهما" القُحقُح"
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أدركت بنو يربوع ابه، أحد بين أيب ربيعة ابن ذهل، وكان أغار على سرح هلم، فقتلوه وقتلوا عمرو بن 
  : القرمي، أحد بين تيم ابن يبان؛ وقال سحيم بن وثيل الرياحي

  صريعا ومواله المجبه للفِم  تركنا القريم بقحقح ونحن

  .ةفهو يوم القحقح، ويوم بطن املال

  القاف والدال

  : درب من دروب الروم؛ قال امرؤ القيس: بضم أوله، وبالراء املهملة، على وزن فُعال" قُدار"

  كأني وأصحابي على قرن أغفرا  مثل يوم في قدار ظللته وال

  .، بالذال املعجمة"يف قذاران: "ورواه حممد بن حبيب". يف قداران ظلته: "ويروى

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم أثلة: لى وزن ِفعالبكسر أوله، ع" القَدام"

  .هو املوضع املعروف بالكُالَب: بكسر أوله منقوص مثل ِعدة" ِقدة"

  .وقد تقدم ذكره ذلك يف حرف الكاف، وهو مذكور أيضا يف رسم جنفى

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم غسل: على لفظ الواحدة من القدور" قدر"

  .من جبال امه: ان ثانيه، بعده سني مهملةبضم أوله، وإسك" قُدش"

مونثة الجترى، اسم للجبل وما حوله، اما قول : قدش: قال األنباري. وهو جبل العرج، يتصل بورقان
  : زهري

  رجع إذا لهث السبنى الوالغُ  بقدس فالنقيع إلى اوى ولنا

تعشى، بني العرج والسقيا، ويقطع وقدس ينقاد إىل امل. غدران، الواحد رجع: ورجع. فانه اجراها ضرورة
ونبات القدسني العرعر والقرظ : قال. قاله السكوين. ببنه وبني قدس اآلخر األسود عقبة يقال هلا حم

  .والوحط ومها ملزينة، وفيهما أوشال

ومن حديث عكرمة عن ابنعباس أن رسول اهللا اقطع بالل بن احلارث املزين معادن القبلية، جلسيها 
  . حيث يصلح الزرع من القدسوغوريه، إىل

  : وقال مزرد بن ضرار لكعب بن زهري

 أحلَّلت عبد اهللا كنافَ مهِبِل  وأنتَ امرو من أهِل قُدس وآٍرة

يعرف بقدس : قدس هذا اجلبل: ، على اإلضافة وقال"وأنت أمرؤ من أهل قدس أواه: "ورواه ابن دريد
، "من أهل قدس وارة"شٍك من بالد اليمامة، وإمنا هو وهذا وهم منه، الن أوارة لبىن متيم غري . اواه
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. يعىن عبد اهللا غطفان": أحلتك عبد اهللا"وقوله . مها جلهينة: قال يعقوب. فقدس ملزينة، وآرة جلينة

واديان يتماشيان من بني ذي العرية وبني احلاجر، : مها مبهالن: قال يعقوب ابن السكيت. هلم: ومهبل
نقلت . واِد أيضا مياشيهما: رمهان: قال. ثري محضهما، ومها لعبد اهللا بن غطفانحىت يفرغان يف الرمة، ك

قال . جبل شامخ، يقابل قدسا االسود، من عن يسار الطريق: ورواة الىت ذكر. ذلك من حظ يعقوب
  .جبالن جلهينة، بني حرة بىن سليم وبني املدينة: قدس وآره: يعقوب

    

 عيون، على كل عني قرية فمنها قرية غناء، يقال هلا الفرع، وهى ينفجر من جوانب آرة: وقال السكوىن
ومنها قرية يقال هلا املضيق، وقرية يقال هلا احملصنة، وقرية يقال هلا خضرة، . لقريش واالنصار ومزينة

ويف هذهذ القرى حنل وزرع، وهي من السقيا . وقرية الفعو، يكتنف هذه القرى آرة من مجيع جوانبها
من أمهات القرى، : احل، عن يسار مطلع الشمس، وواديها يصب يف األبواء، مث يف ودانعلى ثالث مر

واسم وادى آرة حقيل، وقرية يقال .لضمرة وكنانة وغفار وفهر قريش، ليست بالكبرية على شاطى البحر
  .هلا خلص، واخرى يقال هلا وبعان

  : قال الشاعر

 عاء من وبعاِنإلى البقْ فرقٍَد  فأن بخلِص فالبريراء فالحشا

  مها الرل ذى األزواج غير عوان  من حي عداء كأنها جوارى

ويقابل القدسني عن ميني الطريق للمصعد جبالن، يقال هلما نبهان، ب األسفل، وب األعلى، ومها 
ل غري ملزينة، ولبىن ليث، فيهما شقص، ويف ب األعلى ماء عليه خنالت، يقال له ذو خيم، وفيه أوشا

وفيه العرج، ووادر العرج يقال له . ويفرق بني النهبني وبني قدس وورقان الطريق. هذه الرب املذكورة
ويتصل بالقديسني جبال كثرية ليست بشوامخ، تسمى ذروة، وهي . مسيحة، نباته املرح واالراك والثمام

  .مذكورة يف مواضعها

  .ه تنسب الثياب القدميةموضع باليمن، وإلي: بضم أوله، وفتح ثانيه" قُدم"

  .ثنية بالسراة، وهو بلد دوس: بفتح أوله، على وزن فَعول" قَدوم"

  .فلما أوفيت من قدوم سطع من كداء نور: ويف حديث الطفيل بن عمرو الدوسي ذى النور

  .واحملدثون يقولون قدوم، بتشديد ثانيه. وانظره يف رسم املخيم

واخنت إبراهيم عليه السالم وهو ابن مثانني سنة : م أنه قالويف حديث عن لنيب صلى اهللا عليه وسل
: قدوم: وقال حممد بن جعفر اللغوي. بالقدوم، خمففا، وهو قول أكثر اللغويني: ورواه أبو الزناد. بالقدوم
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ومن روى يف حديث إبراهيم : قال. هكذا ذكره بالتشديد. ، معرفة، ال تدخل عليه األلف واالم:موضع
الكافر يقتل "وروى البخاري يف كتاب اجلهاد، يف باب .  خمففا، فإمنا يعىن لذي ينجر بهاختنت بالقدوم
أخربنا جدي أن أبان بن سعيد أقب ل إىل النيب ىل اهللا : ، من طريق عمرو بن حيىي، قال"املسلم مث يسلم

هريرة ال تسِهم له فقال له أبو . يارسول اهللا أَسِهم يل: عليه وسلم وهو خبيرب، بعدما افتتحوها، فقال
واعجبا لو بٍر تدلَّي علينا من قدومخ ضأن، ينعى :فقال أبان أليب هريرة. يارسول اهللا، هذا قاتلُ ابن قوقل

  .وخرجه البخاري أيضا يف غزوة خيرب. على قل رجل مسلم أكرمه اهللا على يدي، ومل يهىن على يديه

نون، إال اهلمداين، فإنه رواه من قدوم ضال، بالالم، وهو قدوم ضأن، بال: هكذا رواه الناس عن البخري
وأما إضافة هذه الثنية إىل الضأن فال أعلم هلا . السدر الربى: والضال. الصواب، وهو الصواب إن شاء اهللا

  .معىن

  .موضع ببابل، أو باجلزيرة: بفح أوله، وبزيادة ألف التأنيث على الذي قبله" قًدومى"

قرية جامعة، مذكورة يف رسم الفُرع، ويف رسم العقيق، وهي : ه، على لفظ التصغريبضم أول" قُديد"
  .كثرية املياه والبساين

  .روى ابن عباس أن النيب ىل اهللا عليه وسلم صام حىت أتى قديدا، مث أفطر حىت أتى مكة

جماهد، عن هكذا روى شعبة عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ والعالء بن املسيب، عن احلكم، عن 
. فصام حىت بلغ الكديد مث أفطر: ورواه الزاهرى عن عبيد اهللا، بن عبد اهللا، عن ابن عباس. ابن عقباس

  .وبني قديد والكَِديِد سة عشر ميال؛ الكديد أقرب إىل مكة. وهذه الرواية أصح وأثبت

ال له طالب احلق مع وبقديد كان وقعة اخلارجي الذي يق. ومسيت قديدا لتقدد السيول ا؛ وهي خلزاعة
  : أهل املدينة، فقالت املدنية ترثيهم

  أفنت قديد رجاليه  وويال ليه ياويلتا

  .وهناك مات القاسم بن حممد حتف أنفه

. أن قديدا هو الوادي الذي وقعت فيه الريح بسليمان، وأنه أتى فيه بصاحبة سبأ: ويف الكتب القدمية

كانت حذو قديد، وكان : وقال مالك. ة اليت كانوا يعبدوامن قديد؛ وباملشلل كانت منا: وملشلل
  .األنصار قبل أن يسلموا يهلون مبناة الطاغية

موضع من ثغور خرشنة، مذكور يف رسم : بفح أوله، وبذال أخرى بعد األلف، وبعدها ياء" قَذَاِذية"
  .ماوة

اف وقد تقدم ذكره يف رسم موضع يضاف إليه روض الِقذَ: بكسر أوله، وبالفاء يف آخره" القذَاف"
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  .خمفق

    

  .أكمة بالكور، مذكورة معه: بفتح أوله" قَذَالَة"

  القاف والراء

  : موضع بلشام، قال عمرو بن شأس: بضم أوله، وبالتاء املعجمة باثنتني يف آخره" القُرات"

  عديا فلم يكسر به عود حنظل  قتلنا بالقرات وجزعه ونخن

  : ان غزا بين أسد، وقل الكميتملك من ملوك اليمن، ك: وعدي

 وقد ظن بنا مضر الظنونا  بلقرات إلى عدي وخضنا

  ترى الجرد العتاق لها سفينا  تغرق السبحاء فيها بحورا

، وإمنا أومهه وأوقعه يف هذا التصحيف قوله "وخضنا بالفرات: "وقد صحفه ب عض العلماء، فقال
  .خضنا، ولو تدبر البيت الثاين لسلم من لتصحيف

  : وقال عبيدة أخو بين قيس بن ثعلبة بن دودان

  والخيل بالقوم مثل السعالى ؟  فوارس يوم القرات أليسوا

كأن الظعن : موضع بساحل البحرين، قال النابغة: بضم أوله أيضا، وزيادة ألف بني الراء واحلاء" قُرح"
. لقربى، وانظره يف رسم بزاخةمدينة وادي ا: قراح: سفني الشحر ميمت القراحا وقيل=حني طفون ظهرا

  : هو من ساحل هجر، وأنشد جلده جرير: وقال عمارة بن عقيل

  ولم يدرين ما سمك القراِح  ظعائن لم يدن مع النصارى

هي بئر باملدينة، وا كان حائط جابر بن عبد الل الذي عرض : بكسر أوله، وبالصاد املهملة" الِقراصة"
ان هلم على أبيه من الدين، فأبوا أن يقبلوها منه، فشكا ذلك إىل رسول اهللا أصله ومثره على يهود، مبا ك

إذا كان جدادها فجدها مث أىن؛ فعل، وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم فقال
م على ِسعر، وأِت ياجابر، اذهب إىل غُرمائك فشاَرطْه: مث قال. فَربك ودعا اهللا أن يؤدى عن عبد اهللا

أال عجبون هلذا، عرض أصله ومثره فأبينا، ويزعم أنه يوفينا من مثره ؟ : ففعل، فقال بعضهم لبعض. م
  .رواه الزبري وغريه. فجاء م حى وفاهم حقوقهم، وفضل منها مثل ما كانوا جيدون كل سنة

موضع ذكره اخلليل، : ة، وهاء التأنيثبفح أوله، وبالضاد املعجمة، وبعدها باء معجمة بواحد" قَراِضبة"
  : وأنشد لبشر بن أيب خازم
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  قراضبة ونحن لهم إطار  وحل الحى حى بني سبيع

ووقع هذا البيت يف حرف الطاء من كتاب العني . احملتاجون، واحدهم قرضوب: القراضبة: وقال غريه
  : شاهدا على اإلطار

 .الخ...... قُراِضبةً  وحل الحى حى بني سبيع

  .هكذ ح النقل يف املوضعني، وكذلك يروى عن أيب عبيد، بضم القاف. بضم القاف

  : موضع يف ديار كلب، قال زيد اخليل: بضم أوله، وبعد األلف قاف وراء كاللتني قبلهما" قُراِقر"

 آراما مذنبها السفُل وبدل  وأقفر منها الجو جوقراقر

  : وقال خالد بن الوليد

  تدىضل ضالل رافع أنى ه

. فوز من قراقر إىل سوى مخسا إذا ما ساره اجليش بكى وكان رافع الطائي دليله إىل دومة اجلندل

  : وقال النابغة. موضع مذكور يف موضعه: وسوى، بصم أوله، منون، هكذا حكاه ابن دريد وسوى

  كما ابتدرت كلب مياه قراقِر  إلماء يبدرن قديحها يظل

  :  حامويدل أن قراقر بق الشام قول

  فحوران أدنى دارهم فقراقر  بنيه قد نأونا بدارهم وإن

  .ألن حوران من عمل دمشق

ويف أحد هذين املوضعني أغارت بنو متيم على لطيمة . بالسواد، مذكور يف رسم ذي قار: وحنو قراقر
ر ويوم باذمام عامل كسرى على ليمن، بعث ا إىل كسرى، وكان خفريها هوذة بن على، فهو يوم قراق

  : محضى، قال الفرزدق

  خميسا كأركان اليمامة مدسرا  بحنا الحى يوم قراقر ونحن

موضع هناك، وفيه أغاروا على : على محضى رد الرئيس املسورا ومحضى=أىب يوم جاء فارس جبنودها
  : رهماللطيمة، فقتلوا خفراءها وأساور كانوا معها، وأسرت بنو سعد هوذة بن علي؛ ففي ذلك يقول شاع

  بهوذة مقرون اليدين إلى لنحر  رئيس القوم ليلة أدلجوا ومنا

على بين =عليه وثق القد واحللق السمِر ففدى نفسه بثالث مئة بعري، مث احتيل=وردنا به خنل اليمامة عانيا
ا بلغه متيم، فمنعهم كسرى ملرية، وكان عام سنة، مث بعث مبرية إىل املشقر، وأعلمهم أنه بعث ا إليهم، مل

  .من جهدهم، فجعلوا يدخلون رجال ويقتلون، وهم يظنون أم ينفذون من الباب اآلخر
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  .موضع ذكره اخلليل ومل حيدده: بزيادة ألف التأنيث على لذي قبله" قُراقرى"

    

قَِليب : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة مضمومة، وقاف، على وزن فُعلُل" القُربق"
  " سامل ابن قحفان العنربي: "عروفة بالبادية، قال الراجزم

  ما شربت بعد قليب القربِق

  من شربة غير النجاء األدفِق

  يا بن رقيع هل لها من مغبِق

  .موضع مذكور يف رسم قومس: بضم أوله، وتشديد ثانيه، بعده جيم، على وزن فُعالن" القُرجاِن"

قرية من قرى الرى، إليها ينسب علي بن : ن ثانيه، بعده جيم مفتوحة، ونونبفتح أوله، وإسكا" قَرجن"
ليقَياحلسني القرجين، يروى عنه الع.  

  : قال ابن مقبل. موضع: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة أيضا" قُرح"

 مانع حتى أنى فتمتعا لهال  كنخل بأعلى قرح حيط فلم يزل

: قؤران: وقال الطوسي. جبل باحلمى، مذكور يف رسم النري: ن، على لفظ الذي قبلهبزيادة نو" قُران"

  : قرية باليمامة، خنلها معطش، ولذلك قال كعب ابن زهري

  نوى عضه من مر قران عاجم  بها جأب كأن نسوره وصاح

رستاق من : قران: وقال أبو حامت. فخصه لصالبته، وجعله معجوما، ألنه أصلب، ليس بنوى نبيذ والخل
  : والصحيح أما موضعان؛ قال العرجي يعين ايل يف احلمى. رساتيق اليمامة

  لك الويل أم حلوا بقرن المنازِل  ساروا أم غرانا تيمموا لقران

ومنها هوذة بن علي ذو التاج، وصهبان بن . وأهل قران اليمامة أفصح بين حنيفة، ألا بعيدة من حجر
وقران هذه . ن، وعني املسلمني على بين حنيفة حني ارتدوا وتنبأ فيهم مسيلمةمشر بن عمروسيد أهل قرا

قبل ملهم؛ قال أبو خنيلة يهجوا أهل ملهم، ألم مل يقروه، وسرقوا بته وبت صاحبه عثجل، وميدح أهل 
  : قران، ألم قرومها

  ولكن كرسوعا بملهم أجذما  بقران فتيان سباط أكفهم

بضم أوله، وشديد ثانيه، بعده " قُرة! "وأن تسرقوا األضياف يأهل ملهما=موا القرىأال تتقون اهللا أن حتر
  .أرض مذكورة يف رسم القيذوق، وهي قرية بأذربيجان: هاء التأنيث

  .بالعراق، وقد تقدم ذكره يف حرف الدال: ودير قرة أيضا
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  .جزائر معروفة: نبضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة، على وزن فُعالَ" قُرسان"

روى قاسم بن ثابت من طريق احلميدي، عن سفيان، عن أيب محزة، عن عكرمة، عن رجل من قري، 
فبينما أنا أمشي فيها إذا لقيين شيخ، فسألين : أم كانوا يف سفينة، فحجتهم الريح حنو جزائر قرسان، قال

  : فتنفس، مث أنشأ يقول. رجل من قريش: ممن أنت ؟ فقلت

 أنيس ولم يسمر بمكة سامر  يكن بين لحجون إلى الصفاكأن لم 

  .من جرهم: ممن أنت يرمحك اهللا ؟ قال: األبيات كلها، فقل

  : موضع قبل ثليث، قال ابن مقبل: على تثنية قرط األذن" القُرطَان"

  فتثليث فاألرسان فالقرطاِن

موضع قد تقدم ذكره يف : ، على وزن فَعالءبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة، ممدود" القَرعاء"
  .رسم اللهابة

  .موضع آخر، قد تقدم ذكره يف رسم ذروة: والقعراء، بتقدمي العني على الراء

ماُء لبىن عبس، بني برك وخيم، قد : بفتح أوله،وإسكان ثانية، بعدمها مثلهما، على بناِء فعللى" قَرقَرى"
قرقري ماُء لبىن عبس، بني احلاجر ومعدن :حامت، عن األصمعيوقال أبو . تقدم ذكرة يف رسم الغمر

  : قال احلُطيئة. النقرة

 ما أعيا بكفيك نائره فأسديت  بذى قرقرى إذ شهد الناس حولنا

  : وقال مالك بن الريب

  ومن أهل موسوج، وزدت على البعِد  وبيت اهللا من أهل قرقرى بعدت

  : وقال آخر

  وقد تجلب الشيء البعيد الجوالب  ريأشب لها القليب من بطن قرق

وهي على ستة أميال من . بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعدمها مثلهما، مضافة إىل كدر القطا" قُرقُِرةُ الكُدر"
  .خيرب

ويف حديث بدر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يف أصحابه حى بلغ قرقرة الكدر، فأغدره، أي 
  .خلفه

  .بن أنيس صاحب املخصرة وأصخابه، اليسري ابن رزام اليهودي وأصحابهوبقرقرة الكدر قتل ا

: بفح أوله، وإسكان ثانيه، بعده قاف أخرى مكسورة، وياء وسني مهملة، وياء أخرى، وألف" قَرِفيِسيا"

  .كورة من كور ديار ربيعة، وهي كلها بني احلرية والشام
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هكذا ذكره سيبويه، وذكر معه جنفاَء، اسم موضع أيضا؛ . الءمفتوح الثالثة، ممدود، على بناِء فَع" قَرماء"
  .وقد تقدم ذكر قرماء وحتديده يف رسم اخلُرج

    

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم، على وزن فَعالَن" قَرمان"

  .موضع آخر، سِيأْى ذكره بعد هذا إنشاء اهللا: وقُزمان، بزاي معجمة

"دقَرموضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم مفتوحة، ودال مهملة" م
  .احلضر

  .موضع ذكره أبو بكر أيضا: بفتح أوله، ممدود" قرمالء"

موضع بينه : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم مكسورة، وياء، وسني مهملة، مث ياء ونون" ِقرِميِسني"
  .وهو بلد جليل من كور اجلبل، وجيوز يف تعريبه ما جاز يف نصيبني ونظائرمهاوبني آمد ثالث، 

وإىل قرميسني ينسب أبو أمحد عبد السالم بن احلسني بن حممد بن عبد اهللا القرميسيين البصري اللغوي، 
  .صاحب التأليف يف احلماسة وغريها

  المواضع المعروفة بقرن

أجارنا يف احلج أيام : موضع تلْقاَء مكة؛ قال نصيب: مجع ثَعلَب" اِلبقَرنُ الثَّع"بفتح أوله وإسكان ثانيه 
  .قد تقدم ذكره ةحتديده يف رسم مويسل" قَرنُ ظبي"وحنن نزول عند قرن الثعالب =أنتم

  .قد تقدم ذكره يف حرف الغني" قَرنُ غَزال"

وقال عمر بن أيب . ليه يف رسم قُران آنفاوقد تقدم الشاهد ع. مذكور حمدد يف رسم الشراء" قَرنُ الَمنازل"
  : ربيعة

  بقرن المنازل قد أخلقا ؟  تَسأل الربع أن ينطقا ألم

جبل معروف كان فيه وقعة لغطفان على بين كنانة، فهو : بفح أوله وثانيه، على لفظ اسم الكنانة" قَرن"
  .يوم قرن

  .ران يف رسم الضفنجبالن مذكو: على لفظ اسم الرجل" قَرناَ أم حسان"

  .جبالن قد قدم ذكرمها يف رسم فَيد: على لفظ الذي قبله" القَرناَن"

بضم أوله، وإسكان ثانيه، نون أيضا، على لفظ الثنية موضع قد قدم ذكره يف رسم ايد، " القُرنتان"
  : ويشهد لك أنه تلقاء عاجل قول لبيد
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  شمائالونكبن البدى يمينا  جعلن جبال القرنتين وعالجا

وقد تقدم ذكره . وكانت بالقرنتني وقعة بني بين كنانة وغطفان، فهو يوم القرنتني. وادى بين عامر: لبدى
  .أيضا يف رسم تياس

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم ظلم: على لفظ ثنية الذي قبله" ذَات القَرنني"

  . رسم ساقموضع مذكور يف: بفتح أوله، وإسكان ثانيه وفتحه معا" القَرْوان"

اسم موضع، : بفتح أوله وثانيه، بعده واو ساكنة، وراء أخرى مهملة، وألف التأنيت، مقصور" قرورى"
  : قال ابن مقبل

 قريح وشوم أبعته أنامله  وللدار من جنبي قرورى كأنها

  .أي اتبعت التقريح بالنئور

  .وضع يف ديار بين عقَيلم: على لفظ مجع الذي قبله، مضاف إىل مجع بقرة" قُرونُ بقَر"

  : موضع يف طريق البصرة إىل مكة، قال القطامي: على لفظ تثنية قرية" القريتان"

 بالقريتين وليلة بالخندِق  كعناء ليلتنا التي جعلت لنا

  : وقال مالك بن نويرة. وهو مذكور أيضا يف رسم رامة

 جبال القريتين فضلفعا فروى  فمجمع األسدام من حول شارع

  .من منازل بين متيم: وشارع

بفتح أوله وثانيه، وإسكن الياء أخت الواو، وفتح الطاء املهملة، بعها ألف وواوان وسني " قَريطَاووس"
  .أرض ببالد الروم، مذكورة يف رسم صاغرة: مهملة

  : موضع ِقبلَ حزوى؛ قال ذو الرمة: على وزن فَِعيلَة، من لفظ الذي قبله" القَرينة"

 حزوى فالقرينة فالخبُل فأكناف  رق من أكناف مية فالدحلعفا الز

موضع بني : بفتح أوله، إسكان ثانيه، على لفظ الواحدة من القرى، معرفة ال تدخلها األلف والالم" قَرية"
  .عقيق بين عقيل واليمن، قال أبن مقبل عمدا احلُداة ا لعارض قرية وكأا سفن بسيف أَوال

"فتح أوله، وكسر ثانيه، وبعدها ياء مشددة، قال محيد أبن ثورب" القَِرى :  

  وبين المتَالِع من أرض حام  عرفتُ المنازلَبين القرى

  على لفظ تصغري الذي قبلها، لبين سدوس، من بين ذُهل باليمامة، قال احلطيئة " القُرية"

  أهل القُرية من بني ذُهِل  إن اليمامة شَر ساكنها
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م قومتهاداهللا س اركالقمل الطُّحِل فَشَريدهم  َأب 

  وقال حامت الطائي . صغار اجلراد: القُمل

  فحلفْتُ مجتهدا لكيما يحبسوا  شربالقُرية غُدوةً وتواعدوا

    

 شرك فيها كانت القرية بني حرب بن أُمية ومردس بن أيب عامر، وكان مِرداس: وقال الزبري بن أيب بكر
  : حربا، فحرقا كان ملْتفَّا فيها، وقَتالَ هناك ِجناناً فسمعا هاتفاً يقول

 مخَالسا مطَاعنا  ويليش لحرب فاَرسا

فمات حرب ومرداس، ودفن : جحاِجحا عناِبسا قال-إذ لبسوا القَالَنسا لنقْتلَن بقَتله-ويلِي لعمٍرو فاَِرسا
  : مِرردس بالقرية، مث ادها بعد ذلك كليب بن عيهمة السلمي، فقل يف ذلك عباس بن مرداس

  ِإن كان ينْفَع عندك التَّبيين  إن القُرية قد تَبين أمرها

أيب وقال أُمية بن . كنية مرداس أبيه: وأبو يزيد جبوها مدفُزن أبو يزيد-حني انطَلَقت تخطها يل ظاملاً
  رقية بنت عبد مشس : الصلت يرثى حربا، ويذكر اجلمان، وكان حرب بن خالة أم أمية

  من الجنَّان واألمِس الكرام  قَتَلوا بحرب لف ألفْ فلو

َ رونا مثل حرٍب يف األمي وهذه القرية اليت ذكرها الزبري هي غري األوىل، ألن هذه -رأيناهم له ذَخالً وقُلْنا 
  .ار بين سلَيم، ال يف اليمامةيف دي

  القاف والزي

  .موضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فُعالن" قُزمان"

  : معروفة، ببالد الديلم، قال الكُميت: بفتح أوله، وأسكن ثانيه، بعده واو مكسورة، وياء ونون" قَزِوين"

  وتُها وَأنفُك ّأجدعتركتك غَز  إما بفَارس أو بقَزوين التي

  وقال الطَّرماح 

 الريح فَج القَاِقزان بفَج  طَِربتَ وشاقَك البرقُ اليماني

  .ثغر دستين، ببالد لديلم أيضاً:  يهيج يل بقزوِوين احتراين القَاِقزان-امل تر أم ِعرفَانَ الثُّريا 

   

  القاف والسين
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  جبل ببالد بهلة، قال أبن أمحر : مقصور، على وزن فَعل، يكتب باأللفبفتح أوله، " قسا"

 الجرِبياء به الحنينَا تَداعى  بهجٍل من قَسا ذَفر الخُزامي

  علم بالدهناء، جبيل صغري لبين ضبة، وأنشد حملران بن املكعرب الضبّى : قَسا مقصور: قال أبو سعيد الضرير

  واهللا أعلَم باصمان ما جشموا   الدهنا يواعسهأتى علَم حى

  : وقال عمر بن جلَا

 بين قَسا واألخْرِم ولَمعة  في الموج من حومِة بحر خضِرٍم

قسا وحكاه لقايل عن أبن األنباري، يف باب ال مكسور "وحكاه ملطرز يف باب املقصور املكسور أوله 
قساء، بضم أوله، ال تصرفه، فإن كسرت :  قال يف املضموم من أوله أيضاِقساء؛ مث: من املمدود" أوله

  : وقد قصره ذو الروة، فقال: قال أبن األنباري. أوله صرفته، فقلت قساء

  بنا البعد من نَعفي قساً فالمصانع  أشباه الِقالَِص التي طَوتْ أوالئك

موضع يف ديار بين أَسد، قد تقدم ذكره يف رسم : بضم أوله، وبسني مهملة أيضاً يف آخره" اس!قس"
  الثَّلماء، قال أَويف بن مطر 

 قُساس من الحنظل وقلتُ  تَجاوزتُ جرمران عن ساعة

"اطف، بالنون والطاء املهملة، بعدها فاء، فيقال" قُسيضاف إىل النبضم أوله، وتشديد ثانيه، و : قس
وبقُس الناطف كانت وقعة بني املسلمني وبني فارس، وكان على . موضع معروف بالعراق: لناطف

املسلمني يومئذ أبو عبيد الثقفي، وهو املخار، فقتل أبو عبيد يف مجاعة من املسلمني، وقُتألبو زيد 
  : األنصاري، وهو أحد من مجع القرآن، يف خلق من األنصار وأبنائهم، فقال حسان

 على ريب الحوادث والدهر جالد  عظُمت فينا الرزيئة أننا لقد

ف نفسي عليهمر قَتَلْى لهنَا  على الجسزحر فَوماذا بقيتُ على الِجس! 

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، " القَسطَل"موضع تنسب إليه الثياب القَسمة : وقَس، بفتح القاف: قال أبو علي
  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم املوقر: بعده طاء مهملة

معروفة وكان اسم موضعها طوانة قال أبو : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وضم الطاء املهملة" قُسطَنِطينة"
  بد أن اللفظ ا هكذا قول أىب العيال : الفتح

  ِل قُسطَِنطين وانقلبوا  لَدى مدينة آ قام
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تعماله،خففت ياء اإلضافة، كما إال أن هذا االسم ملا كثرت حروفه، وتكرر اس. فنسبها إىل قُسطُنطني
  .خففت فيما ليس له طوله

  أنشد أبو زيد 

  ابن الحواري ألعالي الذَّكر  بكِّى بدمعك واِكفَ ألقطر

"مموضع معروف، ذكر أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" القَس.  

موضع قد تقدم ذكره : ودةبفتح أوله، وضم ثانيه، وبعده واو وميم مكسورة، وياء مشد" القَسوِميات"
  .يف رسم أَسنمة

  .موضع مذكرو يف رسم شوط: على لفظ تصغري الذي قبله" قُسيس"

  : موضع، قال أبن مقبل: بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده ياء مشددة أخت الواو" قُسيان"

  في أهل تُربان من سؤء وال حسٍن  شَقّتْ قُسيان فازورت وما علمت

  . أا مل تدن منهميريد

  القاف والشين

  موضع متصل بنقَا احلسن، قال جرير : بضم أوله" قشاوة"

 عاديةٌ على بسطَام والخَيُل  بئس الفَواَرس يوم نَعِف قُشَاوة

 ببين أيامنا بقُشاوتني قصارا وبقُششاوة ظَفر بسطام بن قيس=طال الثّواٌء ببربوس وقد نرى: وقال أيضا
أُسر يوم الصحراء، وظفر يوم قُشاوة، : كان لبسطام أربع وقَعات: قال أبن األعرايب. سليط بن يربوع

  .وازم يوم العظايل، وقتل يوم النقَا

. قصر من قصور مأرب، كان آخر ما بين من قصورها، فسمي بذلك: بفتح أوله، وكسر ثانيه" القشِيب"

  .ديد، وقد تقدم ذكره يف رسم مأرباجل: والقَِشيب من كل شيء

  القاف والصاد

  : جبل ضخم، قال أبو عمرو الشيباين، وأنشد للذبياين: بضم أوله، على وزن فُعائل من القصر" القُصاِئر"

 منه بالعشي قصائر تضاءل  فجاء واجمع لم ير الناس مثله
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  .موضع: بضم أوله، وبقاف وصاد أخريني بعد األلف" قُصاقص"

  : رمل معروف، أنشد أبو زيد خلليفة بن محل: بضم أوله، وإسكان ثانيه، على لفظ التثنية" قُصريانال"

 الرمل القصرين كثيب من  فما برحت حتى تعرض دونها

. موضع يف طريق العراق من املدينة مسى بذلك لقصة يف أرضه: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" ذُو القصة"

  .اجلص: والقصة

ومنه احلديث . ديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن تقصيص القبور، أي جتصيصهاويف احل
  .أن احلائض ال تغتسل حىت ترى القصة البيضاء: اآلخر

وأخرج إىل ذي القصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية أمريهم أبو . وذو القصة على بريد من املدينة
  .ذا املوضع يف رسم املضيحعبيدة بن اجلراح، وقد تقدم ذكر ه

وروى أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب األموال، من طريق صاحل بن كيسان، عن محيد بن عبد 
ما أرى بك بأسا : دخلت على أيب بكر أعوده يف مرضه الذي توىف فيه، فقلت: الرمحن، عن أبيه، أنه قال

 أما إين ما آسى إال على ثالث فعلتهن، :واحلمد هللا، فواهللا إن علمناك إال كنت صاحلا مصلحا فقال
وددت أىن مل أفعل كذا، خللة . وثالث مل أفعلهن، وثالث مل أسأل عنهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ووددت أىن يوم سقيفة بين ساعدة كنت قذفت األمر يف : قال. ال أريد ذكرها: قال أبو عبيد. ذكرها
ووددت أىن حيث كنت وجهت خالدا . ان أمريا وكنت وزيراعمر أو أيب عبيدة، فك: عنق أحد الرجلني

ووددت أىن إذ . إىل أهل الردة بذي القصة؛ فإن ظفر املسلمون ظفروا، وإال كنت تلقاء صدر أو مدد
ووددت أىن يوم أتيت . أتيت باألشعث أسريا أىن كنت ضربت عنقه، فإنه ال يرى شرا إال أعان عليه

ووددت أىن إذ وجهت خالدا إىل الشام، . قتلته سرحيا، أو أطلقته جنيحابالفجاءة مل أكن أحرقته، وكنت 
وودت أىن سألت رسول اهللا . كنت وجهت عمر إىل العراق، فأكون قد بسطت مييين ومشايل يف سبيل اهللا

صلى اهللا عليه وسلم هل لألنصار يف هذا األمر نصيب وأىن سألته عن مرياث العمة، وابنة األخ، فإن يف 
  .هما حاجةنفسي من

  .موضع ذكره أبو بكر: على بناء فُعالن، بضم أوله، وإسكان ثانيه" قُصوان"

ويقال فيه . موضع قريب من ضارج، مذكور يف رسم واردات: على لفظ مجع قصيبة مصغرة" القُصيبات"
  : وقال بشر ابن أيب خازم. القصيبة أيضا، على األفراد

  ء القصبة موكبوخل إلى ما  بكل فضاء بين حرة ضارج
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  .وبالقصيبة قرية ا منازل بين امرئ القيس بن زيد مناة بن متيم

  : قال ذو الرمة

  ومأة مأوى كل زان وسارِق  قبح اهللا القصيبة قرية أال

    

  .يف رسم اليحموم" مبصر"موضع : بضم أوله، على لفظ تصغري قصر" القُصير"

قال . موضع قد تقدم ذكره يف رسم رامة:  ياء، على وزن فَِعيلبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده" القَِصيم"
  : بشر

 القصيمة فاألوار منازلها  من الالئي غذين بغير بؤس

  .فذلك أا قبل أوار املتقدم ذكره وحتديده

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم ذي قار، من هذا الباب: على لفظ تأنيث الذي قبله" القَِصيمة"

  : فظ تصغري الذي قبله تصغري الترخيم، قال البعيثعلى ل" قُصية"

  إلى الخرج تحدوها القيان الصوادح  ظعن بالصلب صلب قصية إلى

  القاف والضاد

: عقَبة يف عارض اليمامة، وعارض: قال أبنَ بة ِقضة. بكسر أوله، وختفيف ثانيه، منقوص مثل عدة" قضة"

ث ليال، وينسب غليها من أيام البسوس، وهو يوم التحالق، جبل اليمامة، وقضة من اليمامة على ثال
  : وقال ابن الدمنية.وذلك مذكور يف رسم واردات

  إلى الساقين ساقى ذي ِقِضينا  من السنَِد المقابل ذا مريٍخ

  : وقال اجلميح

 أهلي األلى حلُّوا بملْحوب فإن  وإن يكُن أهلها حلُّوا على ِقضٍة

  : لطائيوقال ا

نِْدِيق  بكِر بن وائل ِبقضات يومر الزمحدون يوم لم  

  .واٍد باليمن ملُراد: على لفظ واحد القُضبان، ال تدخله األلف والالم" قَضِيب"

وقالت امرأة عمرو بن أُمامة وهو عمرو بن املنذر بن " هو واٍد بأَرض قَيس عيالن: طوقال أبن احلبيب
  .ستاَ قضيب مباء أو حديد: ثَارت بهامرئ القيس حني 

  : وقال عمرو بن معدى كرب
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 لبطون شَوِزب األبدان قب  الجياد على وجاها شُزباً قاد

  من حضرموتَ إلى قَِضيب ثَماِن  إذا َأسرى تََأوب دوننا حتّى

  وقال 

  ببطْن قَضِيب في شَهر حالَِل  وكان منَاهم أن يلْحقٌوا

  : وقال السليك

  حويت لنهاب من قَضِيب وتَحتما  االله وامرئ هو دلني بحمد

  وقال عبد اهللا بن سليمة . أرض هناك أيضا: تحم

  فَفرعنا ومال بنا قَضِيب  صرمْ حبلِئلها حنُوب أال

  القاف والطاء

  سانيات املتقدم ذكره، قال االخطل ووصف غثيا موضع قبل املَعر: على لفظ مجع قطاة" روض القَطا"

  بروِض القَطَا منه مطَ فيل حفّل  وبالمعرساِنيات حلَّ وَأرزمتْ

بكسر أوله، وبطاء أخرى بعد األلف، على لفظ مجع قَطّ موضع يف ديار بين ضبة، قد تقدم " الِقطَاط
  .ذكره يف رسم لَعلَع

  .إمساعيل بن القاسم القليهكذا نقلته من كتاب 

: بزيادة ألف بني الطاء والنون، على وزن ِفعال أرض يف ديار بين تغلب، قال القطامي" ِقطَان"  

  وكَّأن،مرقى مولَّع ألف لدكادك من جنُوب قَطَانا

راة ألا اسم وقيل إا ِقطَاني، واأللف للتأنيث، على بناء فعايل وعلى القول األول أا قطَان غري مج
  .أرض

بضم أوله، وفتح ثانيه، " قُطَِبيات"موضع ذكره أبو بكر : بفتح أوله، وتديد ثانيه، براء مهملة" القَطَّار"
جبال قد تقدم ذكرها يف رسم ضرية، ويف رسم : وكسر الباء املعجمة بواحدة، وتشديد الياء أخت الواو

وكذلك " القُطَبيات"ة بئر معروفة عبيد إليها ما حوهلا، فقال إمنا الفُطبي: وقال أبو احلسن األخف. راكس
منا هي الوجلة، وقول جبيهاء " الوجلَات"إمنا هو عويرضة، وقول العجاج " عويرضات"قول اآلخر 

  .وإمنا هي رخة، فصغر مث مجعها، وذلك كله مذكور يف موضعه، ومثل هذا عرفة وعرفات" رخيات"

  موع بني البحرين وعمان تنسب إليه اإلبل اجلياد، قال جرير : ه، بعده راء مهملةبفتح أول" قَطَر"

  نا غاَولن الخُزوم القياقيا  قَطَِريت ما تََولَتْ لَدى



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  594  

  وقال عبدة بن الطبيب . وقَطَ هذه أكثر بالد البحرين مخرا

لهم تذَكَّرساداتنا أه  وخافوا قَطَر انموخافوا ع  

  : وقال املثقب. مالَحس أوالدهن البقَر يقوهلا يف غزوة بين سعد عمان=الرواطي إذا عرضوخافوا 

  غير يوم الحنْو في جنبي قَطَر  يوم كان عنَّا جلَالً كلُّ

 أوتاد ملك فاستَقَر أثْبتَتْ  دوسر فينا ضربةً ضربتْ

    

عده راء مهملة مضمومة، وباء مضمومة مشددة، وهي طسوج من بضم أوله، وسكان ثانيه، ب" قُطْربل"
  : طساسيج سواد العراق، ويتصل بطسوج مسكن، ينسب إليه جيد اخلمر، قل أبو عبادة

  صهباء للبرداِنش أو قُطْربل  نََضت عليه صبغها وكأنما

وزن فُعاالنة موضع قد تقدم ذكره يف رسم بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعدها مثلها، على " القُطْقُطَانة"
  .االوداة، ويف رسم برعوم

يف بالد : جبل بنجد: قال أبو حنيفة، قَطَن: جبل قد تقدم ذكره يف رسم تيثل: بفتح أوله وثانيه" قَطَن"
ماء من مياه بين : قَطَن: وقال أبن إسحاق. بين أسد، على ميينك إذا فارقت احلجاز وأنت صادر من املنقرة

أسد بنجد بعث أليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا سلَمة بن عبد اَألسد يف سرية قتل فيه مسعود بن 
  .عروة

موضع على باب الكوفة، أليه ينسب خالد بن : بفتح أوله وثانيه، بعده واو، على وزن فَعالن" قضطَوان"
ى بناء فعيل، من قطفت الثمر وهي إحدى عل" القَِطيف"خملد القَطَواين، الذي يروى عن مالك أبن أنس 

واىل القطيف احاز اجلارود بعبد القيس حني ارتدت بنو بكر واشتد . مدينيت البحرين، واألخرى هجر
  .حصار بكر للقطيف وجلؤاثي

ماء بني سواد العراق . بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده ساء ساكنة، وقاف وطاء كاألولتني" قُطَيِقط"
  : ة، قال القطاميواليمام

 لنا بقُطَيِقٍط َأظْعانا رفَع  َأنِ الجواج من العراق وليتها

وأظَنه تصغري قطق، الذي تبسب داره قطقط أليه، إال أن أبا غَسان ذكر ن ِقطْقطا موضع الشام، وأند 
  لالخطل 

  وثانية أخرى بمولي ابن أقعسا  عند العوير بِقطْقٍط وليتنا
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موضع قد تقدم ذكره يف رسم البدي، قال حاجب : على لفظ مجع الذي قبله" قُطيا"قاء العوير تل: فقطقط
  بن حبيب األسدي 

  وكان مورده ماء بحرَّاِن  ينْتَاب ماء قُطياتٍت فَأخْلفه

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم اخلوع: على لفظ تصغري الواحدة من القَطَا" قُطية"

  القاف والعين

  : أرض من بالد باهلة، قال النابغة: على لفظ مجع الذي قبله" لقَعاقعا"

 ألَحقوا عبساً بَأهل القعاِفع هم  فدع عضنْك قَوماً ال ِعتتَاب عليهم

  : وقال البعيث

 دون لَيلى يذْبٌل قالقَعاقع ومن  وأنّي اهتَدتْ ليلى لعوج منَاخٍَة

موضع مذكرو يف رسم : أوله، وإسكان ثانيهن بعده راء مهملة، ممدود على وزن فعالءبفتح " القَعراء"
  .ذروة

" القَعقَاع"موضه ذكره أبو بكر : بضم أوله، وإسكان ثانيهن بعده سني مهملة، على وزن فُعالن" قُعسان"

ف من اليمامة إىل طريق معرو: بفتح أوله، وإسكان ثنيه، بعدها مثلها، وبينهما ألف، على وزن فَعالل
  : مكة، قال أوس بن حجر

  إذا ما نْتَحى للقَصد سيح مشَقّقُ  يواِزي من القعقاع مورا كأنه

  : مور، وبه السبل باجلداول، مث قال: كل طريق

 رواِء فعلْى وآخر معِرقُ  كالَ طَرفيه ينَتهى عند منْهل

  : وقيل إنه جبل الشريف، قال أبن أمحر. آلخر إىل العراق، فالقعقاع بينهمايريد أن أحدمها إىل العاملية، وا

 األواصر والخالَل وأََدين  وفَفْن على العجالِز نصصف يوٍم

 شَرٍك تُنَاقُله نقَاالَ على  أن بدا القَعقَاع لَجتْ فلما

على لفظ " قُعيِقعان"أي عن هلا " استعن" ة و إكام معروف" نواظر"يريد رمل عجلزو " العجالز"قوله 
وذكر الكليب وغريه من أصحاب األخبار أن جرمها وقطوراء ملا ااحتربت . جبل مبكة: تصغري قَعقَعان

  .مبكو، قَعقَعت لسالح بذلك املكان، فسمى قُعِيقعان

  القاف والفاء
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بضم أوله، " القُفَال" هالل، مذكور يف رسم الستار جبل لنيب: مقصورة، على لفظ قَفَا اإلنسان" القَفَا"
  : موضع معروف، أَراه يف ديار بين متيم، قال لبيد: على بناء فعال

 بالمذَاِنِب فالقُفاِل لسلْمي  ألمُ لْمم على الدمِن الخَوالي

نْنَبىفج ٍر فِنعاف تَووص  الدال خَووثُ بالزما تحد 

  .ما بني النباج إىل العوسجة:  متيم، وكانت كلب نزهلا وقويف بلد بين: صوءر

    

"لُ القْفُصبجبل معروف بِكرمان : بضم أوله، وإسكان انيه، بعده صاد مهملة" ج"بضم أوله، " القُف
أن رجالً من األنصار كان : روى مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر. واد من أودية املدينة: وتشديد ثانيه

 يف حائط له بالقُف، ف زمام لتمر، والنحل قد ذُلت قُطُوفُه بثمرها، فنظر فأعجبه ما رأى من يصلى
مثرها، مث رجع إىل صاله، فإذا هة ال يدري كم ىل، فقال لقد أصانيب يف مايل هذا فتنة، فجاء إىل عثمان 

فباعه . ه يف سبل اخلريإنه صدقة، فاجعل: بن عفان رضي اهللا عنه وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلكن وقال
  ".فسمة ذلك املال اخلمسون"عثمان رمحة اهللا خبمسني ألفا، 

" قَفُوص"حصن من حصون القُسطنطينة،مذكور يف رسك درولية : بضم أوله، وإسكان ثانيه" القُفْل"

ي بفتح أوله، ضم ثانيه، وباصلد املهملة يف آخره، على وزن فَعول موضع معروف، ينبت اللبين، قال عد
  : بن زيد

والهندي والغار ولنبي قَفُوص نْففَُ؛ من أردنه المسكي  

جبالنبني مكة وجدة، وسيايت ذكرمها يف : وقفيل وشامة. بفح أوله، وكسر ثنيه، على وزن فَِعيل" قَِفيل"
  قال زيد . رسم شراء، ويف رسم هري

   مرِشِدفرحبه إرماٍم فما حول  اهللا ما بين القَفيل فطَابٍة سقَى

  " فما حول منشد:" ويروى

  لقاف والالم

جبل وهو من حملة بين أَسد على ليلة، ويف عقبة : بضم أوله، وبالباء املعجمة بواحدة يف آخره" قُالَب"
قالت خريق بن هفان رى : قُالَب قتلت بنو اسد بشر بن عمرو بن مرثد الضبعي، قله عميلة الواليب

  : ه علقمة بن بشرزوجها بر بن عمرو وأبنها من

 بيوم قُالٍَب والصرو تَدور  أبى يومَ رشي َأدرك الِوتْر فاشْتَفَى
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  : وأنشد اخلليل

رسحطْن قُالٍب بلن من بأقْب  

ِعرداً غير دوداً جيع ِملْنحي  

قَرنَاق البالّالً كأعد صأسو  

والشطر الثاين يعضد رواية . إنه يعين فحما: شطر الثاين، وقالومل ينشد ال" كأعيان البقر: "وأنشده القاىل
  ".كأعناق البقر"اخلليل، وقوله 

  .موضع بعينه مذكور يف رسم شارع: بكسر أوله، على لفظ مجع قلت" الِقالَت"

  .بأرض املعافر من اليمني: باخلاء املعجمة مفتوحة، والدال ملهملة" قلْت خدين"

موضع، قال عامر بن : وله وثانيه، بعده حاء مهملة، مضاف إىل الِكالَب مجع كَلْببفتح أ" قَلَح الكالَب"
  : الطفيل

  قلح الكالب وكن غير مطرِد  لها فلقد طردنا خيله قالو

واألول منكر، ألن : قل" طرد الكالب"حفظى : ياقلح الكالب، يهجوهم، وقال األخفش: وقيل إنه أراد
  .ناناالكالب أنقى السباع والبهائم أس

وهو جبل . سكان ثانيه، بعده عني مهملة مفتوحة، على وزن فعلَل، ذكره سيبويه'بكسر أوله، و" ِقلْعم"
  .الطويل من الناس: والقلعم أيضا. بعينه

وقالية العمر بسر من رأى، ويعرف أيضا بعمر نصر، فإن . اسم للدير أيضا: والعمر عندهم" قالَية العمر"
قاه خالد بن . ىل املوضع، فإمنا هو العمر باضم، وهو من مترتهات آل املنذر بلحريةكانت القالية مضافة إ

وكان احلسني ابن الضحاك يألفه، وكان إىل جانبه خمار يقال له يشوع، وله مرد حسن الوجه . كلثوم
  .مشاس، فكان احلسني يتألف اخلمار من أجل ابنه، حباً له

يف عمر سر من رأى، ومعنا أبو الفضل رذاذ وزنام الزامر، فقرأ وإخوان يل " أنا"اصطبحت : قال احلسني
الراهب سفرا من أسفارهم حىت طلع الفجر،وكان شجئ الصوت، ورجع من نغمته تراجيعاً مل أمسع مثله، 

فتفهمه رذاذ وزنام، فغىن ذلك عليه، وزمر هذا، فجاء له معىن أذهل العقول، وضج الرهبان بالتقديس، 
  : قلتف: قال احلني

رمٍر لقد هيجت ساكنة ياعهاجت بالبل صب بعد إقْصار  نَص  

وافتن يتِبع مزموراً ِبِمزماِر عجت -زبور داود طَورا بعد أطْواِر ملا حكاها زنام يف فننها-هللا هاتفةٌ مرجعة
أذكى جمامرها بالعود -ار حاا إن زرت حنتهوعج رهباا يف عرصة الداِر خم-أساقيفها يف بيت مذْبحها
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شربنا يوما يف : سقْيا لذاك جنى من ِطيب خمار قال عمر بن حممد-والغار تلْهيك ِريقته عن طيب مخرته
  : هذا الدير ومعنا حسني، وبتنا فيه سكارى، فلما طلع الفجر أنشدىن فيه لنفسه

ِر آذَنَكبالفج الناقوس  روغَرمبالع د الراهب  

    

ر وجادك  مخمور إلى خَمره فحنالغيث على قَد 

  تضحك عن قصفٍْر وعن حمر  عيناك في روضٍة واطَّردت

 جاد بالبطن وبالظَّهر قد  نفسك من شاِدٍن واستمعتْ

 معتَرفُ الَدر ِمزجها  نَدمانَك حيريةً فَعاط

 من حلُل التَّبر ومشرٍق  خُزاماه وحوذاِنه على

 نَيسان ِمن شَهر وحبذا  حبذَا الصحبةُ في العمر يا

 يا عاقَِد الزنَّار في الخصر  بحرمة الفح وسالَّفكم

 التي ُأضمر في سري إل  تَسِقِي إن كنت بي عِلماً ال

 بما شئت عن لخَمر وكِْن  التيَ عر وجدي بها هاِت

كان يرتهلا قس، وكان . وهي على احلرية. بضم القافن وختفيف الالم وتشديدها أيضاً" قُالَّية القَس"
  : وفيه يقول بعض لشعراء. أحسن الناس وجها، فعرت به

نجم ا قَدبالحيرة قَس إن  فَتَن ان فيها وفْتتنبهالر 

  رورا فَنَركَنورأى الدنيا غُ  هجر اإلنجيل حبا للصبا

  : ويف هذا الدير يقول الثَّرواين

  أضيفا بشرب الكأس يومي إلى أمِسي  من تتيم وِعجٍل هديتُما خيليي

 تَعدوا ريحان قُالَّية القَسّ فال  أنتما حييتُاني تَحية وإن

 دونى بالخلوق وباورِس حميدين  أنتما حييتما فاخْلوا إذا

موضع بتهامة : بضم أوله، وتشديد ثانيه، مضاف إىل احلزن، وهو الصلب من األرض"  احلزنقُلةُ"
  .معروف

اسقنيها يا أمري : ويف احلديث أن رجالً من بين متيم التقط شبكة على ظهر جالٍل بقلة احلزن، فقال لعمر
قربةٌ من ماء وقَربةٌ من : م هو خري قليل: فقال عمر. يا أخا متيم، تسأل خرياً قليالً: فقال الزبري. املؤمنني
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  .النب تغاديان أهل بيت من مضر، بل خري كثري، قد أَسقاكه اهللا

جبل معروف، : واحدة لباك، وهي آبار متجاورة قريبة القعر، يفضي بعضها إىل بعض، وجالل: الشبكةَ
  .رعى بقربة، فيأتيهم املاء والنبيريد أن اإلبل ترد املاء، وت": قربة من ماء وقربة من لنب" وقوله 

موضع يلي غُوطَة دمشق، قال الشاعر : بفتح الول والثاين، على وزن زرجنون، ذكره سيبويه" قَلَمون"
  : الفَراء

 على القَلَمون جوِن وأبياٍت  بنسي حاضر بحنوب حوضى

موضع ذكره أبو : اثنتني من فوقهابفتح أوله، وإسكن ثانيه، بعده نون مفتوحة، وتاء معجمة ب" قَلْنت"
  .بكر

  : موضع قريب من مكة، حمدد يف رسم ظلم، قال زهري: بفتح أوله وثانيه، على وزن فَعلى" قَلَهى"

  إلى أكناف دومةَّ فالحجون  قَلَهى تكون الدار منا إلى

  .أي مملوء: والعرب تقول غدير قلهى: قال األمعي

  .حروب داحس، وهنك اصطلح القوموبغدير قَلهى كانت آخر 

  .موضع ذكره أبو بكر، وكذلك قَلْهة مفرد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" قَلْهات"

حفرية لسعد بن : بفتح الثالثة، وتشديد الياء، بعدها ألف التأنيث، على وزن فَعلَيا،ذكره سيبويه" قَلَهيا"
  أيب وقَّاص، قال كثري 

 قَلَهيا الدار ولمتَخَيا على  بيع إذا نَأىولكن سقَى صوب الر

وهناك اعتزال سعد بن أيب وقاص حني قُتل عثمان رضي اهللا عنه، وأمر هله أال . وهىي يف دير بين سليم
  .خيربوه بشء من أمور الناس، حىت جتتمع األمة على أمة

  :  مكسورة وقال النابغةبفتح أوله وثانيه، وإسكان الواو، بعدها ذال معجمة" قَلَوذية"

  من الصهب السبال بني ِضباِب  تُنِْكرى نَسبي فإني فإما

وقال . ببالد بين مرة" قَناً: جنوب قَناً هنالك فاهلضاِب وقال أبو عمرو الشيباين-فإنّ منازيل وبالد قومي
  : الشماخ

لثُّري رض نتاجوي قَناً فَعنْبمن ج عبِجتَرخْدها غير مءا نَو  

  : وينبئك أن قَناً جبالن قول الطَّرماح

 جبالَ قَنًا متَحالفان كم  حاَلَفَ يشْكُر واللؤم قدما
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  .ظلم من آطام املدينة: بضم أوله، وباء املعجمة بواحدة" القُنابة

    

  .ملدينةواٍد من أودية ا: بزيادة هاء لتأنيث، على لفظ الذي قبله" قَناة"

ويف حديث أنس بن مالك ن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا استسقى سااللوادي قَناة شهران ومل يت أحد 
  وقال نصيب . من ناحية إالحدث باجلود

  بيثْرب أو وادي قَنَاةَ يليح

ن عمر، بلغين أن السائب مب جناب تويف وان امرأته جاءت عبد اهللا ب: وروى مالك عن حيي بن سعيد قال
فذكر له وفاة زوجها، وذكرت حرثاً بقناة، فسألته هل يصلح هلا أن بيت يه فنهاها عن ذلك، كن خترج 

  .من املدينة سحر، فتصبح يف حرثهم، تظل فيه يومها، مث تدخل املدينة إذا مست، فتبيت يف بيتها

م النري، ويف رسم لبين، من منازل بين فقعس، مذكور يف رس: بفتح أوله، ونون أخرى يف آخره" قَنان"
  : قال رجل من هذيل

  إن الخُنَاعي ابا تُقَاف

  لم يعطْني الحق ولم ينَاصِف

  فاقْتُله بين أهله اَألالَِطِف

  في بطن كُر في صعيد راِجِف

  بين قَنَان العذش والَّواِصِف

  . فهو قَنان آخر ال شك يهمن منازل هذيل ال شك يه، وقد نسب إليه قَنان كما ترى،: والعاذ

موضع : بفتح أوله، وإسكان انيه، بعده دال مهملة، وألف وباء معجمة بواحدة، بعدها باء والم" قَنداِبيل"
بالسند، وفيه أوقع ِهالَل بن أَحوز بآل املهلب، الذين ازموا من العقر، حني قتل يزيد بن املهلب، اخلارج 

  .على يزيد بن عاتكة

  : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وبدا لينمهملتني بينهما ياء من خراسان، قال الكميت" دِقنِدي"

 بخُارء مم َأخطََأ العدد وما  ويوم قنِديد ال تُحصى عجائبه

ماٌء لبين سعد، على ثالثة أَيام من خو، وهو على ليلة : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة" الِقنع
يبةمن الدر، وهو مذكور يف رسم اجلُنجحرض، إذا صدرت عنها تريد ه.  

  : موضع، قال متمم بن نويرة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ممدود، على وزن فَعال" القَنعاء"

  إذا حن فَحل لشَّوِل ِوسطَ المبارك  يِثير قَطَا القَنْعاء في كل لَيلَة
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  .موضع قد قدم ذكره يف رسم ذي طلوح: لقنافذعلى لفظ أثىن ا" القُنفُذَة"

"قيل قال أبنُ قْبل: واٍد بالعقيق: بكسر أوله، وتشديد ثاين" ِقنعقيق بين ع :  

  خَالَ عهدها بين قَو وقن  لَيلَى وثراِبها منازُل

  : ويدلك أنه قبل ضارج قول احلُطْيئة

  ِح األشياء الحوامُلكما زال بالصب  الِعيرُ حدى بين قن وضارٍج أرى

  : موضع يف دير بني متيم، قال رؤبة: بضم أوله، وتديد ثانيه، معرفة ال تنرف" قُنة"

  تَرضبعتْ من قُنّةَ الخُرطُوما

: بفتح أوله وثانيه، بعده واو ساكنةن ونون، وبعدها ألف التأنيث مقصور، على وزن فَعولَي" قَنوني"

   موضع بقرب، قال كثري

  ببطن قَنَونَي لو نَِعيشُ فَنَلْتقي  على أن َأجنَّتْك حفْرةٌ حلَفْتُ

  : ماٌء مذكور حمدد يف رسم ضرية، قال جرير: على لفظ تصغري الذي قبله" قُنيع"

 الليَل تَستَرقُ لِعيابا دببت  إذا مر الحِجيج على قُنَيٍع

  القاف والهاء

موضع قد تقدم ذكره يف رسم املُجزل، : له، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمةبواحدةبفتح أو" لقَهب"
  .ووقع يف رسم الربذَة

: ز القُهبة. هناك مذكور أيضا: وجفْر القُب. جبال مذكورة هناك،كأنه مجع أَقْهب: بضم أوله" القُهب"

جبل مذكور يف : له وثانيه، بعده دال مهملةبفتحو أو" قَهد"ظيب أقْهب : ومنه قيل. بياض تعلوه محرة
  .إن قهداً نفب كانت فيه وقعة لبين سليم على بين ِعجل: رسم سشنجار وقال علي بن محزة

قال األسود . موضه جماور لقدس قد يف رسم عروي: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" القَهر"
  : بن يعفر

  و عرمٍض من مياِه القَهر أو قُدِسذ  كزهاِء للُّوب كلفه وجامِل

  : وقال جردن العواد

  وذونَضٍد من هضبش حزور مشِْرِف  لِجراِن العوِد والقَهر دونه ِفدى

موضع باليمن، مذكور يف رسم احلَضر، وهو لعبد املدان، يدلُ على ذلك قول مزرد بن : والقَهر أيضا
  : ضرار
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  ونار بني عبِد الَمداِن لَدى القَهِر  نار برهوٍة: نارانلنا  وشَبتْ

    : وقول طفيل

دان ومن يكُنتَطَلّع مجاوالَها  مجاورة عبد المر لم يبالقَه 

أّهلَه الكلب إذا ما أنكَر ِلِع وقال عمرو بن معدى كرب=أُناسضعاَء منم من كل شو جارهمح :  

  ذَنَب ونحن فُروع أصل طَيب  من قومكمأبني زياٍد أنتم 

سوق احلمري جبأبٍه =بالقَهر بني مربق ومكَلَِّب ال حتسبن بين كُحيلَةَ حربنا=نِصلُ اخلميس إىل اخلميس وأنتم
أم لبين زياد سوداء، وبنو زياد من : وكحيلة. صحب كالب: ومكلب.يربق الغنم: فالكَوكَِب مربق

  : وقال أبن أمحر. ارِث بن كعببلح

يِر حل فلقَهيب جر  الدياربابٍة فحقاء فالوفج  

  القاف والواو

  .جبال فد تقدم ذكرها يف رسم ألبان: على لفظ مجع قائمة" لقَوائم"

وكسر بفتح أوله، " القَواِعل"موضع قد تقدم ذكره يف رسم اِجلواء : على لفظ مجع قادمة اجلناح" القَواِدم"
  أجبل من سلمى يف بالد طي، قال امرؤ القيس : العني املهملة، على لفظ اجلمع

  عقَاب ينُو ال عقَاب القَواعل  كأن دثَارا حلّقَتْ بلبوِبه

عقاب بنويف، وتنويف، بالياء والتاء، على : أردا عقاباً يف تنوف، أي يف جبل مِْرف، ويروي: قال األصمعي
عقبة مشهورة، : تُ،وف: قل أبو الفتح بن حنيب. وهو موضع ببالد طيئ: قال األصمعي. وزن فعويل

  : وامرأة نياف، أي طويلة، قلبت فيه الواو وياء، قال أبو ذؤيب. مسيت بالنوف، وهو ما عال من األرض

تُضّل ضاللُهفاس ِنيافاً من البيض الكرام العطابل  وآها الفَُؤاد  

  .مجع قانية، اليت تقدم ذكرها يف حرف القاف والنون، وهي هضاب مذكورة يف رسم الربذَةكأنه " قَواٍن"

موضع قبل املدينة، قال : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، مقصور، على وزن فعلى" قَورى"
  : قيس بن اخلطيم

 اعهاعلى رغٍْم شباعاً ِسب وقَورى  بعااً يوم ذلك منْهم تَركْنا

  تضاءل منها حزن قَوري وقاعها  ونَحن هزمنْا جكعكم بكَِيبٍة
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  .موضع قد قدم ذكره يف رسم أُبلَى: بزيادة نون على الذي قبله، على وزن ععالن" قَوران"

ير، واٍد بتهامة، موضع قد قدم ذكره يف رسم ع: بفتح أوله، وإسكن ثانيه، بعده سني مهملة" ذو قَوس"
  : قال أبو صخر

 ذي قَوس بأدهم ساكِب عأعالَم  فجر على سيِف العراق ففَرشه

 كُلْفُ الحنْتَم المتَراِكِب وبعج  وحلّتْ عراة بين نَقْرى ومنْشٍد

  .وهذه املواضع كلها من امة

  : صومعة راهب بالشام معروفة، قال ذو الرمة: بضم أوله" قُوس"

 قَس لينها واعتدالُها عصا  أمر منْقَد الِعفاِء كأنهعلى 

موضع ببالد هذيل، وفيه قتل : بفتح أوله، وضمه معاً، بسني مهملة، مقصور، على وزن فُعلى" قُوسى"
  : عروة أخو أيب خراش، قال يريه

  بجانب قُوسي م مشَيتُ على األرِض  ال أنسى قَيتالً رِزئته فواهللا

  : يضا فيهوقال أ

  ولهفي على ميٍت بقُوسي المعاِقل  فلَهفي على عمرو بن مرةَ لهفْةً

  .موضع قد قدم ذكره يف رسم الثَّلماء: بفتح أوله، على لفظ تثنية الول" القَوسان"

موضع معروف ببال فارس، قال عبيدة بن هالل : بضم أوله، وبامليم مكسورة، بعده سني مهملة" قُِومس"
  : يشكري يف هربه مع قطريال

 بين الفَرجاِن وصوِل بقُوِمس  وما زالت األقدار حتَّى قَذَفْني

: قال اجلرجاين. موضع املاء: قوس بلغتهم: وقال حممد بن سهيل. بني القرجان، بالقاف مضمومة: زيروى

  .منا هو كُوِمش بالفارسية، أي سكة املاشية'

"واٍد بالعقيق، عقيق بن عقيل، موضع قد قدم ذكره يف رسم أجأ، ورسم : نيهبفتح أوله، وتشديد ثا" قَو
وقال احلطيئة، فدل قوله أنه من . برك، ورسم تيماَء، وقد تقدم يف رسم قُفَال أن قَوا بني النباج و عوسجة

  : بالد عبس

لتَقًي كانِهنٍْد بم قم أظعانالحالل نَ  لم ي في الحي عولم،رودر  

 تَرع قَوا حذْيم وأِسيد ولم  ولم نحتْلل جنْبي ُأثاٍل على الملَال

     : وقال عنترة. ومها ابنا جذمية بن عبس
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ٍة كأنٍة وقَاريا بين قَورِب  السشْرنْتَحين لمائب طيٍر يصع  

  .موضع هناك: قارة

ر حبلب، وهو الذي كان جارياً بباب : رى يف آخرهبضم أوله، على لفظ التغري، وبقاف أخ" قُويق"
  سيف الدولة، وإياه عين أبو الطيب، وقد عبره وقد بلغ ماؤه إىل صدر رسه، وهو يف حال مدوده 

بجح ونهد ر بحارحها  ذا البذُمي ونَهدمحوي الناس 

  ى قَِرينَهأم اشْتَهيتَ أن تُر  ماء هل حسدتَنا مٍعينه يا

"ىجوع، ويف رسم : بضم أوله، على لفظ تصغري الذي قبله" قُوموضع قد قدم ذكره يف رسم الض
  .الضفْنن وقال املخبل

  بذى الرمِث أو وادي قُوى ظَعائن  شاقنى لوال الحياء من الصبا لقد

  القاف والياء

ذكره يف رسم حبري وهو جبل بقرب دومة جلندل، موضع قد قدم : بكسر أوله على وزن فَعال" قياَل"
  وإياه عين أبو الطيب بقوله 

  يخَفْن في سلْمى وفي ِقياَل  بجٍد في بلْبال فوحشُ

  .بالباء املعجمة بواحدة" ويف ِقباَل: " ويروى

  : ال الطائيبلد منصل بعمورية، ق: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالذال املعجمة والقاف" القَيذُوق"

 حقّها من القَيذُوِق أخذَتْ  هامةَ الضوحي إلى أن وطَئتْ

 بأطْالقها على الباطَلُوِق  السياطُ حتَّى إذا استَنَّت ألهبتْها

 كُلَّ سهٍب وِنيق بالقُبالِذ  شُزباً فلما استَباحتْ شَنّها

 قاً إلى اإلبِسِيقباِس رهجاً  سار مستَقْدماً إلى البأس يزجي

ثم رةَ البليورألقى على د  فيق كن والتَّوملَّى باليحم 

 بما شَان ال وال بالرِزِيق  بلخليج مالم يجد قَطُّ واحداً

: وقعة زعزعت مدينة قسطنطسن حتى ارجتت بسوق فروِق مث ذكر وقعة اوقعها هذا املمدوح باحلمرة

  : احي أذربيجان، فقالأصحاب باَباكن بنو

 أو قَضى قُبيَل الشُّرِق وقَضتْ  صاغَري صغَاراً وزغْماً َأورثَتْ
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 وربرٍب موموق عين  كم أفاءتْ من أرض قرةَ من قُرة

. ملةباالء والنون والدال امله" الفَندوق"ورواه أبو علي القايل " القَيذُوق: "هكذا رواه الُّواي وأبن مثىن

والقُبالذ بالباء املعجمة بواحدة، والذال املعجمة رواه الصويل وأمب مثىن، ورواه . أرض هناك: والباطَلوق
حصن هلم، بكسر اهلمزة، والباء : واالبسيق. البقُالّر، بالباء قبل القاف، وبالراء املهملة: إمساعيل بن القاسم

: وما شان الرزيق. رولية، وأا تروى بالذال والدالوقد تقدم ذكره د. املعجمة بواحدة، والسني املهملة

: وصاغَرى. موضع بقرب القسطنطينة، بفتح الفاء، والراء املهملة: وسوق فروق. أظنهما من بالد الرك

  .أرض هناك: وقرة. قرية من قرى أذربيجان، وكذلك أو قضى

ن معاوية بن خديخ قد اختط القريوان مبوضع كا. مدينة معروفة: بفتح أوله، وسكون ثانيه" القَيروان"
يقال له اليوم القرن، فهض إليه عقبة بن نافع أبن عبد القيس الفهري، ملا واله عمرو بن العاص إفريقية، 

فلم تعجبه، فركب الناس إىل موضع القريوان اليوم، كان وادياً كثري األشجار، غضية ماوى للوحوش 
. يقول ذلك ثالث مرات. يأهل الوادي، إنا حالون إن شاء اهللا، فاظُعنوا: واحليات، موقف عليه، وقال

انزلوا : قال فما رأينا حجرا وال شجرا إال خترج من حتته حية أو دابة، حىت هبطن بطن الوادي، مث قال
وذلك سنة مخسني، واقام به ثالث سنني، . باسم اهللا، وأمر بقطع شجره وحرقه، واختط يف ذلك املوضع

 جعل يغزو ويفتح البالد، حىت بلغ سوس القصوى وقتل شهيداً سنة ثالث وستني، وكن مستجاب مث
  .الدعوة

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدع ين مهملة، وألف وراء مهملة مكسورة، مث ياء أخت الواو، " قيسارية"
إال شهراً، وفتحها، وبع من غور الشام، حاصرها معاوية سبع سنني : خمففة، غري مشدودة، وهاء التأنيث

  .أال قَيسارية قد فُتحت قَسرا: بفتحها إىل عمر، فقام عمر رضي اهللا عنه، فنادى

  .ماٌء مذكور ي رسم أبلى، فانظره هنالك: بكسر أوله، وتشديد ثانيه،قصور، على وزن فعلى" ِقيا"

    

   عبس قال العجاج موضع يف ديار بين: بفتح أوله، وتديد انيه، بصاد مهملة" قَياص"

 قَو أم نَووا قَياصا أبطْن  فأَْصبحوا غلضوا مغَاصا

  الكاف

  : موضع يف ديار بين متيم، قال جرير: بالباء املعجمة الواحدة" كَابة"

  من نحو كابة تحتث الحدادة بهم كي يشعفوا الفا صبا فقد شعفوا
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قال االصمعي، . موضع يف شق ديار بين متيم: ظ فاعلبكسر الباء، بعدها دال مهملة، على لف" كَاِبد"
  : وانشدللعجاج

  وليلة من اليالي مرت

  شاهدتها بكابد وجرت

  كاكلها لوال االله ضرت

  .كذا نقلة قاسم ابن ثابت. أي مبكابدة شديدة ومشقة": بكَاِبد: "وقال مرة اخرى

اشع ابن مسعود، فصاحله الصبهبذ، فدخل جماشع مدينة معروفة يف بالد الترك،غزاها جم: بضم الباء" كَابل"
فاصابه يف منصرفه الثلج والدمق، فماتو اال : قال. بيت اصنامهم فاخذ جوهرة جليلة من عني اكربها

  : وقال جرير. رجلني، فزعم االصبهبذ ان الصنم فعل ذلك م

  فهو كالكابلي أشبه خاله  أمه أباه عليه غلبت

وقد زعم قوم أن أهل كابل . كانت أمه من سيب كابل، فلذلك نسبه إىل كابليعين يزيد ابن املهلب، و
  : خمصوصون من بني سائر ولد أدم بأذناب تكون هلم، وقال الشاعر

  أذنابنا ترفع قمصاننا من خلفنا كالخشب الشائل

  .نيوقال حسان بن حنضلة الطائي، وكان قد أعطى فرسه كسرى ملا قام به فرسه، إذ هزمه رام شوب

  بذلت له ظهر الطبيب وقد بدت مسومة من خيل ترك و كابال

  : جبل معروف يف ديار بين تغلب، قال أوس بن حجر" كَاِثب"

 النبي من الكاثب مكان  ألصبح رتما دقاق الحصى

اشاقتك مرتلة دائرة بذات الطلوح إىل كاثره ؟ فانباك اا : مرتل يف ديار بين تغلب، قال مهلهل" كَاِثرة"
  .تلقاء ذي طلوح املتقدم ذكره

  .من بالد فارس: بفتح الزاي، بعدها راء مهملة مضمومة" كَازرون"

  .وبازائها السردن، وهي حبال حمدقة منيعة، وليست مبدينة

  .اسم ماء": كَاِظمة"

. خترج من البصرة، فتسري إىل كاظمة ثالثا، وهي طريق املنكدر، ملن اراد مكة من املنكدر: قال االصمعي

جبل امحر ينقاد ثالث : و الصمان" مث إىل الدهناء ثالثا"مث تسري إىل الدو ثالثا، مث تسري إىل الصمان ثالثا، 
  : قال مرؤ القيس. لياال، ليس له ارتفاع، وامنا مسي الصمان لصالبته
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  إذ هن ارسال كرجل الدبي أو كقطا كاظمة الناهل

  : وقال البعيث

  ها نبط من أهل حوران جثممن الدو فالصمان حتى تنبهت ل

  : وماء كاظمة ملح، يصلح عليه احلديد، ولذلك قال البعيث: قال يعقوب

  ذنوب عراك قحمته التراتر  سهوا كاظميا كانه فارسل

  .وكاظمة من مياه بين شيبان. أي الشدة

ذكر اين مسعت ا: روى الطربى عن رجاله، عن أيب عمرو الشيباين احملدث، وامسه سعد ابن اياس، انه قال
  .برسول اهللا عليه السالم واين ارعى ابال الهلى بكاظمة

اسم لنهر احلرية؛ قال املتلمس يف شان : بكسر الفاء، والراء املهملة، على مثال فاعل من الكفر" كَاِفر"
  : الصحيفة

 اقنو كل قط مظلل كذلك  قذفت بها في الثنى من جنب كافر

. ما بعد عن الناس، ال يكاد يرتله وال مير به احد: لكفر من األرضو الكافر و ا. وانظره يف رسم ضاح

و روى ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه . أهل الكفور عند أهل االمصار، كا الموات عند االحياء: ويقال
يعين ان اجلهل عليهم اغلب، وهم إىل . ال تسكنوا الكفور، فان أهل الكفور كاهل القبور:وسلم انه قال

رواه أبو امساء عن أيب . قال. أهل الشام يسومون القرى الكفور: وقال أبو اسحاق احلريب. رعالبدع اس
  ".لتخرجنكم الروم من الشام كفرا كفرا: "هريرة

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح امليم، و باخلاء املعجمة، على اللفظ النسبة إىل الكامخ" الْكاَمخية"
  .برقعيد

  .جبل مذكور يف رسم االصفر، وقد مضى حتديده: بعدها سني مهملةبكسر امليم " كَاِمس"

  الكاف و الباء

روى قاسم ابن ثابت، من . قارة يف ديار مثود: بفتح أوله، وباء اخرى بعد االلف على وزن فعالة" كَبابة"
ليه نبانا رسول اهللا صلى اهللا ع: طريق خبيب بن سليمان بن مسرة بن جندب، عن ابيه، عن مسرة، قال

  .وسلم ان ولد الناقة ارتقى يف قارة، مسعت الناس يدعوا كبابة

  .هكذا صح نقل هذا االسم يف الرواية
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موضع بتيماء؛قال أبو الذيال اليهودي يبكي يهود : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة" الِْكبس"
  : تيماء

  اثمرابرعبل ما اخضر االراك و   تزى عيني مثل يوم رايته لم

 قصيرا وايام برعبل اقصرا  بالكبس قد كان طولها وايامنا

هو اجلبل االمحر الذي جتعله : كبكب: قال الطوسي. بفتح أوله،وإسكان ثانيه، بعدمها مثلهما" كَبكَب"
: قال الطوسي. هو اجلبل االبيض عند املوقف: وقال االخفش. خلف ظهرك إذا وقفت مع االمام بعرفات

  : ل االعشىوهو مؤنث؛قا

  يكون ما اساء النار في راس كبكبا  منه الصالحات وان يسى وتدفن

هو الذي كان يرتله سامة بن : وكبكب. ثنية، ولذلك مل يصرفها: كبكب: قال أبو حامت. فلم يصرف
  : لؤي، فغاضب قومه، فرحل إىل عمان؛ قال املتلمس

  عيسثم استمرت به البزل القنا  كسامة إذ شعف منازله كانوا

  .وقد ذكرت كبكب يف رسم اللبني، ورسم خنلة. وله جند يضاف اليه، ويقال جند كبكب

  : موضع يف ديار بين عامر؛ قال لبيد: بفتح حروفه، على وزن فعالن": الكَبوان"

  رهم الربيع ببرقة الكبوان  طالت اقامتها وغير عهدها

وهو منسوب إىل . روف، يصب فيه وادي ذات اجليشواد مع: بفتح أوله،وكسر ثانيه" واِدى أيب كَِبري"
  .أيب كبري بن وهب بن عبد بن قصى؛ وقد انقرض ولد عبد بن قصى

كبيس، بفتح أوله، وكسر : بضم أوله، على لفظ تصغري الكبش من الضان؛ وابن جبلة يقول" كُبيش"
  .وهو موضع مذكور يف رسم حيب، قد مضى يف حرف احلاء. ثانيه، وسني مهملة

  لكاف و التاءا

موضع بنجد فيه خنل كثري، كان جلعفر ابن إبراهيم بن على بن عبد اهللا بن : بضم أوله، وبالنون" كُتانة"
  : قال كثري. وهو اليوم لبىن اىب مرمي: قال حممد بن حبيب. جعفر

  إلى وجمة لما اسجهرت حرورها  خفوفا من جنوب كتانة اجدت

وقد تقدم ذكر مواضع كتانة يف رسم حرض؛ قال ابن . ابيضت: واسجهرت. جانب من كتانة: ومجة
  : هرمة

  فدر فاعلى عاقل فالمحسر  فاسائر منها فمضب كتانة



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  609  

  .موضع مذكور يف رسم ربيب:بفتح أوله وثانيه" الْكَتب"

  .موضع يايت ذكره اثر هذا: بضم أوله، وإسكان ثانيه" كُتلَة"

  : قال ابن مقبل. اسم رملة: وزن فعلىبظم أوله، وإسكان ثانيه، على " كُتمى"

  وقد خفيا اال الغوارب ربرب  ودوار كان ذراهما وكتمى

  : هو جبل يف بالد بين عقيل، وانشد البن مقبل: قال يعقوب. بظم أوله، وإسكان ثانيه،بعده ميم" كُتمان"

 المحاجن بالمهرية الذقن وقع  قد صرح السير عن كتمان وابتذلت

  : النمرييوقال أبو حية 

  دعا اهلها من بطن كتمان مشرب  ان ردت قناعيس جلة اريتك

  : ويف شعر لبيد كتمان، واد بنجران، قال لبيد

  تبغى بكتمان جوذرا عطبا  بالغمير ممرية كانها

  .بقرة ال ولد هلا تدر عليه، قد اكل السبع ولدها: ممرية

كتنة خمالف من خماليف : وقال االحول. سم الغمريموضع مذكور يف ر: بفتح أوله وإسكان ثانيه" كَتنة"
  .مكة النجدية، وانظره يف رسم جاش

حصن من حصون خيرب، قد : بفتح أوله، وكسر ثانيه، على لفظ واحدة الكتائب من اجليوش" الكَِتيبة"
وكانت ويف قصة خيرب ام وجدوا يف الكتيبة طعام كثريا قد اعدوه ملاكلتهم، . تقدم ذكره يف رسم تيماء

  .سنة مرزمة

  الكاف و التاء

  : موضع يف بالد طي؛ قال زيد اخليل: بضم أوله، وإسكان ثانيه" كُتلَة"

  وكثلة حيا بن شيما كرا كرا  حوالى فردة فعناصر وان

 شمجى خطية وحوافرا بنى  مالنا جو موفق بعدكم ونحن

  .عر زيد كثلة، بالثاء املثلثةهكذا روى يف ش.من بالد عامر: وموقق. من بالد طي: فردة وعناصر

  : قال. وروى يف شعر طفيل كتلة، بالتاء املعجمة باثنتني

 إذ سارت الينا القبائل بكتلة  وانت ابن اخت الصدق يوم بيوتنا

هضبة اجتمعت عندها غىن، وخرج اليهم عوف ابن االحوص يف كالب وكعب، : كتلة: قال أبو عمرو
  .تفاين الناسفحجز بينهم يزيد بن الصعق، وخاف 



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  610  

  الكاف و الحاء

موضع ذكه أبو بكر ومل : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده كاف مفتوحة، وباء معجمة بواحدة" كَحكَب"
  .حيدده

    

  .ر مذكور حمدد يف رسم الثرثار، قد تقدم ذكره: بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" الكُحيل"

  : قال سلمى بن املقعد القومى

  لكم صرط بين الكحيل وجهور  اتقاء اهللا حين ادخلتم لوال

  الكاف و الدال

: وكداء هذا اجلبل. جبل مبكة مذكور يف رسم ضرية: بفتح أوله، ممدود ال يصرف النه مؤنث" كَداء"

هو عرفة بعينها، وهي كلها موقف اال عرنة، وليست عرنة من احلرم، بينها وبني احلرم رمية حبجر؛ قال 
  : عد قريشاحسان يو

 النقع موعها كداء تثير  عندما خيلنا ان لم تروها

  : وقال ابن الرقيات

 فال كن فالبطحاء فكدى  اقفرت بعد عبد شمس كداء

يريد عبد مشس بن عبدود بن نصر بن ماللك ابن حسل بن عامر بن لؤى . جبل قريب من كداء: وكدى
  : وانشد اخلليل. بن غالب

 كديها فكدائها ح  انت ابن معتلج البطا

وروى البخاري وغريه، ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امر خالد بن الوليد يوم الفتح، ان يدخل من 
ان النيب صلى اهللا : ويف موضع اخر. اعلى مكة من كداء، ودخل النيب صلى اهللا عليه وسلم من كداى

 أوله، وتنوين ثانيه، مقصور، عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء، وخيرج من اسفلها من كدى، بضم
باسفل مكة، بقرب شعيب الشافعيني وشعيب ابن : وكدى: قال على بن امحد. على لفظ مجع كدية
وحلق من "حلق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع من ذي طوى إىل كداء . الزبري، عند قعيقعان
ى طوى، مث ض إىل اعلى مكة، فكاضرب دائرة يف دخوله وخروجه، بات بذ"كدى إىل احملصب 

  .فدخل منها من كداء، ويف خروجه خرج من اسفل مكة، مث رجع إىل احملصب

وكان . و اما كدى مصغر، فامنا هو ملن خرج من مكة إىل اليمن، وليس من هذين الطريقني يف شئ
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  .دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم من كداء، وخروجه من كدى يف حجة الوداع

قالت بنت حبسري بن عبد اهللا القشريي، ترثي . موضع قبل املروت: بلفتح أوله، وتشديد ثانيه" الكَدام"
  : ، وهو يوم العنابني"يوم املروت"اباها املقتول 

 تثار بفارسها القتيل ولم  كعب بكعب ان اقامت فما

  لدى الكدام طالب الذحول  يناديهم مقيما وذحلم

هو ماء مذكور يف رسم ظلم، واليه تنسب قرقرة : نيه، بعده راء مهملةبضم أوله، وإسكان ثا" الكُدر"
  .يف رسم تغلمني، ويف رسم النبيت" أيضاً"وانظره . الكدر، على ما بينته هناك

وملا انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بدر، مل يبق باملدينة اال سبع ليال، مث غزا بنفسه يريد بىن 
  .ههم يقال له الكدر، فاقام عليه ثالثة ايام، مث رجع إىل املدينة، ومل يلق كيداسليم، فبلغ ماء من ميا

وقرقرة الكدر هي اليت انتهى اليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة السويق، على ما تقدم ذكره يف 
  .رسم النبيت

  .موضع ذكره أبو بكر: ءبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، ممدود على بناء فعال" الكَدراء"

موضع بني مكة و املدينة، بني مرتلىت امج : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده دال وياء مهملة أيضاً" الكَديد"
الربذة، " وعسفان، وهو ماء عني جارية، عليها خنل كثري البن حمرز املكي، قد مر ذكرها يف رسم 

  .العقيق" وسيايت حتديدها بامت من هذا يف رسم 

بت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صام، حىت إذا بلغ الكديد افطر، فافطر الناس، وكانوا ياخذون وث
رواه االئمة من طريق عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن . باالحدث فاالحدث من امره صلى اهللا عليه وسلم

  .ابنعباس

 ظمن بىن كنانة ميتا، حىت فنت ربيعة"وبالكديد قتل نبيشة بن حبيب السلمى ربيعة بن مكدم، ومحى فيها 
  ": على اختالف فيه"قال حسان ابن ثابت . نبيشة

  يوم الكديد نبيشة بن حبيب  نعم الفتى ادى نبيشة بزه

  الكاف و الذال

  .حصن بارض اذربيجان، مذكور يف رسم موقان، فانظره هناك: بفتح أوله وثانيه، بعده جيم" الكَذَج"

  الكاف و الراء
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ثنية : وكر فيها ابن دريد املد الغري.وذكر ابن االنبارى فيه املد و القصر. أوله، مقصور ال مبدبفتح " كَرا"
  .بني مكة و الطائف، عليها الطريق إىل مكة، وهي حمددة يف رسم ضرية، فانظر ها هناك

ة هي من ارض بيشة، كثري: بفتح أوله، ممدود غري مصروف، ومل يؤثر فيه القصر؛ قال أبو نصر" كَراء"
  : هي وادي بيشة، قال ابن امحر: وقيل. االسد

  ببطن كراء يشفقن الهداال  وهن كانهن ظباء مرد

    

  : وقال طفيل

 خشاته الرجل الظلوم يرد  وكاغلب من اسود كراء ورد

  : وقال عروة ابن الورد

  تحاول سلمى ان اهاب و احصرا  بواد من كراء مضلة تحل

 جاورت حيا بتيمن منكرا وقد  ترجيها وقد حيل دونها وكيف

  .فقد صحف" وقد جاورت حيا بتيماء: "ارض قبل جرش، يف شق اليمني؛ ومث كراء؛ ومن انشده: تيمن

  .موضع مذكور يف رسم اجلىب:بكسر أوله، وراء مهملة يف اخره أيضاً" الِكرار"

نة؛ قال أبو بثينة يف هجائه جبل يف ديار بين الدثل من كنا:بضم أوله، وبالشني املعجمة يف اخره" كُرا ش"
  : سارية بن زنيم

 مثل افواج الحسيل فجاءوا  واوفى وسط قرن كراش داع

  : ورواه أبو على القايل عن ابن دريد. هكذا رواه السكرى وفسره

  وامسى فوق قرن كراس داع

  .موضع بناحية الطائف: كراش: قال اهلمداين. واهللا اعلم. وهذا تصحيف

  .مرتل من منازل بين عبس: ه، وبالعني املهملة يف اخرهبضم أول" كُراع"

  : قال زهري بن جذمية يرثى ابنه شاسا

  إذ نمى فارس الجر ادة ناع  ليلي ببطن ذات كراع طال

  : وقال عمر بن أيب ربيعة

  ونحن بين الكراع فالخرب  لهند سرى فارقني طيف
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قال كراع الغميم، على ما يلي ذكره يف حرف موضع يلي الغميم، الذي ينسب اليه الكراع، في: اخلرب
الغني، وهو حمدود يف رسم العقيق، عند ذكر املنازل؛ وكان بشر بن سحيم الغفاالي يسكن بكراع 

انا فتحنا : ""وجدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند كراع الغميم يقرا: وقال جممع ابن حارثة. الغميم
  ".لك فتحا مبينا

  .موضع يف ديار جذام:  الراء املهملة، وتشديد الباء املعجمة بواحدةبفتح" وكراع ربة"

موضع قد تقدم ذكره : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده بلء معجمة بواحدة مضمومة، مث قاف" الكُربق"
  .يف رسم اخلرنق

حية الكوفة، موضع بالعراق من نا:بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، ممدود" كَربالَء"
  : ويف هذا املوضع قتل احلسني ابن علي رضى اهللا عنهما، قال كثري. مذكور يف رسم العذيب

 غيبته كربالء وسبط  فسبط سبط ايمان و بر

  : وهناك الطف أيضاً؛ قال ابن رمح اخلزاعي يف مقتل احلسني رضى اهللا عنه

 رقاب المسلمين فذلت اذل  وان قتيل الطف نت ال هاشم

حصن من معاقل اجلبل، وهو حصن أيب دلف القاسم بن عيسى : بفتح أوله وثانيه، بعده جيم" رجالكَ"
  .العجلى

  : انت الذي يقول فيه على بن جبلة: ودخل أبو دلف على املامون، فقال له

  بين مبداه ومختضره  الدنيا أبو دلف انما

  ولت الدنيا على اثره  ولى أبو دلف فاذا

ؤمنني، شهادة زور، وقول غرور، وملق معتف سائل، وخديعة طالب نائل؛ اصدق منه قال يا أمري امل
  : واعرف منه يب، ابن اخت يل يقول

  ذريني اجوب األرض في طلب الغن

  فما الكرج الدنيا وال الناس قاسم

  .فاسفر له وجه المامون

  .قد تقدم ذكره: و الكدج، بالذال املعجمة

  .نبطى ليس من كالم العرب: له، وإسكان ثانيه، بعده خاء معجمةبفتح أو" كَرخ بغداد"

  .موضع بعينه ذكره أبو بكر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة، والف وحاء مهملة" كَرداح"

"قال عبد اهللا ابن سربة. موضع من ثغور بالد الترك: بضم أوله وتشديد ثانيه" الكُر :  
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  خزر العيون، ونفس صلبة العود  نفراهللا يوم الكر من  نجانى

  : احلسى جيتمع فيه املاء؛ قال كثري: والكر أيضاً: قال. الكر حبر ارمينية: وقال املفجع

 قلب عادية و كرار به  وما سال واد من تهامة طيب

  .و إىل الكر هذا تنسب قنطرة الكر

ر به االحنف يف جيشه غازيا، فوقف وذكروا ان قطن بن عوف اهلاليل وىل فارس لعبد اهللا بن عامر، فم
  .اجيزوهم، فهو أول من سن اجلوائز: هلم على قنطرة الكر، فيعطى الرجال على قدره، فلما كثروا قال

وورد يف شعر . هكذا ورد يف شعر زهري، على ما ذكرته يف رسم الغمر. بضم أوله، وفتح ثانية" الكُرم"
قال أبو خراش . الكرم، بضم أوله، وإسكان ثانيه: عيأيب خراش من رواية السكرى، ومل يروه االصم

  : يرثى خالد ابن زهري، وخياطب امراته

  وما عشت عيشا مثل عيشك بالكرم  ان الجود منه سجية وايقنت

    

  وال البكر، ال التفت يداك على غنم  ان الناب ليست رذية وايقنت

هذا بعيد؛ الن اجلمع الذي بينه وبني : فتحقال أبو ال. موضع، فجمعه وما حوله: كرمة: قال السكرى
وهي أيضاً . واحده اهلاء، امنا يايت يف االجناس املخلوقة، حنو مترة ومتر، ودرة و در، وليست كرمة كذلك

  .و االقرب فيه ان يكون حذف اهلاء للحاجة إىل ذلك. علم، وليست نكرة اصال

 بلد معروف، مسى بكرمان بن فلوج، من ولد لنطى :بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعالن" كَرمان"
  .بن يافث بن نوح

  : قاله السكرى، وانشد اليب خراش. موضع ببالد هذيل: بضم أوله، وإسكان ثانيه" كُرمة"

  وما عيشت عيشا مثل عيشك بالكرم

  .وقد تقدم ذكره بامت من هذا

  : بعض طئ، وهم رهط حامت، قال زيد اخليلماء ل: تثنية كرمل: بفتح أوله وإسكان ثانيه" الكَرمالن"

 الكرملين لهم فديد جحاش  اتاني انهم مزقون عرضى

  : مث قال فيه

  فخلى بين كرمل و الوحيد  ياعدى وال تراعى فسيرى
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  .يعين قبيلته" فسريى"وقوله . يعين عدى بن حامت

موضع قريب من : بواحدة، مقصوربفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون مفتوحة، وباء معجمة " كَرنبى"
  : االهواز؛ قال الراجز

  كرنبوا ودولبواوحيث شئتم فاذهبواقد امر المهلب

يريد صريوا بكر نيب، أو صريوا بدوالب؛ وهي أيضاً قريبة من االهواز، وقد تقدم . أي صار امريا: امر
  .ذكرها

  .موضع معروف:  معجمة بواحدة، ممدودبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون مفتوحة، وباء" كَرنباء"

واملرضى . جبل بضهر من ارض اليمن، و فيه غيل كروة، مما يلى ضهر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" كَروة"
ينتشرون فيه، ويرون ان به جنا يربئون من اغتسل به، وحيملون فتحة، مترا أو زبيبا أو غري ذلك، يضعونه 

  .هنالك

  : موضع باجلزيرة؛ قال جرير: كسر ثانيه، بعده الياء اخت الواوبفتح أوله، و" ذو كَِريب"

  أو باالفاقة منزل من مهددا  هاج الفؤاد بذى كريب دمنة

  : وقال عدي بن زيد

 إلى لبيب الكثيب ففاثور  بطن العقيق إلى افاق سقى

  ففلجا فالنبي فالنبي فذا كريب  قلة االدحال وبال فروى

  ".روهو حمدد يف رسم ذى قا"

خليج يشتق من نيل مصر، : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء املفتوحة، واخرها ساكنا" الِكريون"
  : قال كثري

 بالكريون ذات قلوع دوافع  وولت سراعا عيرها وكانها

  .مجع قلع، وهو الشراع: قلوع

  الكاف و السين

  . تقدم ذكره يف رسم اجلريربفتح أوله، و بالباء املعجمة بواحدة يف اخره قد" كَساِب"

  .من ارض اليمن، مذكور يف رسم الرزم: بفتح أوله وثانيه، وتشديده، بعده راء مهملة" كَسر"

قال . وهو بلد بالعراق معروف. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده كاف مفتوحة، وراء مهملة" كَسكَر"
: ومعناه" فعرب " امنا هو كشتكر، : قال اجلرجاين. ارض الشعري: معىن كسكر: حممد بن سهل احلول
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  .ومن طساسيجها زندورد، بعث إليها سعد بن أيب وقاص النعمان بن مقرن فصاحلهم. عامل الزرع

ومها جبالن يف البحر، حبذاء عمان، فاذا مرت . بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" كُسري وعوير"
  .ما سفينة مل تكد تسلم من الكسر أو الغرق

فان اإلخباريني زعموا " عوير وكسري، وكل غري خري: واما املثل الذي أورد أبو عبيد وغريه، وهو قوهلم
أن اصله إلمامة بنت نشبة بن مرة، كانت عند خالد بن رواحة من غطفان، وكان اعور، فنشزت عليه 

  .، فأرسلتها مثال"عوير و كسري، وكل غري خري: "أيضاً، وقالت

  الكاف و الشين

ال : قال األزدي. وقد تقدم ذكره يف حرف الزاي. جبل الزهران: بفتح أوله وثانيه، ممدود" و كَشاءذ"
من اراد الشفاء من كل داء، فعليه : ويزعمون ان جنية قالت. اعرف الكراث ينبت اال يف هذا اجلبل

 الراث، فاقام فيه وإذا أتى اذوم، فتوسط منبت. والناس يستمعون بالكراث. بنبات الربقة من ذي كشاء
  .خيلطه يف طعامه و شرابه، مل يلبث ان يربا

وذكاله ابن . جبل مما يلي حدود اليمن: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" كَِشب"
قال بشامة بن . كشب، بضم أوله وثانيه: كشب، باسكان الشني، وابو احلسن االخفش يقول: دريد
  : عمرو

  وحاذت بجنب اريك اصيال  كشب غدوة فمرتعلى

    

يقول سارت يف يوم . كشب جبل قريب من وجرة، بينه وبني أريك ناء من األرض: قال امحد بن عبيد
  : وقال مزاحم العقيلي. واحد ما يسار يف أيام

  أعالم صارة فاألغوال من كثشب  بين نجران نجران الحقول إلى ما

إذا بلغت جنران وجرش بلغت : يقول" جنران احلقول"له قو: قال األصمعي. جبل هناك أيضاً: وصارة
  .وجنران وجرش أول حدود اليمن؛ ويدلك أن كشبا جبل اسود قول العجاج. الزرع

  اسود مثل كشب أو كشبا  من حرة ليلى ظربا كان

موضع بني مكة واملدينة، مذكور يف حديث : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" ذُو ِكشد"
  .رة النيب صلى اهللا عليه وسلمهج

روى ابن إسحاق ان رجلني من . جبل باليمن، يف ارض جرش: بفتح أوله وثانيه، بعده راء مهملة" كَشر"
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أهل جرش قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظران ويرتادان، فبينما مها عنده بعد العصر، إذ 
يا رسول اهللا، ببالدنا جبل يقال له :  اهللا شكر؟ فقاالبأي بالد: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ليس بكشر : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وكذلك يسميه أهل جرش: قال إسحاق. كشر
وكان قومهما قد اصيبوا . ان بدن اهللا لتنحر عنده االن: ما شانه يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا. ولكنه شكر

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن إىل اىب بكر وعثمان، فقاال هلمايف تلك الساعة، فجلس الرجال
فقاما اليه، فساال رسول اهللا صلى اهللا . لينعى لكما قومكما، فقوما اليه فاسااله ان يدعو اهللا لريفع عنهم

سول وكان الذي اصام صرد ابن عبد اهللا االزدي، امري ر.. عليه وسلم ان يدعو اهللا لريفع عنهم، ففعل
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم على وفد االزد

  الكاف والفاء

اسم لبقيع الغرقد، وهي مقربة : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني من فوقها" كَفْتة"
؟ "امل جنعل األرض كفاتا، احياء و امواتا: "املدينٍة قد تقدم، وهذا االسم مشتق من قول اهللا عز وجل"

  .م املشهورة واحها كفر، بفتح أوله، وإسكان ثانيهكفور الشا

  .وروى عن أيب عبيد بفتحها، وإسكان الباء املعجمة بواحدة، بعدها الف. بضم اهلمزة" كَفْر أُبيا"

  .بكسر التاء، وإسكان العني املهملة، بعدها قاف وباء معجمة بواحدة بعدها الف" كَفْر ِتعقَاب"

 املعجمة باثنتني من فوقها، وبعد الواو ثاء مثاثة مفتوحة، بعدها ياء، على وزن بضم التاء" كَفْر توثَى"
  .فعلى

  .بفتح أوله، وفتح النون وتشديدها، بعدها سني مهملة" كَغر رنس"

منه امحد بن سليمان الكفرشيالين .بالشام: بكسر الشني املعجمة، بعدها الياء اخت الواو" كَفْر ِشيالن"
  .الزاهد

"بالطاء املهملة، والباء املهملة، والباء املعجمة بواحدة"  طَابكَفْر.  

بالعني املهملة، والقاف املكسورة، والباء املعجمة بواحدة، وهو تلقاء طربية، واياه عىن امحد " كَفْر عاِقب"
  : بن احلسني بقوله

  اعدوا لي السودان في كفر عاقب  وعيد االدعياء وانهم اتاني

  الكاف والالم
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وانظرها يف رمسها، وقد . هو قدة بعينها: الكالب. بضم أوله، وبالباء املعجمة بواحدة يف اخره" الكُالَب"
وبني ادناه واقصاه مسرية يوم، اعاله مما يلي اليمن، واسفله . مضى ذكره يف رسم االثل، ويف رسم البدى

  : وقال سالمة بن جندل. مما يلى العراق

  خبرك دوس وهمدانهاب ت  بنا يوم ورد الكال سائل

شرحبيل وسلمة بعد موت : اختلف ابنا آ كل املرار. ويف رسم واردات تفسري ماالذي جر يوم الكالب
ابيهما، ومع شرحبيل بكر و الرباب وبنو يربوع، ومع سلمة تغلب والنمر وراء، فقتل أبو حنش 

  : شرحبيل، وازمت شيعته، وذلك بالكالب، قال االخطل

  ولكن قد اهنت بني شهاب   لم تهنىغسان انك ابا

 سراتكم يوم الكالب دماء  ترقوا في النخيل وافطرونا

وكانت بنو متيم أيضاً ملا اوقع م كسرى جر، وذلك ام اغاروا على لظيمية يوم الصفقة، فلجئوا إىل 
ارث بن عبد الكالب، وذلك يف القيظ، وقد امنوا ان تقطع اليهم تلك الصحارى، فدل عليهم بنو احل

املدان جر، فلما ور القيظ غزوهم، فهزمتهم بنو متيم اقبح هزمية وافظعها، وامرهم قيس بن عاصم؛ ان 
اتبعوا املنهزمة، ويقطعوا عرقوب من حلقوا، وال يشتغلوا بقتلهم عن اتباعهم، فذلك قول وعلة اجلرمى، 

     : وكان أول منهزم، وهو حامل لوائهم

 الكالب إذ تحز الدوابر غداة  وخالتيفدى لكما رجلى امي 

  .ويف ذلك اليوم اسر عبد يغوث، وهو يوم الكالب الثاين

  .ماء لبىن متيم، بني الكوفة والبصرة: الكالب: وقال أبو نصر عن االصمعي

  : واد قبل منكف، قال ابن مقبل: بضم أوله، وبالفاء يف اخره" ذُو كُالَف"

  عفا ذو كالف من سليمى فمنكف

جبل باليمامة، وله هضاب يقال : على لفظ واحد من الكالب" الكَلْب"دى اجلميع القيظ و املتصيف مبا
  : هلا الكلبات، قال االعشى

  إذ رفع االل راس الكلب فارتفعا

موضع قد تقدم حتديده يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدها فاء، على وزن فعلى، مقصور" كَلْفَى"
  .الجاولاجلار، ويف رسم ا

  .مرفا السفن بالبصرة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، ممدود" الكَالَّء"
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  .إذا حبستها: كالت السفينة: يقال

  : اسم ارض، قال محيد بن ثور: بضم أوله" كُالّن"

  اراكيب منغسان بيض برودها  من كالن شما كانها وآنس

  .ان جبال هذه األرض قد ابيضت من الثلج: اراد

  : موضع؛ قال الشاعر: بفتح أوله وثانيه، وبعده نون ساكنة، ودال مهملة، مقصور" كَلَندى"

  ويوم بين ضنك وصومحان  بالمجازة و الكلندى ويوم

: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالولو والذال املعجمة بواحدة، على لفظ النسبة إىل كلواذ" الكَلْواِذية"

  .سوج من سواد العراقوكلواذى ط. موضع مذكور يف رسم ذى قار

ماء حمح يف رسم العقيق، ويف رسم هرشى، قال : بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ تصغري كلية" كُلَية"
  : نصيب

  بحيث التقى مفضى كلية والحزم  اتوني واهل في قرار ديارهم

  : وقال خويلد بن اسد بن عبد العزى

  يومك مظلموفي طرف الرنقاء   الفارس المشهور يوم كلية انا

 ركضا مع الليل جهضم وافلتنى  ابا جزء واشويت مجصنا قتلت

كان خويلد صادرا من سفر يف رهط من قريش، فلما اتى كلية وجد عليها حاضرا عظيما من بين بكر بن 
كنانة، فمنعوهم املاء اال بالثمن، فجعت عليهم خويلد مبن معه، فقتل رجال واشوى اخر بطعنة، وازمت 

  .ربنو بك

  .من بالد بين مرة، مذكور يف موضعه: والرنقاء

  الكاف و الميم

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم االوداة: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة" الِكمع"

  : اسم بلد، قال محيد ابن ثور: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" كَمول"

 البيض بكمول فلج تذكر  حتى إذا ما حاجب الشمس دمج

  الكاف و النون
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هكذا ذكره سيبويه، وهو . بضم أوله، وبالباء املعجمة بواحدة قبل الياء، على مثال فعاليل" كُناِبيل"
  : موضع باليمن، قال ابن مقبل

 عجل دهماء و الركب رائح على  بكهف من كنابيل دعوة دعتنا

  جرت دون دهماء الضباء البوارح  وقد جاوزن بطن خماصة فقلت

  . واد بالر كاء.مخاصة

موضع ينسب اليه رمل الكناس، يف بالد عبد اهللا بن : بكسر أوله، على لفظ كناس الوحشية" الِكناس"
  : قاله ابن االعرايب، وانشد لالعوربن براء، من بين عبد اهللا بن كالب. كالب

 احجار الكناس رميم عشية  رمتني وستر اهللا بيني وبينها

روفة بالكوفة كان بنو اسد وبنو متيم يطرحون فيها كناستهم، فكتب خالد بن مع: بضم أوله" الكُناسة"
فلم يعطيه اياها، . ما بالكوفة مثلها: عبد اهللا إىل هشام يساله ان يقطعه اياها؛ فسال ابن سعيد عنها، فقال

  .واختذها لنفسه

  .ةالقبيلة اليماني" اسم " موضع مذكور يف رسم الغمر، على لفظ ": ذُو ِكندة"

موضع مذكور يف رسم : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وبالدال املهملة املضمومة، وبالراء املهملة" كُندر"
  .املسحاء، فانظره هناك

  .مذكور يف رسم اعراف، فانظره هناك" قليب " بفتح أوله وتشديد ثانيه، وبالزاي املعجمة " الكَنازة"

ماء لبىن عوف بن عاصم بن ثعلبة بن يربوع، جاورهم : اهلاءبكسر أوله، وإسكان ثانيه، وكسر " ِكنِهل"
عليه قيس و اهلرماس ابنا هجيمة، من غسان، يف مجاعة من قومهما، ورئيس بين عوف يومئذ ديسق بن 

عوف بن عاصم، فاغار على ابىن هجيمة قوم من بين يربوع، رئيسهم عتيبة بن احلارث بن شهاب، 
  : فقتلهما عتبة، فهو يوم كنهل، ويوم غول، قال جريرفاتبعهم ابنا هجيمة يف قومهما، 

 هلى اسيافنا قدر الحمام  وساق ابنى هجيمة يوم غول

    

  : وقال الفرزدق يف غري هذا الشان. فكنهل و غول متجاوران

 ادى رمحه شر مغنم بكنهل  غزا من اصول النخل حتى إذا انتهى

  .ماء مذكور غي رسم عدنة: صغريبضم أوله، وبفتح ثانيه، على لفظ الت" كُنيب"

  الكاف و الهاء
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  .بئر معروفة باليمن، على طريق عدن من زبيد، منقورة يف صفا: بضم أوله" كُهالَة"

  .جبل باخلابور، يايت ذكره يف رسم كوكب: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" كَهران"

  : ويف رسم خزاز حمددا، قال عوف بن االحوصموضع قد تقدم ذكره يف رسم ذيامر، ": ذَات كَهف"

 ودوني ذات كهف وقورها إلى  تسوق صربهم شاءها من جالجل

ويف شعر جرير ذات . محلوين على هجائهم، وذكرهم بام اصحاب شاء، ال اصحاب خيل وابل: يقول
  : كهف بطخفة، قال جرير

  وقد خضبت من العلق العوالي  الملوك بذات كهف ونازلنا

  .جبل إذا قطمت طخفة، بينه وبني ضرية الطريق: وذات كهف: قال أبو عبيدة. يعين يوم طخفة: قال

  .ماءة مذكورة يف رسم فيد، فانظرها هناك: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء" الكَهفَة"

  .رميلة قد تقدم ذكرها يف رسم بينونة: بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ تصغري كهلة" كُهيلَة"

  الكاف و الواو

  .موضع مذكور يف رس ابري: بفتح أوله، وبالتاء املعجمة باثنتني من فوقها" الكَواِتل"

  ".خرب"بلد من ارض فارس، مذكور يف رسم : بضم أوله، وبالراء املهملة أيضاً" كُوار"

  .موضع مذكور يف رسم البتراء، فانظره هناك: على لفظ مجع كوكب" كَواِكب"

وهي املدينة اليت ولد . أوله، وبالثاء املثلثة، مقصور، على وزن فعلى، وهي بالعراق معلومةبضم " كُوثَى"
يقال هلا كوثى رىب، بفتح الراء املهملة، بعدها باء معجمة بواحدة : فيها إبراهيم عليه السالم، قال اخلطايب

  : ده ابن االعرايبقال حسان، انش. وهي حملة بين عبد الدار: وكوثى اخرى مبكة. مفتوحة، مث ياء

 بالفقر و االمعار ورماها  اهللا ارض كوثى بالدا لعن

 الدار دار عبد الدار كوثة  لست اعني كوثى العراق ولكن

يامري _ اخربين :سال رجل عليا رضى اهللا عنه، فقال: وروى أبو عمر عن ثعلب عن أيب االعرايب، قال
انه اراد كوثى اليت ولد ا : فقال قوم. ن كوثىحنن قوم م: قال. عن اصلكم معاشر قريش_املؤمنني 

اراد كوثى مكة، حملة بين عبد : وقال قوم" ملة ابيكم إبراهيم: "إبراهيم، وتاولوا يف هذا قول اهللا عز وجل
  .الدار، أي انا مكيون من أهل القرى

  .موضع: بفتح أوله، وفتح احلاء املهملة، بعدها باء معجمة بواحدة" كَوحب"
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"دموضع متصل باثال املتقدم حتديده، يضاف : بفتح أوله، وبدال مهملة مقصور، على وزن فعلى" ىكَو
  : اليه، فيقال كودى اثال؛ قال ذو اجلوشن أوس بن األعور الضبايب

  بعد اللقاء وأمسى خائفا وجال  بكودى اثال البراح به أمسى

  :  رسم اثال؛ قال عامر بن الطفيلارض بناحية جنران، قد تقدم ذكرها يف: بفتح أوله" الكَور"

 بالقاع يوم يحثها الجلد  والحى من كعب وجرم كلها

 عبد المدان خيولها تعدو  بالكور يوم ثوى الحصين وقد راى

وكذلك رواه امساعيل بن القاسم، عن إبراهيم بن حممد بن . هكذا رواه ابن دريد، عن امحد بن حيىي
  : قال اجلعدي، "بالفتح " عرفة يف شعر اجلعدي 

  عهدها من حقب العيش االول  الدار كانضاء الخلل لمن

 فاوق فالجبل فحنانات  فاعلى اسن بمغاميد

 حريات منتقل وباعلى  فريطات لها فبرعمين

 كل موشى شواة ذي رمل  الكور امس اهله فذهاب

 الدهر وعيش ذو خبل عنت  قومى قبل ان يدركهم دار

  : وقال اجلعدى أيضاً، فجمع الكور وما حوله. ها كانت منازل بين جعدةفذكر ان هذه املواضع كل

 جيشا ذا زوائد جحفال وبيشه  جلبنا من االكوار والسى والقفا

  : خياطب بعض قومه: الكور بقذالة، قال العجري: ويف شعر العجري السلوىل

  من الكور بحتابان سود االراقم  اجل شاة بتما بقذالة امن

  .مة هناكأ ك: قذالة

  .وقد تقدم ذكره يف رسم احلياء. ماء مذكور يف رسم ضرية: بضم أوله، وبالراء املهملة" الكُور"

    

قال أبو ذؤيب يرثى بين عجرة حني . موضع يف ديار ز: بفتح أوله، وبالسني املهملة، ممدود" كَوساء"
  : غدرت م ز

  صنوعهاكواهية االخرات رث   ذكرت قتلى بكوساء اشعلت إذا

  .يريد كثر دمعها: اشعلت: قوله

  : قال جحدر اللص وهو يف سجن احلجاج بالكوفة. كوفان: ويقال هلا أيضاً. معروفة" الكُوفَة"
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  بيت بكوفان منه استعجلت سقر  ابغض بيت خالقه يارب

فارتاد هلم موضع وامنا مسيت الكوفة، الن سعدا ملا افتتح القادسية، نزل املسلمون االنبار، غاذاهم البق، 
رملة : و الكوفة: قال القتيب. التجمع: والتكوف. تكوفوا يف هذا املوضع، أي اجتمعوا: الكوفة، وقال

كام يدورون يف كوفان، بضم الكاف وبفتحها، وقد تشدد الواو، أي يف شئ : مستديرة، ومنه قوهلم
: قال.  ا كا الكفافة عليهامسيت الكوفة، الن جبل ساتيدما حميط: وقال حممد ابن سهل. مستدير

وكانت الكوفة مرتل نوح، وهو بىن مسجدها، مث مصرها سعد ابن أيب وقاص، بامر عمر بن اخلطاب 
،اختطته مهرة وكوفة اخللد، "يسمى كوفان"بل مسيت جببيل صغري كان فيها : وقيل. رضي اهللا عنه
  :  زيد يف نوادره لعبدة بن الطبيبموضع؛ انشد أبو: وبعد الالم دال مهملة" املعجمة"بضضم اخلاء 

  بكوفة الخلد قد غالت بها غول  التي وضعت بيتا مهاجرة ان

  .وهكذا نقلته من خطايب على القايل. واالول تصحيف. امنا هو بكوفة اجلند: وقال االصمعي

: وقال أبو غسان. جبل يف بالد بين احلارث ابن كعب: على لفظ الواحد من الكواكب" كَوكَب"

ويف حديث عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ان امراة . وانظره يف رسم القهر. رابية باخلابور: وكبك
اين امراة جحيمر طهملة، اقبلت من كهران وكوكب، . حياكم اهللا قوما حتية السالم: وقفت عليه، فقالت

نت جحمرش، وهي العجوز اليت قد اس: وجحيمر. جبل هناك معروف، وكذلك كوكب. وذكر احلديث
  .املسترخية: و الطهملة. واقسانت

كورة االسكندرية، و القلزم، و : موضع من اسفل األرض؛ واسفا األرض هي: بفتح أوله" كَوم شِريك"
ذكر أبو داود يف كتاب الوضوء، حديث املفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس . الطور، وما دنا منها

القتباين، ان مسلمة بن خملد االنصاري الصاحب، استعمل ان شييم بن بيتان اخربه عن شيبان : القتباين
فسرنا معه من كوم شريك إىل علقمى، أو من : قال شيبان. رويفع بن ثابت النصاري على اسفل األرض

  .علقمى إىل كوم شريك؛ يريد علقاما

  .موضع باليمن، قد تقدم ذكره يف رسم ادنة، وله حرة تنسب اليه: بزيادة الف ونون" كَومان"

ضفرتان من الرمل وراء اليمامة؛ قال ابن مقبل : بفتح أوله، تثنية كومح، مكرب الذي قبله" الكَومحان"
  : يصف غيثا

 حط عنهن مكورا قالصا  اناخ برمل الكومحان اناخة السيمان

  .تصغري الذي قبله، مذكور يف الرمسني املتقدمني أيضاً: بضم أوله، وفتح ثانيه" الكُوير"

  .من هذا احلرف" كري"اخر يايت ذكره يف رسم وكوير 
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موضع يف بالد االزد، يقال هلا كويفة عمرو، وهو عمرو بن قيس االزدى، كان ابرويز : مصغر" الكُويفَة"
  .ملا ازم من رام جوبني نزل به، فقراه ومحله، فلما رجع إىل مكة اقطعه ذلك املوضع

  .عد بن هذمي، وهو مذكور يف رسم مسنموضع يف ديار س: تصغري كوكب" كُويِكب"

موضع قبل بيشة، قال حرام بن : بضم أوله، وفتح ثانيه، وكسر امليم، بعدها حاء مهملة، مصغر" كُويِمح"
  : احلارث الضبايب يذكر غزوهم خلشعم، واصابتهم من اصابوا منهم

 احيانا وحينا ظواهر تغيب  نحن جلبنا الخيل من ارض دي حسا

 فظل لهم يوم ببيشة فاجر   الضحى بكويمحلهم شد رفعن

  ".رفعن هلم شد الضحى بكويلح: "وقد رايته يف نسخة

  .بالالم مكان امليم؛ واالول اثبت، الن الكوحمني موضع معروف

  الكاف و الياء

هو اسم مدينة الصني العظمى، : قال اهلمداين: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده داالن مهملتان" كَيدد"
  : شد السعد أيب كرب، وذكر بلقيسوان

 العراق إلى اقاصي كيدد ملك  عمرت به عشرين عاما قد حوت

وهو الذي . مال باملدينة معروف، فيه حوائط خنل: بفتح أوله، وبالدال املهملة، على وزن فيعلة" كَيدمة"
هللا ابن سعد بن أيب اوصى به عبد الرمحن بن عوف ألزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبيع من عبد ا

  .سرح باربعني الفا، فقسمت بينهن

    

ويليه هضب متالع، . جبل ليس بضخم اسفل احلمى، يف رأسه ردهة: بكسر أوله، على لفظ كرب" ِكري"
  : وانشد ملزرد

  رآك بكير فاشتاي من عتائد  بكندير حمار ابن واقع فاية

  .وقد تقدم إنشاده يف رسم اير

  : قال بشر بن أيب خازم. وسيايت ذلك يف رسم السرير. الد بين عبسيف ب: كري: وقال غريه

 الشقيقة يوم كير باصحاب  ابى البن المظلل غير فخر



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  625  

يف رسم االنعمني الذي مضى، ويف رسم " مذكوران"جبالن : وكري هذا وكوير. يعين خالد بن املضلل
  .خزاز الذي تقدم ذكره

  دنا حممد وآله وسلم كتاب حرف الالم بسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على سي

  الالم والهمزة

موضع بني ديار هذيل وديار بين سليم، وهي على : بكسر الباء، بعدها الياء اخت الواو مفتوحة" الَِبية"
  : قرب من شابة؛ قال مالك بن خالد اخلناعي

  لما عرفتهم واههتزت اللمم  الشد مني يوم البية باسرع

  .بالياء اخت الواو، بعدها نون" يوم الينه"ورواه القايل هكذا رواه السكري؛ 

مدينة من ثغور الشام الساحلية، والبحر : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده قاف، مث ياء مشددة" الالَِّذِقية"
  .وهي من ثغور انطاكية، ومها اليوم مجيعا بايدي الروم. منها غربا

بفتح أوله، وإسكان " الْى" "تصل بوادي بكيل، الذي تقدم ذكرهبالعني املهملة، موضع باليمن، م" الَعة"
  : موضع ببالد مزينة، قال معن بن اوس: ثانيه، بعده الياء اخت الواو

 سلم انشاجه فسواعده فذو  الى منهم فعتائده تابد

 البقيع قاعة فمرائدة فبطن  الحماط خرجها فطلولها فذات

  ب خطبه فاساودهفنعف الغرا  فمندفع الغالن غالن منشد

  فذو الجفر اقوى منهم ففدافده  عبود فخبراء صائف ففدفد

و . نشج، وكذلك السواعد، واحدها ساعد: جماري املاء، واحدها: و االنشاج. هذه كلها مواضع هناك
منابت الطلح : وغالنه. واد هناك: ومنشد. وفيه نظر. جتئ وتذهب، واحدها مراد: حيث ترود: املرائد

  .ما احندر عن غلظ اجلبل، وارتفع عن مسيل الوادي: النعفو . منه

  : ما ضرب لونه إىل اخلضرة، قال معن أيضاً: واالخطب من الطري. جبل: والغراب

  وطير جرت يوم العقيق حوائم  في فنواء ينتف ريشة واخطب

  .جبل: موضع بئر، وعبود: وذو اجلفر. يعين الصرد

  الالم و الباء

  : جبل يف بالد بين عبس؛ قال النابغة: له، وفتح ثانيه، على وزن فعالبضم أو" ذُولُبان"
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 اخذن بذي لبان الغنام  كان التاج معقودا عليه

  : واياه عىن بشر بن أيب خازم بقوله

  كان السوط يقبض جنب طاو باكناف اللبين من جفاف

  .فذلك ان لبان من جفاف

وهي حارة مذكورة . مفتوحة، وياء مقصورة، على وزن فعلىبضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون " لُبنى"
  : قال زيد اخليل. يف رسم النري

  وكنتم باطراف القنان بمرتع  من لبن دارا وخيمة واحللتكم

 شبانا انيموا بضلفع وتنسون  باشياخ اصيبوا بخنعة فخرتم

نثة، ال تدخلها االلف و الالم، جبل، معرفة مؤ: لنب: وقال أبو حامت وابو السمح. اراد لبىن: قال رياح
  : وهي غري لبىن، وهي مذكورة يف رسم سرو محري؛ قال الراعي

  كجندل لبن تطرد الصالال  االله ومسنمات سيكفيك

  : جبل يف ديار بين فقعس؛ قال الشاعر: والقنان. ماء لبىن عبس: وضلفع. اراد بغدرة": خبنعة"وقول زيد 

 لقنان بفقعس لمعمرا ان  ضم القنان لفقعس سوءاتها

  .جبل بني جبال غطفان وطي: القنان:وقال السكرى

واد بني ممة ومطلع الشمس، بينه وبينها ليلة، قال ابن مقبل يصف : بضم أوله،، وإسكان ثانيه" لُبنان"
  : غيثا

  سقى الجزع من لبوان صفوا واكدرا  لبوان القبائل بعد ما وطلق

  : جبيل قريب من كبكب، قال اوس بن حجر: ري لنب املتقدم ذكرهابضم اومل، على تصغ" اللُّبين"

  وما ضم اجماد اللبين فكبكب  حلفت برب الداميات نحورها

  : قال زهري: موضع: بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الياء، على لفظ التثنية، كأنه تثنية لىب" الُّلبيان"

  ين حائلورسم بصحراء اللبي  بشرقي القنان منازل لسلمى

  الالم و الجيم
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موضع بني اريك و الرجام، قال اوس بني :بفتح أوله وثانيه، مهموز، مقصور، على مثال فعل" لَجأ"
  : غلفاء

 لجا إلى ضلع الرجام إلى  جلبنا الخيل من جنبى اريك

"ال االعشىق. غدير عند دير هند املتقدم ذكره يف باب الديارات: بضم أوله، وتشديد ثانيه" اللُّج :  

  بناها قصى والمضاض بن جرهم  وثوبى راهب اللج و التي فاني

واليت بناها " فاين وثوىب راهب الطور: "ويروى". راهب اللج: "انه اراد املسيح عليه السالم بقوله: قيل
  .يعين مكة: قصى

  : يموضع، وهو واد قبل حرة بين سليم؛ قال الراع: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" لَجان"

  وبطن الجان لما اعتادني ذكرى  والحرة السوداء دونهم فقلت

  الالم والحاء

  .موضع مذكور حمدد يف رسم زرود: بكسر أوله، ممدود على وزن فعال" اللِّحاُء"

موضع من سيف عدن، قبل جنران، قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم" لَحج"
  : ن السليماين من ساكىن جنران، وكان إبراهيم بن هشام سجنه باملدينةوقال عمرو ب. تعشار

 البراهيم لحج وثرتم واني  إذا ما انيخت بعد لحج وثرتم

  : وكان لعمر بن أيب ربيعة بلحج اموال، وهناك كان إذا قال

  إذا حللنا بسيف البحر من عدن  من امة الوهاب منزلنا هيهات

قال اوىف بن رز . ماء لبىن متيم: علم جبوف اللهابة: ان ثانيه، بعده الظاء املعجمةبفتح أوله، وإسك" لَحظَة"
  : احد بىن مرة بن فقيم

  بلحظة إذ هزوا الوشيج المقوما  واغنت رماح القوم عنا سيوفنا

  .موضع مذكور يف رسم الدحول: بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو ودال مهملة" اللَّحود"

ماء : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على لفظ حلى الراس، مضاف إىل مجل، واحد اجلمال" لَحى جمل"
  .مذكور حمدد يف رسم العقيق

ورواه مالك، عن حيىي بن . وذا املوضع احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وسط راسه وهو حمرم
  .سعيد، عن سليمان بن يسار



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  628  

من بئر مجل، " اقبل النيب :  جهيم بن احلارث بن الصمة، قالوهي بئر مجل اليت ورد ذكرها يف حديث أيب
فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد النيب عليه، حىت اقبل على اجلدار فمسح بوجهه ويده، مث رد عليه 

  .رواه البخاري وغريه. السالم

  .ماء اخر باملدينة: بئر مجل: وقد قيل

موضع قد تقدم يف رسم : اء اخت الواو، وحاء اخرى مهملةبضم أوله، وفتح ثانيه، بعده الي" اللُّحيحة"
  .خيرب

  الالم والدال

"رواه . يقتل الدجال بباب لد" جاء يف احلديث ان املسيح. مدينة بالشام، بضم أوله، وتشديد ثانيه" لُد
قد بلت منك صدقا، فحدثين عن : ان عمر سال رجال من اليهود، فقال: الزهرى، عن سامل، عن ابيه

  : وقال كثري: يقتله ابن مرمي بباب لد: فقال. الالدج

 لد إذ تباح سهولها ورملة  حموا منزل االمالك من مرج راهط

  : وقال ابن أيب ربيغة

  هيهات مكة من قرى لد  بمكة و النوى قذف حلت

  : وانشد ابن االعرايب

  تكر غريبة من خمر لد  كانني اسقى شموال فبت

قال أبو . موضع بعينه: سكان ثانيه، بعده عني مهملة، مقصور، على وزن فعلىبفتح أوله، وإ" لَدمان"
  .واحسبه ميد ويقصر: قال. بكر

  الالم و الصاد

موضع فدشفيت من حتديده يف رسم توضح، وسيليت : بفتح أوله، وكسر الفاء يف اخره، مبىن" لَصاف"
  :  يهجوهملبىن متيم، قال الشاعر:ولصاف. ذكرها اثر هذا يف رسم اللهابة

  فلما يسوءك من تميم اكثر  واذا تسرك من تميم خصلة

  : فاذا لصاف تبيض فيها احلمر وروى أبو عمرو الشيباين بيت النابغة=قد كنت احسبهم اسود خفية

  منى اللصاف فجنبا حرة النار  اما عصيت فاني غير منفلت

  .قد تقدم ذكرها يف باب احلرار: ة الناروحر. اللصاب مجع لصب: اللصاف بالفاء، رواه االصمعي بالباء
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  الالم و الظاء

  : موضع، قد تقدم ذكره يف باب احلرار؛ قال مالك بن خالد اخلناعي: على لفض لضى النار" ذَات اللَّظَى"

  بذات اللظى خشب تجر إلى خشب  فما ذر قرن الشمس حتى كانهم

  الالم والعين

    

موضع، قد تقدم ذكره يف رسم : انيه، بعده باء معجمة بواحدة، ممدودبفتح أوله، وإسكان ث" اللَّعباُء"
. بني الربذة وبني ارض بين سليم، وهي لفزارة وبين ثعلبة وبين امنار بن بغيض: اللعباء: قال يعقوب.ظلم

: ارض تنبت العصاه، وهي ليب اىب بكر ابن كالب، بني العبالء: اللعباء: وقال الكاليب. هذا قول الفزارى

جتتىن منه اهلردة و الغلقة، ببالد جند لعوف بن عبد " من األرض " الء اهلردة، وبني اسفل تربة؛ شس عب
واد من اودية احلجاز، اسفله لبىن هالل : وتربة. قرية: و العبالء. بن اىب بكر، والسئ يدفع فيها من ورائها

  : ن احلارث بن شهابآمنة بن عتيبة ب: وقالت مية، ويقال. و الضباب وسلول، واعاله خلثهم

  واعجلنا االالهة ان تثوبا  تروحنا من اللعباء قصرا

  : وقال كثري

 كل وحشى لهن ومستمى مدى  فاصبحن في اللعباء يرمين بالحصى

  .الذي يستمى الوحش، أي يطلها يف كنسها، وال يكون ذلك اال يف شدة احلر: املستمى

موضع مذكور يف رسم العذيب، : م مفتوحة، وعني مهملة مثلهابفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ال" لَعلَع"
من اخر السواد إىل الرب، ما : لعلع: قال ابن والد. وهو مؤنث ال جيري، ويف رسم صيلع ما يدل انه جبل

وقال أبو . هي من اجلزيرة: وقيل. ببطن فلج، وهي لبكر بن وائل: لعلع: وقال غريه. بني البصرة و الكوفة
بكر بلبع يف أول اإلسالم، من غري ان يكون اسلم أهل جند وال أهل العراق، فاجدبت كانت : عبيدة

لعلع، ووصفت هلم الشيطان باخلصب، وهي من منازل بين متيم، وبينهما مسرية مثان، فاتوا الشيطن يف 
:  فيقالاربع، وسبقوا كل خرب، وقتلوا بين متيم ابرح قتل، قتل منهم ذلك اليوم ست مئة، واخذوا أمواهلم،

وقال رويشد بن . ان بكر أتاهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاسلموا على ما يف أيديهم
  : رميض العرتي

 اال مناقل أربع لنسائنا  ما كان بين الشيطين و لعلع

  : وقال املسيب بن علس
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 الرحيل للعلع طرق عند  قطعوا المزاهر واستتب بهم

سيعلم مسروق ثنائي : ط الضىب، ما يدل أن لعلع من ديار بين ضبة، قالوقد ورد يف شعر قرواش بن حو
إذا وائل حل القطاط ولعلعا يعين وائل بن شرحبيل بن عمرو الضبعي، وكان اسري، فخريوه =ورهطه

  .فختار قروشا

هناك قريب : وعني صيد: وال عني صيد من هواى ولعلع قال=فال حتسبين خاذال متخلفا: وقال املتلمس
  : وقال أبو دواد وذكر سحابا. علعمن ل

 البوارق فيه الذباال تخال  بذي سلع بركة فحك

  يسح سجاال ويفرى سجاال  الضوافة من لعلع فروى

  : دان من ذي قار، يدل على ذلك قول رؤبة: ولعلع

  فبطن ذي قار فقار بلقع  من أم اليماني لعلع أقفر

   الالم و الغين

وهو جبل، وانظره يف رسم مسنان، : ء املهملة يف آخره، قال النضر بن مشيلبضم أوله، وبالطا" لُغاط"
  : انشد اخلليل

 من كنفى لغاط خنذيذة  كان ابن الرحل و القرطاط

  : وقال آخر

 االءات ومن اراط ومن  الجوف خير لك من لغاط

  : ل بالل بن جريروقا. موضعان: ومن االءات إىل اراط فاالءات واراط على هذا: وانشد ابن االعرايب

  لغاط فجاد المدجنات بها الودقا  علمت اني احب لحبها اما

موضع يف ديار بين أسد، قال األخطل : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، مقصور، على وزن فعلى" لَغوى"
  : خلنجر األسدي

  وما هلكت جوعا بلغوى المعاصر  لو كنتم قريشا طعمتم اخنجر

  الالم و الفاء

موضع بني مكة و : بفتح أوله وكسره معا، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني من فوقها" لَفْت"
  : املدينة، مذكور يف رسم غزال، قال معقل بن خو يلد
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 الجوز من بلد تهام جبال  ما خشيت وقد بلغنا لعمرك

 بين اثلة و النجام لحى  صريخا محلبا من أهل لفت

بلدان بديار فهم أو ما يليهما، قال أبو : واثلة و النجام. نبت اجلوزصعدنا يف السراة، وهي ت: يقول
فادبر ما اختنت بلفت ركائب وورد يف شعر فروة بن مسيك =ألمساء مل نج لشئ إذا خال: صخر

  : جمموعا، قال

 االعنة ينتحينا ينازعن  مررن على لفات وهي خوص

    " إذن"رة، فهي من الكديد وبثينة لفت أمالوا على ربيعة بن مكدم أحجار من احل

  : بلد قبل برد من حرة ليلى، قال مجيل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدها مثلهما" لَفْلَف"

 منها فالصرائم مالف فادمان  عفا برد من آل عمرو فلفلف

  : ويدلك انه من اداىن ديار بىن مرة قول ارطاة بن سهية املرى

  جاال يكرهون ايابىفبشر ر  ما طلعنا من ثتية لفلف إذا

  : وكان عبد امللك بن مروان قد حبسه حني قال

  شفت نفسا واخفرت األميرا  وقعة برءوس كلب فيالك

وقال جندب بن . فشفع له حىت اطلقه، فلما قفل من الشام قال الشعر الذي انشد ت منه البيت الشاهد
  : عمرو التغليب

  و القوم بين لفلف وعالج

  ".لف تلقاء عاجلفدل أيضاً ان لف"

  الالم و القاف

  : موضع قريب من رامة املتقدم ذكرها، قال بشر بن أيب خازم: بضم أوله، وبالعني املهملة يف اخره" لُقَاع"

  فكثبان الحفير إلى لقاع  رسم برامة فالتالع عفا

  : أبو الطيبموضع من الثغور الشامية تلقاء خرشنة، قال : بضم أوله، وبالنون يف اخره" اللُّقاَن"

  صدور العوالي والمطهمة القبا  رد عنة باللقان وقوفه وهل

  : وقال

 بهنزيط حتى ابيض بالبى آمد  بهم يوم اللقان وسقنهم عصفن
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 الردى اهالهما و الجالمد وذاق  و الحقن بالصفصاف شابور فانهوى

واد مذكور يف : يه، بعده فاءبفتح أوله، وإسكان ثان" لَقْف: "موضعان هناك أيضاً: الصفصاف و شابور
  : رسم ذروة، قال حممد بن عروة بن الزبري

 فال احب مجاحا ومجاحا  اهللا بطن لقف مسيال لعن

  بلدا مجدبا وارضا شحاحا  ناقتي به وبلقف لقيت

هكذا روى الزبري بن أيب بكر، وهكذا . ماء لبىن عبد اهللا بن الزبري معروف، أعطاه عروة أخاه: جماح
  : وانشد الزبري أيضاً لعروة بن الزبري. هضبط عن

  بخيف الظبي من وادي مجاح  ان ترى عجال بخير لعلك

  .فدلك ان جماحا تلقاء وادى الظىب

ويف حديث هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم ان دليله عبد اهللا بن اريقط مال به اسفل مكة، مث مضى على 
 مث عارض الطريق بعد ان جاوز قد يدا، فسلك الساحل اسفل من عسفان، مث سلك اسفل من امج،

  .ميقال لفتا، فدلك اما موضعان متقاربان: اخلرار، مث سلك ثنية املرة، مث سلك لقفا، قال ابن هشام

  : مكان، وانشدا للنابغة: لقنات: بضم أوله، على لفظ اسم احلكيم، قال أبو عمرو ابن الكليب" لُقْمان"

 البخت مشدود الختام متهن  كان مشعشعا من خمر بصري

 لقمان في سوق مقام إلى  قالله من بيت راس حملن

  .لو كان لقمان رجال لعرفناه:قال ابن الكلىب. مخار: لقمان: وقال االصمعي

  .مكان بالشام، قد تقدم ذكره يف بيوت الشام: وبيت راس

  الالم و الكاف

بضم " الُّلكَام" "ا منعوا املليحة و اللكاكا: "رموضع يف ديار بين متيم، قال جري: بضم أوله" الُّلكَاك"
  .جبل بالشام، مذكور يف رسم ضارج: أوله

موضع بارض بين عقيل، : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده الياء اخت الواو ساكنة، و الزاي املعجمة" لُكَيز"
ى السيل ذي الغذيان سلكن لكيزا باليمن ولوزة مشاال ومفض: قال ابن مقبل يذكر ظعنا. من وراء الفلج

  .بديار بين عقيل، من وراء فاجل: ولوزة أيضاً

  : موضع، قال عنترة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء، على وزن فعيل" الَّلِكيك"

 اللكيك وبين ذات الحرمل بين  طال الثواء على رسوم المنزل
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  : وقال الراعي

 ارقهواطباها روضه واب به  إذا هبطت بطن اللكيك تجاوبت

  .وقد تقدم ذكر اللكاك". بطن اللكاك: "ويرويه ابن جبلة: قال أبو حامت. يعين ابال

  الالم والهاء

  .موضع معروف: يف آخره" أيضاً"بضم أوله وبالباء املعجمة بواحدة " لُهاب"

خرباء من بكسر أوهلا، وبالباء املعجمة بواحدة أيضاً، وهي ماء لعبد مشس من بين متيم، وهي " الَّلهابة"
الشاجة، وتتصل ا مياه بىن مالك بن حنظلة، وهي القرعاء وطويلع، وكانت لبىن كعب بن العنرب أيضا 

  .ماء لبىن يربوع: لصاف: وقال األثرم.هنالك مياه الرمادة ولصاف، وهي كلها من الشاجنة

ة، وقال وقطع اسفع العبشمى رجل رجل من بين كعب، فوقعت بينهم حرب اجلت عبشمس عن اللهاب
  : شاعرهم

  ومنابت الضمران ضربة اسفع  اللهابة حمضها ونجيلها منع

    

مث اشتراها رجل من بين فقيم من العبشميني، فتنازع االحياء املذكورون واقتتلوا، مث تنادوا إىل املدينة 
نقري وامريها مروان، فرد مروان على الفقيمي ما اشتراها به، واستخلصها، ووىل مسرة بن سفيلن امل

امرها، وبعث العبيد بعمارا، ورفع طي اخلضرمة واصلحها، وقال االخوص، وهو زيد بن عمرو 
  : الرياحي

 والشين يشين عقابها ببدع  وما وقعة القرعاء من ظلم قومنا

  .موضع، تقدم ذكره يف رسم احلضر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة ممدود" الَّلهباء"

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو ممدود، على وزن فعالء" لهواءالَّ"

ورد يف شعر النابغة، وال ادري هل اراد هذا املوضع املتقدم ذكره أو غريه، : دون مهزة وال مد" الُّلهيم"
  : قال

  قبول تكاد من طاللتها تمسي  ببرقاء اللهيم تلفنا ظللنا

"ياءألُّلهبضم أوله، وفتح ثانيه، بعده الياء اخت الواو ساكنة، على لفظ التصغري ممدود؛ منت اللهيماء" م :

، وفيه قتلت هذيل "ادمية"ومنازل بين عمرو بن احلارث اهلذيليني فويق ذلك، موضع يقال له . من نعمان
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ح انه النس بن حذيفة وقال ساعدة بن جوية، والصحي. قيس بن عامر ابن عريب الدويل، من بين كنانة
  : يف يوم اللهيماء، فذكر نعمان ملا كانت اللهيماء منه

  وهمك مالم تمضه لك منصب  له في ال نعمان بغية وكانت

وهناك اغار جممع بن هالل من بين تيم . ماء لبىن متيم يرتهلا ناس من بين جماشع: ان اللهياء: وذكر الرياش
  : نيم، وقالاهللا بن ثعلبة عليهم، فقتل واسر وغ

  وقد ضمها من داخل الخلب مجزع  يوم اللهيماء رعتها وعاثرة

  الالم والواو

  .موضع مذكور يف رسم قدس: بكسر أوله، على لفظ لوى الرمل" الِّلوى"

  .موضع مذكور يف رسم اجلريب: بفتح أوله، وكسر القاف، بعدها حاء مهملة" لَواقح"

  .ماء من مياه بين حنظلة من بين متيم: عجمة يف اخرهبفتح أوله، وبالزاي امل" الَّلواِهز"

هي احلرار، حرار قيس، قد تقدم ذكرها يف رسم : بضم أوله، وبالباء املعجمة بواحدة يف اخره" الُّلوب"
  .اخلط

  .موضع مذكور حمدد يف رسم برام: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ذال معجمة" الَّلوذ"

  : قال الراعي. كان ثانيه، بعده ذال معجمة، على وزن فعالن، موضعبفتح أوله، وإس" لَوذَان"

  بلوذان أو ما حللت بالكراكر  فلبثها الراعي قليال كال وال

  .موضع تقدم ذكره يف رسم لكيز: بفتح أوله، على لفظ واحدة اللوز املا كول" لَوزةُ"

  الالم والياء

وضع قد تقدم ذكره يف رسم ابلى، وهو مذكور يف رسم م: بكسر أوله، وبالثاء املثلثة يف اخره" ِليث"
  : مشنصري، قال الشاعر

 فقد امسكتم بالخزائم جمار  قتلتم سداد الليث وابن سداده

  : وقال أبو خراش

  بني فالج بالليث أهل الخزائم  عليه دولجا ثم يممت وسدت

 فهم، رهط نابط شرا، وقال يف ذو محاط، كان فيه لبىن قرمي يوم على بين: وبصدر الليث ماء يقال له
  : ذلك سلمى بن املقعد القرمي
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 بين الحمائط ابرد يلفهم  بطعن وضرب واعتناق كانما

  .أي سحاب فيه برد

  .موضع بأسفل مكة، مذكور يف رسم اذاخر: بكسر أوله، بعده ياء، وطاء مهملة" اللِّيط"

  : لراجزموضع، قال ا: بكسر أوله، وبالعني املهملة يف اخره" ِليع"

  نواحة مجتابة صديعا  حين وردن ليعا كانها

  .وقد تقدم ذكرها وما قيل فيها ويف االيكة باهلمز يف رسم االيكة. موضع: قال اخلليل" لَيكَة"

  .موضع مذكور يف رسم ذروة: دون هاء" ِلني"

  :  مكة، قال زهريبئر من اعذب االبار بطريق: بكسر أوله، وبالنون على لفظ اللينة من النخل" ِلينة"

  من ماء لينة ال طرقا وال رنقا  السقاة على ناجودها شبما شج

والبئر املذكورة قريب من الرسيس، قال . موضع عني ميني زبالة، مذكور يف رسم يسر: ولينة اخرى أيضاً
  : كعب بن زهري

 لينة وانقض النجوم العواتم  وام بها ماء الرسيس فصوبت

    

. وهي ارض من الطائف، على اميال يسرية، وهي على ليلة من قرن: ه، وتشديد ثانيهبكسر أول" ِلية"

هي دار بين نصر، وفيها كان حصن بين مالك بن عوف : ولية. وانظرها يف رسم حورة، ويف رسم خنب
وملا سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد حنني إىل . النصرى، صاحب الناس وامريهم يوم هوازن

 سلك على خنلة اليمانية، مث على قرن، ثثم على املليح، مث على حبرة الرغاء من لية، فابتىن يف حبرة الطائف،
يف لية حبصن مالك بن عوف فهدم، مث سلك يف طريق يقال هلا الضيقة، " مسجدا وصلى فيه، وامر النيب 

  : فلما توجه فيها سال عن امسها، وقال مالك بن خالد اخلناعي يف لية

  بقرن ولم يضمر لكم بطن محمر  عوا عن بطن لية تصبحوامتى تنز

على حقيقة " لووي: من لويث، ولو نسبت إليها لقلت" فعلة"لية : قال أبو الفتح. فانباك ان بينهما ليلة
  .النسب، كما تقول يف الرى رووى لوال تغيريه

" لية: "وأبو عمرو إمنا يقول. احدةبفتح الالم وبالباء املعجمة بو" لية"ويف كتاب أيب بكر : قال أبو الفتح

  .هو الكودن: واحملمر يف البيت. خمففة الياء، فهو ال يروى أذن بيت مالك اال من بطن لبة

يا أبا جهم، : وفد أبو جهم بن حذيفة على معاوية، وكان بينه وبني ثقيف حلاء، فقال معاوية: قال الزبري
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قريش وثقيف ولية : اهللا ال أصاحلهم حىت يقولواما اعجب أمرك، و:مالك ولثقيف يشكونك إيل ؟ قال
  : وقال ابن مقبل. ووج، الحيبنا منهم اال امحق، وال حيبهم منا اال أمحق

  ركب بلية أو ركب بسايونا  بأذرع أكباد فحم لها أمست

" مآب"بسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على سيدنا حممد و آله وسلم كتاب حرف امليم امليم واهلمزة 

  : موضع الشام؛ قال البعيث: بفتح أوله وثانيه، بعده الف وباء معجمة بواحدة

  كميت سبتها من مآب الذوارع  بانزاف تشعب لبه حديث

وقرى هذا احلرف على الوجهني وال يرتفون، وال . نفد شرابه: أي سكر، وانزف: انزف. سسكر: انزاف
  .وانظره يف رسم مؤتة بعد هذا. يرتفون

 بفتح أوله وثانيه، بعده الف، مث راء مهملة مكسورة، مث باء معجمة بواحدة، وخيفف، وهو "مأَِرب"
  : ويقال مارب، باسكان ثانيه، قال االعشى. األكثر

  يبنون من دون سيله العرما  يبا الحاضرين مارب إذ من

  : سليك بن السلكةوهناك ارسل اهللا سيل العرم، الذي ذكر يف كتابه، وهي بالد االزد باليمن، قال ال

  عصافير واد بين جاش ومارب  امعتنقي ريب المنون ولم ارع

 لما التمسها بمقنب ومرجة  كالبا يقود كلبه واذعر

وقال االفوه . مذكورة يف موضعها من هذا احلرف: ومرجة باجليم. ارض قريب من مارب: جاش
  : االودى

 لهاحجر حزنها وسمو برائس  فسائل بنا حيى مريب ففمارب

  .موضع: ورائس حجر. باليمن: حيا مريب

، "وروى احلريب وغريه من طريق مسى بن قيس، عن شهر، ان ابيض ابن محال وفد على رسول اهللا 
. اتدري يارسول اهللا ما اقطعته ؟ امنا اقطعته املاء العد: فقال رجل.فاستقطعه امللح الذي مبارب، فاقطعه

وهو يرى اا ارض موات، فلما تبني له انه ماء " منا اقطعه رسول اهللا ا: قال أبو عبيد". فرجعه رسول اهللا 
يف الكال والنار " عد، وهو الذي له مادة ال تنقطع، مثل االبار و العيون، ارجتعه، الن سنة رسول اهللا 

  .واملاء، ان الناس امجعني فيه شركاء

ان الذي : ويقال: قال. ه هذا املوضعاسم قبيلة من عاد، مسي ب: مأرب: قال احلسن بن امحد بن يعقوب" 
  .وذكر لقمان مشهور مبأرب. هو لقمان بن الكري صاحب النسور:بىن هذا السد لقمان بن عاد، ويقال

ومث موضع يسمى فسوة لقمان، وهي هوتة يف بعض رمل مأرب كاا جفنة يزعمون انه قعد مث فخرجت 
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  .منه ريح، فاحتفرت ذلك املوضع

: اء أكمتان، بينهما قدر ميل، موطأتا الرأس، تسميان مذودى لقمان؛ ويقولونوبرحابة من جانب صنع

وهذا . كان كان يعلف فيها ثوريه، فاذا اقبل كل واحد منهما على مذوذه، التقت اذناما يف الوسط
  .على تشنيع العرب يف احلكايات واالخبار اليت تشبه اخلرافات

قصر :  املذكور يف الترتيل، وكان وكان مسندا إىل حائط واتروقد رايت العرم مبأرب، وهو: قال اهلمداين
هناك، بيعازيب من الصخر عظام ملحمة االساس بالقطر، ورأيت مقاسم املاء فيه، ورأيت احد الصدفني 

  .باقيا على ارتق ما كان، كأنه قد فرغ من عملع باالمس

    

  : ال الشاعروقصور مأرب سلحني، وهو قصر بلقيس، والقشيب، واهلجر، ق: قال

  أهل القشيب ذي البهاء والهجر  بل اين من قبلهم لمن ذكر

 ريب الزمان عن قدر بددهم  واهل صرواح وضهر وهكر

موضع مذكور يف رسم آل : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة، ودال مهملة" مأِْبد"
  .قراس

موضع من ارض الشام، من عمل : مة باثنتني من فوقهابضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معج" مؤتة"
البلقاء؛ وهو الذي بعث اليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجليش سنة مثان، واستعمل عليهم زيد بن 

حارثة مواله، وقال ان اصيب زيد فجعفر بن أيب طالب، فان اصيب جعفر فعبد اهللا ابن رواحة، فاصيبوا 
رج إىل الظهر من ذلك اليوم تعرف الكآبة يف وجهه، فخطب الناس مبا كان من وخ. متتابعني على ما قاله

فيومئذ مسي . خالد بن الوليد، فقاتل حىت فتح اهللا عليه: مث اخذ اللواء سيف من سيوف اهللا: امرهم، وقال
ن إىل مث احناز املسلمو. وكان لقاؤهم الروم يف قرية يقال هلا مشارف، من ختوم البلقاء. خالد سيف اهللا

كنت فيهم تلك الغزوة، فالتمسنا جعفرا، فوجدناه يف القتلى، ووجدنا يف جسده : قال ابن عمر. مؤتة
  .ذكره عنه البخاري.بضعا وتسعني من طعنة ورمية

ملا نزل املسلمون معان، وهي بني احلجاز والشام، حصن كبري على مخسة ايام من : قال ابن اسحاق
 قد نزل مآب من ارض البلقاء، يف مئة الف، فاقام الناس مبعان ليلتني، دمشق بطريق مكة، بلغهم ان هرقل

  : مث ان عبد اهللا بن رواحة شجعهم، فاستمروا لوجهتهم، وقال ابن رواحة

  تغر من الحشيش لها عكوم  جلبنا الخيل من أجإ وقرح

 بعد فترتها جموم واعقب  ليلتين على معان اقامت
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 ن مناخرها السمومم تنفس  والجياد مسومات فرحنا

 كانت بها عرب وروم وان  وابي مآب لتاتينها فال

  : وقال حسان بن ثابت يرثي أهل مؤتة* جلبنا اخليل من آحام قرح : ورواية ابن جعفر الطربي

 منهم ذو الجناحين جعفر بمؤتة  يبعدن اهللا قتلى تتابعوا فال

 فخرعز ال يرام وم دعائم  وما زال في اإلسالم من آل هاشم

 ومنهم احمد المتخير علي  منهم جعفر وابن أمه بهاليل

معروفان بني عرفة واملزدلفة،وكل طريق بني : بفتح أوله، واسكن ثانيه،وكسر الزاي املعجمة" مأِْزما ِمنى"
تلتقي اجلبال ويتسع ما وراءها وقدامها، وهو من االوم، : املضيق يف اجلبل: املأزم: وقيل.جبلني فهو مأزم

  : ال كثريق

  قريش غداة المأزمين وصلت  حلفت جهدا بما نحرت له وقد

إذا كنت بني املأزمني من مىن، فان هناك سرحة سر : وروى معمر عن زيد بن اسلم عن ابن عمر، قال
  .حتتها سبعون نبيا

  . مأسلموضع يف ديار ضبة، تنسب اليه دار: بفتح أوله، واسكن ثانيه، بعده سني مهملة مفتوحة" مأسل"

  .وهناك قتل شتري بن خالد بن نفيل بن عمرو بن كالب

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، واسكن ثانيه، بعده فاء مكسورة، مث قاف مفتوحة" مأِْفقَة"
  .برعوم

  .موضع مذكور يف ذلك الرسم: على وزن الذي قبله أيضاً" مأِْلب"

  الميم واأللف

  : قال أبو ذؤيب. موضع باليمن: بواحدة، ودال مهملةبكسر الباء املعجمة " ماِبد"

  وآل قراس صوب أرمية كحل  اجنى لها مظ ما بد يمانية

مجع رمى، وهو سحاب عظيم، ويروى : وارمية. يف بالد ازد السراة: مابد وآل قراس: قال السكري
  ".احيا هلا: "وروى األصمعي. ، مجع سقي، وهو مثله"صوب اسقية"

  : وضع بودان، قال النصيبم" الْماثُول"

 المور دارجة سفون عليه  بذي الماثول من ودان تسفى
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  .وهو مذكور يف رسم عنية

  : رمل قبل اليمامة؛ قال األسود ابن يعفر: بكسر الذال، بعدها قاف" ماِذق"

  بمعتلج الميثاء من رمل ماذق  من سلمى غداة لقيتها بأحسن

  .حصن معروف، مذكور يف رسم تيماء، ويف رسم الوتر: ملةبكسر الراء، بعدها دال مه" ماِرد"

مدينة مذكورة يف رسم اخلابور، وهي كورة من كور ديار ربيعة، : على لفظ مجع الذي قبله" ماِردون"
  .وهي كلها بني احلرية والشام

  .موضع مذكور، حمدد يف رسم القيذوق" ماشان"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم املروت، ويف رسم املضيخ: بكسر العني، بعدها زاي معجمة" املَاِعزة"

    

  .موضع ذكره أبو بكر: بكسر ثانيه، بعده راء مهملة" ماِغرة"

قرية لبين تغلب، على شاطئ الفات، يف : بفتح الكاف، وكسر السني املهملة، بعدها ياء ونون" ماكَِسني"
  .مهب اجلنوب، وا محة، وبينها وبني راس عني مسرية يوم

وذه القرية لقي عمري بن احلباب بين تغلب حني غزاهم، فاقتتلوا عند قنطرة القرية، وهي أول قرية 
تراجعوا فيها، فقتل يف ذلك اليوم من تغلب زهاء مخس مئة، وكان رئيسهم ورئيس من معهم من النمر 

  : وبكر، شعيث بن مليل، قال نفيع بن سامل بن صفار احملاريب

 أتاهم عنا النذير غداة  بن بكرألم تسال بني جشم 

 طال التوعد والزئير وقد  ماكسين إذا التقينا بحمة

  : وهو أيضاً يوم القناطر، قال نفيع

  رئيسكم لنا غلقا رهينا  القناطر قد تركتم وأيام

  : رملة أو أرض، قال ذو الرمة: على لفظ اسم الرجل" ماِلك"

  مستبدى لمى ومحضرإلى الدحل   شئت أبكاني بجرعاء مالك إذا

وقال ابن أيب . هوة يف األرض تنبت السدر: والدحل. موضع بعينه، قد تقدم ذكره وحتديده: والدحل هنا
  : ربيعة

  أو ذا الربا بينهما المحوال  سرحتي مالك وواعديه

  .موضع مذكور يف رسم القحقح: بتشديد الالم" بطْن الَمالَّة"

قصبة البلد، أي بلد كان؛ ومن ذلك : املاه بالفارسية: قال أبو عمر الزاهد: ءباهلاء اليت التندرج تا" ماه"
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ذكرت هذا لئال يشكل على قارئه، فيظن انه موضع . قوهلم ضرب هذا الدينار مباه البصرة، و مباه فارس
  .بعينه، ينسب إىل البلد املذكور بعده

ه الكوفة، فماه البصرة اوند وماه الكوفة املاهان، ماه البصرة وما: رافدا العراق: وقال حممد بن حبيب
  : رافدا العراق دجلة والفرات؛ قال الفرزدق: وقال غريه. الدينور

  فزاريا احذ يد القميص  العراق ورافديه اوليت

وهم يقولون ان كنوز . ماهط يف طمام من اليمن: بكسر اهلاء بعدها طاء مهملة، قال اهلمداين" ماِهط"
  . رسم ختا، إذا ظهرت يقع يف ماهط مسخ ناس قردةاليمن املذكورة يف

  : وهو اسم ماء، قال الشماخ: يهمز وال يهمز: غري مهموز، وقال ابن دريد" املَاوان"

 فالماوان فهو زهوم فايل  تربع أكناف القنان فصارة

  : موضع اخر يف طريق مكة، قال امرؤ القيس: وذو ماوان

  وان سرحة مرقببأسفل ذي ما  طويل مطئن كأنه عظيم

  : وقال أبو حممد الفقعسي

 ومن شبام مثله أو شرا  شربن من ماوان ماء مرا

واد غلب : ماوان: عشية قلنا عند ماوان رزح قال أبو حامت=أقول بالكنيف تروحوا: وقال عروة بن الورد
بني ابانني، والنقرة،و عليه املاء، فسمي ماوان، وهو فيما بني الربذة والنقرة، وكانت منازل بين عبس فيما 

وسنام، بالسني . جبل يف منازل بين قشري: و شبام الذي ذكر الفقعسي. ماوان، والربذة، هذه منازهلم
  .جبل بالبصرة: املهملة والنون

  : قال البحتري. من ثغور خرشنة: بالواو املفتوحة" ماوة"

 عن االمل البعيد الموجف بعدت  صبحن من طرسوس خرشنة التي

  مصفوعة بصدى الرياح العصف  ماوة وهي ماوى للصدى نوترك

 بقادمتي عقاب منكفي أوفت  وعلى قذاذية انحططن براية

  .بكسر الواو، وتشديد الياء بعدها" ماِوية"

ماوية، بفتح الواو، وإسكان الياء، وكسر اهلاء اليت ال تندرج تاء، وهو ماء ببطن فلج، على : ويقال أيضاً
  .صرةست مراحل من الب

  .نسب هذا املرتل إىل ماوية بنت مر، أخت متيم بن مر: وقال أبو حامت

  : وماوية اسم املرآة، مسيت به املرأة، وقال ابن مقبل
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 ماء الزنانير من ماوية النزع  هاجوا الرحيل وقالوا إن شربكم

 ينقل منها وكان: قال. ماشربت قط ماء اعذب من ماء ماوية: قال ابن حبيب. وانظره يف رسم الطنب
  .املاء حملمد بن سليمان، إىل البصرة

  الميم والباء

موضع قد تقدم ذكره يف رسم البزواء، : بفتح أوله، وبالضاد املعجمة املكسورة، والعني املهملة" مباِضع"
  .ويف رسم ثعال

نازل بين أيب بضم أوله، وبالياء اخت الواو مكسورة، والضاد املعجمة، علم وراء الدهناء، يف م" مباِيض"
ويقال هو يف ديار بين سعد بن زيد مناة بن متيم؛ وقال . ابايض، باهلمز: ويقال. ربيعة بن ذهل بن شيبان

    : علقمة ابن عبدة

  أرى كل عان غير عانيك يعتق  لها يوما بوادي مبايض وقلت

 عالها وابل متبعق ديار  بعدما قد نسيتها وذكرنيها

  .موضع هناك أيضاً: قضيم صناع يف أدمي منمق مشات=بأكناف مشات كأا رسومها

ومببايض أغارت بنو ذهل بن شيبان، ورئيسهم هاين بن مسعود، على بين عمرو بن متيم، ورئيسهم 
طريف بن متيم العنربي، فقتل محصيصة بن شراحيل، ويقال محصيصة بن جندل بن قنافة الشيباين، طريف 

سالت عبد اهللا بن زرعة الذهلي : وقال أبو عبيدة.  كان يف أيديها، وختلت عما"وازمت متيم"بن متيم، 
  : حنظلة يوم مبايض" مالك بن"عن قول جرير يعري بين 

 سبيكم وكل سوام فرجعن  خيلي التي ركبت غداة مبايض

 الشكيم وماج كل حزام دمى  ببني ربيعة بعد ما ألحقننا

  .ن وال اموالكذب عليهم ألنا غزوناهم ول تكن معهم ضعائ: فقال

  : موضع، قال كثري: بفتح أوله وثانيه، وتشديد الراء املهملة" مبرة"

  نزيع وسافح: شريجان من دمع  لعينيك منها يوم حزم مبرة

  .ويروى وسائح. واحد: الرتيع والرتيف

: مبكث، بال هاء: ويقال. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدها الكاف مفتوحة، والثاء املثلثة، واهلاء" مبكَثَة"

  .موضع مذكور يف رسم االجرد املتقدم يف حرف اهلمزة

واد مذكور حمدد يف رسم قدس، ويف رسم السرر، : بضم أوله، وكسر ثانيه، بعده هاء مكسورة" مبِهل"
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  .فانظره هناك

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم جواذة: بضم أوله، وكسر ثانيه، مفعل يف ابان" مِبني"

  اءالميم والت

وقد تقدم ذكره يف . جبل لغين باحلمى، قاله اخلليل: بضم أوله، وبالالم املكسورة، والعني املهملة" متاِلع"
  : رسم اجلريب، وقال زيد اخليل

 مكنف قد شد عقد الدوابر أبو  عامر هل تعرفون إذا بدا بني

 االكم منه سجدا للحوافر ترى  بخيل تضل البق في حجراته

 ولم يسلم على شر طائر ففاء  عكم بمتالعهزمنا جم ونحن

  من السم ما تصلى ظنون المحاذر  إذا ألقى غنيا سقيتها وكنت

 نفسي فداء المجاهر مجاهرة  غنيا يوم سفح محجر قتلنا

 ثبتا قليل العوائر أخاثقة  قنا القى الكالبي عامرا ويوم

  : وقال عباس بن مرداس

  ريك قد خال فالمصانعفجبنا أ  مجدل من أهله فمتالع عفا

  : موضع قبل متالع، وقال محيد بن ثور: جمدل

  وبين المتالع من ارض حام  عرفت المنازل بين القرى

موضع بالعالية، مذكور يف رسم سويقة؛ : بضم أوله، وفتح ثانيه، وفتح الثاء املثلثة، وفتح الالم" املُتلَثَّم"
  : قال زهري

 الدراج فالمتلثم ومانةبح  أمن ام اوفى دمنة لم تكلم

  الميم والثاء

  .بكر و تغلب، مذكور يف رسم سردد: يف ديار احليني: بفتح أوله، مجع مثوى" واِدي املَثَاِوي"

هو واد : قال ابن االعرايب: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة مفتوحة، وراء مهملة" مثْعر"
  : بالفرع، وانشد لالحوص

  فسفح اللوى من سائر فجريب  له فثقيبمثعر من اه عفا
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هكذا . قد مضى حتديده وذكره: واجلريب. جبل يف هذا املوضع: واد بالفرع أيضاً، وسائر:وثقيب: قال
  .ثقيب، بالثاء املثلثة: نقلته من خط ابن االعرايب

  : صحيح، قال الراعي: وثقيب، بالثاء. مذكور يف موضعه من هذا الكتاب: ونقيب، بالنون

  بنجدي ثقيب حيث الحت طرائقه  مراغا كالمالء وأرزمت دتأج

  : قال ابن هرمة يف مثعر. ثقيب، مصغرا: وروى أبو حامت

  وايامنا إذ يجمع الحي مخلف  قياد القلب ايام مثعر كفتك

  .مذكور يف رسم ملل أيضاً، فانظره هناك: ومثعر.موضع هناك ذكره املفجع: خملف

كن ثانيه، بعده قاف مفتوحة، وباء معجمة بواحدة؛ وهو اسم طريق بني اليمن بكسر أوله، واس" ِمثْقَب"
  .كان فيما مضى: قال أبو بكر. والكوفة

  : وقال مجيل

 أيها الحادي بميالة أربع اال  قلت ألصحابي على ظهر مثقب

 مذكور قصر على شط البحر قبل غمرة، وهو: بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد القاف وكسرها" مثَقِّب"
  : يف رسم مرد، وقال ربيعة بن مقروم

  وشطت فحلت غمرة فمثقبا  بفلج فاالباتر اهلنا وحل

  .فدلك ان االباتر قبل فلج، وان املثقب تلقاء غمرة

    

  : رحى املثل، قال مالك بن الريب: موضع بفلج، يقال له: بضم أوله، واسكن ثانيه" املُثْل"

  ى المثل أو امست بفلج كما هيا ؟رح  ليت شعري هل تغيرت الرحى فيا

خرج احلجاج إىل ظهرنا، يعين ظهر الكوفة، فلقى اعرابا قد احندروا : قال ثعلب: ومن كتاب قاسم
اصابتنا مساء باملثل مثل القوائم حيث انقطع الرمث، : كيف تركتم السماء ؟ قال متكلمهم: للمرية، قال

  .بضرب فيه تفتري، وهو مع ذلك يعضد ويرسع

وارى ان الصحيح الضم كما وقع يف شعر . املثل، بكسر امليم، مل خيتلف عنه فيه: ا ورد كتاب قاسمهكذ
  ".مالك

  الميم والجيم
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  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم لقف: بضم أوله، وباحلاء املهملة يف اخره" مجاح"

  .موضع مذكور يف رسم عكاظ، فانظره هناك" ذُو املَجاز"

ن اسواق العرب، وهو على ميني املوقف بعرفة، قريبا من كبكب، وهي سوق وكان ذو ااز سوقا م
  ".متروكة 

باسفل الشيحة، عن يسار احلزن من بطن فلج، وهي لبىن االصم بن رياح : بزيادة هاء التأنيث" املَجازة"
  : بن يربوع، قال جرير

 فليلي بالمجازة اطول طويال  لمن راقب الجوزاء أو بات ليلة

اازة، والعرض، وحجر، والعامرية، وبيسان، : من اعراض اليمامة: مد بن سهل االحولوقال حم
  .وضاحك، وتوضح، واملقراة

واد من اودية امة، وقد تقدم ذكره يف رسم : بضم أوله وكسر الالم، بعدها خاء معجمة" مجاِلح"
  : جهينة، قال كثري

 عج سبسبومغذى للنوا مراح  ومن دون حيث استوقدت من مجالخ

  .ماءه لبين عبس ن مذكور يف رسم ضرية: بفتح أوله وثانيه، بعده جيم اخرى" مجج"

وأصل . موضع تلقاء متالع، قد تقدم ذكره هناك: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مفتوحة" ِمجدل"
ن اجلدالة، وهي القصر، وقد رايته خبط موثوق به، جمدل، بفتح أوله كأنه مفعل م: ادل بكسر امليم

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم أبلى: بفتح أوله وثانيه، بعده راء مهملة" ذُو مجر."األرض اللينة

  : جبل يف ديار بين متيم، قال العجاج: بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الزاي املعجمة وفتحها" املُجزل"

  والنعف عند االسمحان االطول  بين عفرة المجزل بالجزع

": بفتح احلاء وكسرها " واالمسحان . موضع هناك، مسي بذلك حلمرته، وهو موضع به رمل امحر: العفرة

  : وقال العجاج أيضاً. جبل اخر تلقاء ازل

  جاء به مر البريد المرسل

: وبعال والقهب. خيرج من ارض إىل ارض: بعاهلن القهب وازل ناشطا" من السراة ناشطا لالجبل " 

  .أيضاًجبالن 

موضع بنخلة معروف، كان فيه لبين : بفتح أوله، واسكن ثانيه بعده ميم مفتوحة، وعني مهملة" املَجمعة"
  .ليث وهذيل يوم
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موضع بني السواد وارض : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون مفتوحة، وباء معجمة بواحدة" املَجنب"
  : املغرب، قال الكميت

  معترك الطف فالمجنبب  لنفسي لم انسه وشجوا

"ِبىنبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون مفتوحة، وباء معجمة بواحدة مكسورة، وياء مشددة، " املَج
  .ماء قد تقدم ذكره يف رسم ظلم: على لفظ املنسوب

ال وجمنة على امي. ماء مذكور يف رسم عكاظ، فانظره هناك: بفتح أوله وثانيه، بعده نون مشددة" مجنة"
  : يسرية من مكة، بناحية مر الظهران، قال أبو ذويب

  مجنة تطفو في القالل والتغلى  بها عسفان ثم اتى بها فوافى

حيتمل ان تسمى جمنة ببساتني تتصل ا ن وهي اجلنان، وان تكون فعلة من جمن ميجن، : قال أبو الفتح
  .مسيت بذلك الن ضربا من اون كان ا

وانظر جمنة يف .  علم العربية، فاما الي االمرين وجبت التسمية، فهذا امر طريقه اخلربهذا ما توجبه صنعه
  .رسم اجلحفة

جبالن مشرفان عليها، :جمنة على بريد من مكة، وهي لكنانة، وبارضها شامة وطفيل: وقال غريه"
: ل أبو عبيدةقا. وتركت منذ حديث من الدهر هي وذو ااز، استغناء عنهما باسواق مكة ومىن وعرفة

  ".جمنة بالظهران إىل جبل يقال له االصفر

. موضع مذكور يف رسم عبود: بضم أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وراء مهملة، والف وتاء" مِجريات"

  .فانظره هناك

. موضع مذكور يف رسم عبود: بضم أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وراء مهملة، والف وتاء" املُجيِمر"

  .اكفانظره هن

    : هو جبل هلم، قال امرؤ القيس: قال ابن دريد. ارض لبىن فزارة: على لفظ تصغري جممر" املُجيِيمر"

  من السيل واالغثاء فلكة مغزل  طمية المجيمر غدوة كان

كان به راس : * ورواه الطوسي.تصغري قلعة" كان قليعة"ورواه حممد بن حبيب . جبل هناك: وطمية: قال
  : اجلبل املذكور، قال احلطيئة: أراد براس ايمر * ايمر غدوة

  يوم المجيمر جارهم من فقيس  اإلله قبيلة لم يمنعوا قبح

: ماء دون املدينة، ومل يوجد على بنائه اال اربعة: جميمر: وقال أبو عبيدة يف كتابه يف غريب القرآن

  .مهيمن، ومسيطر، ومبيقر، ومبيطر
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  الميم و الحاء

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم الثلماء: تح أوله، وباحلاء املهملة أيضاً يف اخرهبف" محاَح"

موضع مذكور يف رسم املنحاة، يايت اثر : بفتح أوله، وبالضاد املعجمة، على لفظ مجع حمضر" املَحاِضر"
  .هذا ان شاء اهللا

قد تقدم قبل هذا : " مهملةبضم أوله وفتح ثانيه، بعده جيم مشددة مفتوحة، عن يعقوب، وراء " محجر"
واد يصب بني دمج : والسرة. قرن يف ديار أيب بكر بن كالب بفرع السرة" ذكره يف رسم متالع، وهو 
  : قرن يف اسفله جرعة بيضاء حجر ا، قال طفيل: وحمجر. والرمالت؛ رمالت اىب بكر

 جعلت تلك التنابيل تنسب وقد  وهن االلي ادر كن تبل محجر

وقد : القصري يقول: مجع تنبال، و التنبال: أي ادر كن الذخل الذي كان مبحجر، والتنابيل: قال يعقوب
  .يوم ادر كنا وترنا، وفعلنا كذا: جعلت تلك االمور تثىن وتظهر وتذكر، فيقال

. يف بالد عذرة، قرن موزر جبرعة بيضاء، ضبطت اسفله كله، وهو باطاف السبال: وحمجر أيضاً: قال

  .سود هنالكاقرن : والسبال

  .صح مجيع هذا من كتاب ابيان املعاين ليعقوب

  : كل جبل ازره رمل، فهو حمجر، قال لبيد: حمجر بفتح اجليم: ويف شعر لبيد

 فتضمننها فردة فرخامها  الجبلين أو بمحجر بمشارق

  منها وحاف القهر أو طلخامها  ان ايمنت فمظنة فصوائق

وقال زيد . واد قبل القهر:وطلخام. ما وحف اليه واتصل به: جبل حمدد يف موضعه، ووحافة: القهر
  : اخليل

  مجاهرة نفسي فداء المجاهر  غنيا يوم سفح محجر قتلنا

  : وقال أبو حامت، عن االصمعي، وقد انشد البن مقبل

  تحل جباحا أو تحل محجرا

  .حمجر وحمجر، بكسر اجليم وفتحها معا: يقال

موضع قال مجيل، انشده أبو : ن ثانيه، بعده راء مهملة، والف، وحاء مهملةبفتح أوله، وإسكا" املَحراح"
  : على

  فكيف مع المحراح ابصرت نارها
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بفتح أوله،وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مفتوحة، وضاد " محرض"وكيف مع الرمل املنطقة اهلضب 
  .موضع مذكور يف رسم الشعثاء: معجمة

  .بلد معروف: من احلرقعلى لفظ مفعلة " املَحرقَة"

واد جيمع، وهي : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده سني مهملة، مشددة مكسورة، مث راء مهملة" محسر"
  : مزدلفة، قال ابن ربيعة

  معالمه كادت على العهد تخلق  بحيث التقى جمع ووادي محمر

. قف، وارتفعوا عن بطن عرنةعرفة كلها مو: قال"ان النيب : وروى اسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر

قال عبد امللك . وهذا احلديث عند مالك يالغ مل يسنده. ومجع كلها موقف، وارتفعوا عن بطن حمسر
واملوقف خارج من . وعرفة خارجة من احلرم. عرنة ليست من عرفة، امنا هي من احلرم: ابن حبيب

سجد عرفة، وهي مسايل يسيل فيها املاء هو بطن الوادي الذي فيه م: وبطن عرنة. وداخل يف احلل. احلرم
بالرتفاع عن تلك " إذا كان املطر، يقال هلا احلبال، وهي ثالثة، اقصاها مما ياي املوقف، امر رسول اهللا 

حائط مسجد عرفة القبلى على حد عرنة، ولو : قال ابن املواز. احلبال إىل سفح جبل عرفة، أي اسفله
ان املسجد من بطن عرنة فمن وقف باملسجد : وكتب إىل اصبغ: وازقال ابن امل. سقط ما سقط اال فيها

  .ال ادري: ان مالكا سئل عن ذلك، فقال: وروى اصحاب ابن القاسم. فال حج له

وهو مسيل قدر رمية حبجر بني املزدلفة . بني موقف املزدلفة، مما يلي مىن: وحمسر. و املزدلفة من احلرم
يوضع فيه راحلته، وكان عمر يوضع " منا تنصب فيه، وكان رسول اهللا ومىن فاذا انصببت من املزدلفة، فا

  : يف بطن حمسر، وهو يقول

 دين النصارى دينها مخالفا  تسعى قلقا وضينها اليك

  قد ذهب الشحم الذي يزينها  في بطنها جنينها معترضا

  .وكان ابنه عبد اهللا يقول مثل ذلك إذا انصب يف بطن حمسر

    

  .موضع مبكة قد تقدم ذكره يف رسم اخليف: بضم أوله، وفتح ثانيه، مفعل من احلصباء" املُحصب"

باحملصب، " امنا نزل رسول اهللا : روى حيىي بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة، اا قالت
  .ليكون امسح خلروجه، وليس بسنة

  .بلد باليمن معروف:هبفتح أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الصاد مهملة بعد" محِصم"

بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده صاد مهملة مفتوحة، وهو اسم يضاف اليه دارة حمصن، قد " مِحصن"
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  .تقدم ذكرها يف حرف الدال

  .قرية مذكورة يف رسم قدس: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ضاد معجمة" املَحضة"

  : موضع بالبادية، قال ابن هرمة: مكسورةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء " محِفل"

  وحل بوعساء الخليف تبيعها ؟  إذا حلت باكناف محفل وكيف

موضع معروف، قاله أبو : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده الم مضمونة، وباء معجمة بواحدة" محلُبة"
  .بكر

 معجمة بواحدة مكسورة، وياء مشددة، بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده الم مفتوحة، وباء" املَحلَِبيات"
  ".مرتل يف طريق مكة : احمللبية: قال ابن درستويه" موضع مذكور يف رسم اخلابور : على لفظ النسب

ر باليمامة، قال : وقال اخلليل.ر بالبحرين: بضم أوله، وفتح ثانيه بعده الم مكسورة مشددة" محلِّم"
  : لبيد

 فمنها موقر مكموم حملت  نخل كوارع في الخليج محلم

  : وقال االعشى

  منعنا بني شيبان شرب محلم  غداة العين يوم فطيمة ونحن

  : وقال اعشى مهدان

  وساق االعاريب الركاب فابعدوا  نزلنا بالمشقر والصفا ولما

 بقايا جية القوم تنفد لعل  وبدانا فغورنا مياه محلم

  : خطلحفرية جيتمع فيها املاء، وقال اال: اجلية

  فلو زعزعتها الريح كادت تميلها  تسلسل فيها جدول من محلم

  .موضع بالسحول من اليمن: بفتح أوله، وثانيه" املَحلَّة"

طريق مذكور يف رسم عري، ويف : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم مفتوحة، وضاد معجمة" محمض"
  .رسم غران

موضع يايت ذكره : بعده نون مشدودة مفتوحة، وباء معجمة بواحدةبضم أوله، وفتح ثانيه، " محنبات"
  .عقب هذا يف رسم مرخ

موضع قد تقدم ذكره يف رسم ذهبان، وهو موضع : بفتح أوله، على لفظ املصدر من حموت املتابة" املَحو"
نساء وهنالك قتل هاشم ودريد ابنا حرملة، معاوية بن عمرو، قالت اخته خ. معروف يف ديار بين مرة

  : ترثيه



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  649  

  لتجر المنية بعد الفتى المغادر بالمحو اذاللها

ان هذا البيت ملية بنت ضرار بن عمرو الضبية ترثى اخاها، فاذا صح هذا، فاحملو يف بالد بين : وقد قيل
  .ضبية

  : موضع يف ديار بين كليب، من بين متيم، قال جرير: بضم أوله، كانه تصغري الذي قبله" محيِصن"

  المحيصن و العزاف منزلةبين 

  .اسم ارض هناك: كالوحى من عهد موسى يف القراطيس العزاف

موضع مذكور يف رسم مشاء، ويف رسم شطب، وقال : بضم أوله، على لفظ مفعلة من التحية" املُحياة"
  : الراعي

 االثل اثل الغينة المتجاور بدا  ونكبن زورا عن محياة بعد ىما

  الميم و الخاء

"خجبل مشرف على البشر، ومها بديار بين تغلب، : بضم أوله، وبالشني املعجمة املكسورة والنون" اِشنم
  : قال جرير

  يرمى به حضن لكاد يزول  ان جمعهم غداة مخاشن لو

  : موضع قد تقدم ذكره يف رسم االشعر، قال دريد بن الصمة: بفتح أوله على لفظ خماضة النهر" املَخاضة"

  بخربة عنا الخضر خضر محارب  ا بالمخاضة ساءلتقبور فليت

  .واد قد تقدم ذكره يف رسم حبرة: بضم أوله، على لفظ املخرب باخلرب" مخِبر"

هكذا ضبطوه حيثما وقع بفتح الراء املهملة وذكر عبد الغين بن . حملة ببغداد يف اجلانب الشرقي" املُخرم"
هو عبد اهللا بن جعفر :  بفتح امليم، وتسكني اخلاء، وفتح الراءسعيد يف كتاب مشتبه النسبة، ان املخرمي،

واما املخرمي، بضم امليم، وفتح اخلاء، وكسر الراء وتشديدها : قال. املخرمي، من ولد املسور بن خمرمة
وهذا بغدادي، منسوب إىل تلك : قلنا. فكثري، منهم حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي القاضي احلافظ

  . الشكاحمللة

موضع حمدد : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، مث واو، مث باء معجمة بواحدة" مخروب"
  .مذكور يف رسم ملحوب
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: اخرى" مهملة " بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده طاء مهملة مكسورة، وقد تفتح بعدها طاء " مخطَِّط"

  : ويرةموضع يايت حتديده يف رسم حملية، قال متمم بن ن

 مباءات وبين سقام ثالث  قدرت لها ما بين نهى مخطط

  : وقال امرؤ القيس. واد باحلجاز: وسقام

  إلى اللج مراى من سعاد ومسمعا  عمر الروضات حول مخطط وقد

مراى "وقوله . غدير عند دير هند باحلرية، قد تقدم حتديده وذكره: واللج. يريد بقى": عمر"قوله "
  .خمطط، بفتح الطاء: والرواية يف شعر امرئ القيس. بقسدر ما ارى، وامسعيريد "". ومسمعا

هو بطن االياد، وبني خمطط وبينه ليلة، قال : جبل بغبيط الفردوس، والفردوس: خمطط: قال أبو عبيدة" 
  : مالك بن نويرة يف يوم خمطط، ويوم خمطط كان لبىن يربوع على بين بكر، قال مالك

  سراة بني البرشاء لما تايدوا  اقبلتبفردوس االباد و حلول

 ولم يثووا ولم يتزودوا بريد  ليال من سنام كانهم ثالث

  .فانباك ان بني فردوس االياد وسنام ثالث

  : موضع بديار بين متيم، قال سالمة بن جندل: بضم أوله، وفتح ثانيه، وكسر الفاء وتشديدها" مخفِّق"

 القذاف أو بنهى مخفق بنهى  كان النعام باض فوق رءوسهم

  .هل تبصر النقوين دون خمفق ام هل بدت لك بالنينة دار وانظره يف رسم مطار: وقال جرير

موضع قد تقدم ذكره يف : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الالم، بعدها الفاء اخت القاف" مخِلف"
  .رسم مثعر

  : طم لبىن حارثة من االنصار، قال شاعرهماسم ا: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبطاء مهملة" مخلُوط"

  كيف برد الظالل من مخلوط  شعري إذا الظالل احبت ليت

ذكر ذلك يف حديث . انشده الزبري عن حممد بن احلسن لزيادة احلارثىفي اإلسالم: قال قاسم بن ثابت" 
  ".كعب بن مالك 

  .موضع يف ديار بين كنانة:  مهملةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم مفتوحة، وصاد" املَخمص"

روى عبد اهللا بن املبارك، عن عمرو بن أيب سفيان اجلمحى ان جابر ابن سعر الدويل من كنانة، اخربه ان 
احدمها من : حسبت انه قال: كنت باملخمص يف غنم ىل، فاتاين رجالن على بعري، قال: اباه اخربه، قال
: قال. شاة يف غنمك: وما الصدقة ؟ قاال: قلت. يك يف الصدقهال" حنن رسل رسول اهللا : النصار، فقاال

انا مل نؤمر ذا؛ انا مل نؤمر حببلى : فقمت إىل ماخض،. انا مل نؤمر ذا:فقاال. فقمت هلما إىل لبون كرمية
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فوضعاها بني ايديهما، . فاخذاها: ققمت إىل عنافدق، اما جذعة، واما ثنية ناصة، قال. وال بذات لنب
  .خرجه قاسم بن ثابت ومسلم بن احلجاج، واللفظ لقاسم. يل بالربكة، ومضياودعوا 

واد حمدد يف رسم ضرية، قال : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده ميم مكسورة مشددة، وراء مهملة" مخمر"
  : يزيد بن الطثرية

  وبين اللوى من عرفجاء المقابل  بين المنحنى من مخمر خليلي

  .رفجاءفانباك انه مقابل ع

موضع يتصل بالقدوم من نعمان، قال املعترض : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء اخت الولو" املَِخيم"
بن حنواء الظفري من بين سليم، وكان اوقع بيىن واثلة من هذيل؛ بينهم ليال وهم بالقدوم، فهي ليلة 

  : مذفر، فقال

 باصحاب القدوم فجعناكم  تقتلوا نفرا فانا فاما

  تنوب اللحم في سرب المخيم  كنا الضبع سارية اليكنمتر

 بالشراب بني تميم يدعى  مهم بمذفار صياح لها

، مث "اوفيه " فعيل من خام خييم، وان كان خام اليتعدى، فان التقدير خميم اليه : املخيم: قال أبو الفتح
 لبىن متيم، فاشبع الفتحة، وآثر بلد: ومذفر. حذف حرف اجلر ، فارتفع الضمري، واستتر يف اسم املفعول

الضرورة على زحاف اجلزء، وان كان جائزا، النه لو كان مبذفر، لرجع مفاعيلن إىل مفاعلن، وليس هذا 
  .مذهب اجلفاة من الفصحاء

سجن بناه على بالوفة، : بضم أوله، وفتح ثانيه، وكسر الياء اخت الواو، بعدها سني مهملة" مخيس"
يسمى نافعا، ومل يكن مستوثق البناء، فكان املسجونون خيرجون منه، فهدمه وبىن وكان له قبل سجن 

  : خميسا، وقال

  بنيت بعد نافع مخيسا  تراني كيسا مكيسا اال

 ا كيسا وامير  حصينا حصنا

    

: خميس: قال اخلليل. هو خميس، بكسر الياء، واليقال بفتحها؛ النه الذي خييس الناس: قال ابن االنباري

قد خاس فيه، وانشد : جن احلجاج، واالنسان خييس يف خميس، حىت يبلغ منه شدة االذى، يقالس
  : للذبياين

 تذمر بالصفاح والعمد يبنون  وخيس الجن انى قد اذنت لهم
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  .هكذا ذكره اخلليل، بفتح الياء، النه موضع التخيس

  الميم والدال

  : بلد باحلجاز، قال االحوص: دخنةمجع م: بفتح أوله، على لفظ مجع مدخنة" املَداِخن"

  ودار باجزاع الغدير ين بلع  ام ال بالمداخن مربع اهاجك

  .هكذا نقلته من خط أيب عبد اهللا بن االعراىب

  .واد يف ديار جذام، وينسب اليه أيضاً فيفاء مدان: بضم أوله، على بناء فعال" مدان"

  .طريق مذكور يف رسم الفرع: اء املعجمةبضم أوله، وإسكان ثانيه، وفتح اخل" املُدخلَة"

  : بلد يف ديار مهدان باليمن، وهي اكثر بلد مهدان قصورا بعد ناعط، قال ابن علكم: غري مضاف" مدر"

 المنار وحف الشيد ايوانا على  وفي الرثام وفي النجدين من مدر

ر املدرى، الذي يروى عن زيد بن والياء ينسب حج. مدرة بفتح الدال وباهلاء: وقال طاهر بن عبد العزيز
  ".ثابت 

  .موضع مذكور حمدد يف رسم سعفات هجر: بفتح أوله وثانيه، بعده راء مهملة" مدر الفُلْفُل"

موضع تلقاء تبوك فيه مسجد : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده راء مهملة، على وزن فعالن" ثَِنية مِدران"
  ".لرسول اهللا 

  .حصن أو جبل باليمن: وفتح ثانيه، بعده عني مهملةبضم أوله، " مدع"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم دوسر: بضم أوله، على لفظ تصغري مدبر" املُديِبر"

  .بلد بالشام معلوم تلقاء غزة، وهو املذكور يف كتاب اهللا تعاىل": مدين"

: من أهل ميناء، قال ابن إسحاقسرية إىل مدين، أمريهم زيد بن حارثة، فأصاب سبيا " وبعث رسول اهللا 

وميناء هي السواحل، فبيعوا، وفرق بني األمهات وأوالدهن، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم 
  .ال تبيعوهم إال مجيعا: ماهلم ؟ فاخرب خربهم، فقال: يبكون، فقال

دد بن زيد بن عمرو والصحيح يف نسبه انه جذام بن عدي بن احلارث ابن مرة بن ا. منازل جذام: ومدين
. وشعيب النيب عليه السالم املبعوث إىل أهل مدين احد بين وائل من جذام. بن عريب بن زيد بن كهالن

مرحبا بقوم شعيب، واصهار موسى، وال تقوم الساعة حىت : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لوفد جذام
  .يتزوج فيكم املسيح ويولد له

  .ين من اعراض املدينة أيضاً، مثل فدك والفرع ورهاطومد: قال حممد بن سهل االحول
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فاذا قيل املدينة، غري مضافة وال منسوبة، علم اا هي، . هي مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم" املَِدينة"
: قال اهللا تعاىلوهي يثرب، ". يقولُونَ لَئن رجعنا إىل املَِدينة لَيخِرجن األعز ِمنها األذلَّ: "قال اهللا تعاىل

وهي ". والذين تبوُءوا الدار واإلميان: "وهي الدار، قال اهللا سبحانه". يأهلَ يثِْرب ال مقَام لَكُم فارِجعوا"
ذكر . طيبة وطابة والعذراء، وهي جابرة وابورة، واحملبة، واحملبوبة، والقاصمة، قصمت اجلبابرة، ويندد

" التبابعة " ، فتمنعت على امللوك من "زل عزيزة يف اجلاهلية، اعزها اهللا برسوله ومل ت. ذلك كله أبو عمر

  .وغريهم، ورحمت من حوهلا نزار

  الميم والذال

موضع يف ديار سفيان بن ارحب من مهدان، وفيه أغارت عامر وبنو سليم على : بضم أوله" مذَاب"
ن سفيان بن ارحب، فمد الصارخ، و شنيف بن معاوية بن مالك بن بشر بن سلمان ابن معاوية ب

  : اصرخت بطون من عذر وأرحب، فهزموا القيسيني، واسترجعوا اخيذم، وقال شنيف

  ُأخراهم وجزعن بطن مذاب  إذا لحقت اوائل خيلنا حتى

 وما غنموا جناح ذباب رعبا  فوارس عامر وسليمها ولت

ملوضع الذي حفر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو ا: بفتح أوله، وبالدال املهملة يف آخره" املَذَاد"
  : اخلندق؛ وقال كعب بن مالك يف شأن اخلندق

  بعضا كمعمعة األباء المحرق  من سره ضرب يرعبل بغضه

 المذاد وبين جزع الخندق بين  مأسدة تسن سيوفها فليات

جد القبلتني إىل املذاد، يف سند دار بين سلمة من االنصار، بني مس: واملذاد مذكور يف رسم يليل وخرىب
  .صاحلة: ومسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرىب. تلك احلرية

  .واملذاد موضع اخر مذكور يف رسم ضرية

    

. مسيت بذلك لفساد تربتها: قال الثوري. ارض بقرب الكوفة: بفتح أوله، وبالراء املهملة يف اخره" املَذَار"

  : قال العجاحالفساد يف الرائحة، : واملذر

  بجانب الكوفة يوما مشجبا

  وبالمذار عسكرا مشيبا
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موضع مذكور يف رسم ذي قار، ويف : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون وباء معجمة بواحدة" ِمذْفَر"
  .رسم اخلوار

  .دةموضع مذكور يف رسم عر: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وفتح اهلاء بعدها باء معجمة بواحدة" مذْهب"

  .واد باملدينة، مذكور يف رسم مهزور: تصغري مذنب" مذَيِنب"

  .موضع مذكور يف رسم الشورى: بضم أوله، وفتح ثانيه، وفتح الياء أخت الواو وتشديدها" املُذَيل"

  الميم و الراء

  :  يهجوهقرية كان يسمنها هشام املرثي، قال ذو الرمة: بفتح أوله، على لفظ الواحدة من النساء" مرأَة"

 كر لم ترفع لخير ظاللها دسا  دخلنا جوف مراة غلقت فلما

 صواديها لئام رجالها كرام  وقد سميت باسم مرئ القيس قرية

  .بالبصرة، معروف، وهي رباب بنت موسى، نسب إليها" نهر املَرأَة"

  .ورة يف رسم نصععيون مذك: بفتح أوله، وبالباء املعجمة بواحدة، والدال املهملة" املَراِبد"

موضع يف ديار عضل هكذا ورد يف شعر كثري، وصحت الرواية به؛ : بكسر أوله، وباحلاء املهملة" ِمراح"
  : قال كثري

  فذو مراح ففرع العلق فالحرق  واقفر من ماوية البرق اقوى

  : بضم امليم، قال" مراح"وورد يف شعر أيب قالبة 

  م تحت خريق غابواخرى القو  الصبوح بذي مراح يسامون

بذي مراخ، بضم أوله أيضاً، وباخلاء : ورواه السكري. هكذا رواه القايل، عن ابن دريد، عن شيوخة
ال خيلو ان يكون فعاال، من لفظ املرخ، أو مفعال من لفظ رخيته، أي ذللته، قال : وقال أبو الفتح. املعجمة
  : الراجز

 مبثلهم بريخ املريخ
  .اخيت، والمه واو، النه من الرخووجيوز ان يكون من ر: قال

  .هكذا قيده أبو اسحاق احلريب يف كتابه. بضم أوله، وبالراء املهملة أيضاً يف اخره" ثَِنيةُ املُرار"

من تصعد ثنية املرار حط اهللا عنه ما حط عن بين : قال" وروى من طريق أيب الزبري، عن جابر، ان النيب 
  .اسرائيل

نا أيب، ناقرة بن خال، عن أيب الزبري، عن : نا عبيد اهللا بن معاذ العنربي، قال: وقال مسلم بن احلجاج" 
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  .من صعد ثنية املرار فانه حيط عنه ما حط عن بين اسرائيل": قال رسول اهللا : جابر بن عبد اهللا، قال

اهللا عليه وقال رسول اهللا صلى : قال. خيل بين اخلزرج، مث تتام الناس: فكان أول من صعدها خيلنا: قال
الن اجد : قال.تعال يستغفر لك رسول اهللا: فقلنا له.وكلكم مغفور له اال صاحب اجلمل االمحر: وسلم

  ".وكان ذلك املنافق ينشد ضالته : قال. ضاليت احب إىل من ان يستغفر ىل صاحبكم

يمني بني اسلكوا ذات ال: قال" وحح ابن اسحاق هذه الثنية يف حديث احلديبية، فذكر ان رسول اهللا 
فسلك اجليش ذلك : قال. ظهري احلمض، يف طريق خترج على ثنية املرار، مهبط احلديبية من اسفل مكة

  .فلما رات قريش قترة اجليش قد خالفوا عن طريقهم كروا راجعني. الطريق

 فقال رسول. خالت: حىت إذا سلك يف ثنية املرار بركت ناقته، فقال الناس" وسار رسول اهللا ": قال " 

ما خالت، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة؛ ال تدعوين اليوم قريش إىل خطة يسالون فيها صلة " اهللا 
فاخرج . يارسول اهللا، ما بالوادي ماء يرتل عليه: قيل. انزلوا: مث قال للناس. الرحم االاعطيتهم اياها

يف جوفه " تلك القلب، فغرزه سهما من كنانته، فاعطاه رجال من اصحابه، فرتل به قليبا من " رسول اهللا 
  .، فجاش بالرواء، حىت ضرب الناس فيه بعطن"

واد، مذكور يف رسم الغميم، ويف رسم : موضع، وقيل: بفتح أوله، مفعل من راض يروض" املَراض"
  : الرباض، قال مزرد

  بصوب كغرض الناصح المتهزم  لسلمى بالمراض نجاوه فسح

  : د عن أيب على القايل يف شعر دريد بن الصمة، وذلك يف قولههكذا نقلت من خط يعقوب، وكذلك قي

  فتخبر عنا الخضر خضر محارب  ان قبورا بالراضين سوئلت لو

فامليم عنده . هكذا ذكره بكسر امليم يف الثالثى الصحيح. واديان ملتقامها واحد: املراضان: وقال اخلليل
  : لوكذلك وقع يف شعر الشماخ بكسر امليم، فقا. اصيلة

  ببطن المراض كل حسى وساجر

    

. موضع قد تقدم ذكره يف رسم اجلريب: بضم أوله، وكسر امليم الثانية، بعده راء اخرى مهملة" مراِمر"

  : قال االسود بن يعفر

 فقصيمة الرواد فبضارج  بالجو فاالمرات حول مرامر

، دل على ذلك قول تابط شرا، يف ديار كلب: ، وهو اقرب إىل ضارج، ومرامر"حول مغامر: "ويروى
  : وكانت عدوان حالفت رهطا من كلب، فاخفرا و قالتها
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 إلى سلمى بافقر من كلب ولستم  اطلقت كلب اليكم عهود كم لقد

  وقد شمرت عن ساقها جمرة الحرب  اسلموكم يوم نعف مرار وهم

 فسر أبو خالد العجالين قول ابن كذلك. هضبة من هضاب بين العجالن: بفتح أوله، وبالنون" املَرانة"
  : مقبل

  اال الورانة حتى تعرف الدنيا  سلمى خالء ال اكلفها يادار

  .اخربين بذلك أبو خالد العجالين من رهط ابن مقبل دنية: قال يعقوب عن أيب عمرو الشيباين

اراد الدواء، : وقالوا:  قال.اسم ناقته: املرنة: ويقال: بلدة معروفة، قال ابن دريد: املرانة: وقال أبو عبيدة
  .من الورونة

  .مذكور يف رسم زمهان" موضع : " بفتح أوله، وبالطاء املهملة يف اخره" مراِهيط"

بل هو يف ديار : وقيل. موضع بني ديار بين مرة وديار كلب: بفتح أوله، وبالواو والدال املهملة" املَراِود"
  : بين ذبيان، والشاهد لذلك قول النابغة

 وابياتنا يوما بذات المراود  عمري لنعم الحى صبح سربنال

لنعم احلي : واحلجة للقول االول ان النعمان بن جبلة امنا اطلق السىب للنابغة بذات املراود؛ و امنا اراد
بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة مكسورة، وخاء " مرِبخ"بذات املراود صبح سربنا 

  .هو جبل من جبال زرود: قال أبو بكر.  مذكور يف رسم زرودموضع: معجمة

  .فانظرها هناك. ختفيف مراة، مذكور يف رسم لقف" ثَِنيةُ املَرة"

بئر مبكة معروفة منسوبة إىل املرتفع بن النضري بن احلارث : بضم أوله، مفتعل من االرتفاع" ِبئْر املُرتِفع"
  .عبد الداربن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ابن 

: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني من فوقها، مفتوحة مث فاء مفتوحة، وقاف" مرتفَق"

  .موضع يليت ذكره يف رسم فدك، فانظره هناك

  .موضع باليمن، قد تقدم ذكره يف رسم مارب: باجليم" مرجة"

  . موضع مذكور يف رسم شطب:بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم مفتوحة" ِمرجم"

ارض يف شق : بفتح أوله، وثانيه، وفتح احلاء املهملة، وتشديد الياء اخت الواو، بعدها الف" مرحيا"
  .احلجاز، وقيل واد، قال ابن مقبل

 مرحيا كل شعبان تخرف لها  رعت مرحيا في الخريف وعادة
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  .والياء خفيفةمرحايا، بالف بني احلاء و الياء، : ورواه غري االصمعي

موضع كثري شجر املرخ، ينسب اليه، وهو : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده خاء معجمة" ذُو املَرخ"
  .مذكور حمدد يف رسم حورة، فانظره هناك

مرج خملص : ويقال. موضع بالشام: على لفظ الذي قبله، مضاف إىل خملص فاعل خلص" مرخ مخلِّص"
  : كثريباجليم، واالول اثنب، قال 

  عفتها الريح بعدك والقطار  فمرخ بالشام فمحنبات

وغزا . لبىن قرمي:للديش، لعضل منهم؛ والشامية: اليمانيه و الشامية، فاليمانية: مها مرختان" مرخة"
وانظر رسم . عمروبن خويلد اهلدىل عضال، وهم باليمانية، فقتل عمرو ذلك اليوم، وهو يوم املرخة

  .املراح

  .باليمن على مقربة من سرو محري: اًومرخة أيض

  : جبل باجلزيرة، قال ابن امحر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" مرد"

 الخابور حيث تخبرا لمنعرج  تزاورن عن مرد و دافعن ركنه

 نعم ساء ذاك معبرا وفرضة  عن قرقيسباء لعرعر وعبرن

  حبربرااماني اليجدين عنك  نسوة منينها بمثقب إلى

. قصر على شط البحر، قريب من ثغور الروم: ومثقب. يف شق الفرات الربى؛ برى اجلزيرة: فرضة نعم

  : انه مردان، فحدف زوائده، قال البجلي لقومه حني تفرقوا يف العرب: وقيل" ادىن شئ : ومعىن حرببر

 كتفريق االله بني معد  فرقتم في كل اوب لقد

  "كارس أهل ماثرة ومجدا  وكنتو حول مردان حلوال

    

موضع جر، وهي رملة : على وزن فعالء" ممدود"بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة، " املَرداء"
هجر من البحرين، وهي احدى مدينىت البحرين، واالخرى القطيف، وتلك منازل عبد القيس، قال عامر 

  : بن الطفيل

  ثل ما القت ثمودصباحا م  وعبد القيس بالمرداء القت

 له يقد الحديد ومطرد  بكل اقب نهد صبحناهم

  : وقال أبو النجم
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  إذ قالت بكر واذ فرت مضر  سالتم يوم مرداء هجر هال

  : وقال اخر، وهو طفيل

  ومن بالمرادى من فصيح واعجم  حال البحر دونك كله فليتك

  .رمال جر: املرادى: قال اللغويون

"موضع مذكور يف رسم ضئيدة: أوله، وتشديد ثانيهبفتح " ذُو املَر.  

وبني مر و البيت . بفتح أوله، وتشديد ثانيه، مضاف إىل الظهران، بالظاء املعجمة املفتوحة" مر الظَّهران"
  .ورد عمر بن اخلطاب الذي ترك الطواف لوداع البيت من مر الظهران. ستة عشر ميال

وقال أبو . مسيت مرا ملرارا: وقال كثري عزة. ك مر الظهرانكانت منازل ع: قال سعيد بن املسيب
هجاء مر، اال ان : مسيت بذلك الن يف بطن الوادي بني مر وخنلة كتابا بعرق من األرض ابيض: غسان

  .امليم غري موصولة بالراء

صفراوات، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرتل املسيل الذي يف ادىن مر الظهران، حىت يهبط من ال
يرتل يف بطن ذلك املسيل عن يسار الطريق وانت ذاهب إىل مكة، ليس بني مرتل رسول اهللا وبني الطريق 

وببطن مر ختزعنت خزاعة عن اخوا، فبقيت مبكة، . وهناك نزل عند صلح قريش.االمرمى حجر
  : قال حسان بن ثابت. وسارت اخوا إىل الشام ايام سيل العرم

  خزاعة عنا في الحلول الكراكر  ر تخزعتفلما هبطنا بطن م

  .وانظره يف رسم العقيق، ويف رسم رابغ، ويف رسم الشراء

. موضع حمدد يف رسم وجرة: فعالن" وزن " بفتح أوله، وتشديد ثانيه، بعده الف ونون، على " مران"

  : قال النابغة

  اومر كدرية حذاء هيجها

  : وقال ابن امحر. ضع مذكور يف موضعهمو: برد الشرائع من مران أو شرب وشرب

 وشيخ شام هل يمان بمشيم  مران شبوة دونها يمانية

  إلى دير حسمى أو إلى دير ضمضم  فلله من يسرى ونجران دونه

هنال وزعموا ان قرب : ودير ضمضم أيضاً. باجلزيرة: ودير حسمى. بلد باليمن، اضاف اليه مران: شبوة
  : ال جريرمتيم بن مر مبران، ولذلك ق

 ذمار جدف بمران نحمى  تعدو بنا الخيل طموح العقبان
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واد بالعالية، بني ديار بين : بفتح أوله، وتشديد ثانيه، ويف اخره تاء معجمة باثنتني من فوقها" املَروت"
  .هذا قول أيب عبيدة. قشري وديار بين متيم

وباملروت ادركت بنو متيم بين قشري، وقد . منازل التيم من بين متيم: املروت و احلفر: وقال بن عقيل
اصابت منهم سبيا ونعما، فقتلوا رئيسهم حبري ابن عيد اهللا بن سلمة بن قشري بن كعب وغريه، وازمت 

وذلك اا امكنه قريبة بعضها من بعض، فاذا . فهو يوم املروت، ويوم العنابني، ويوم ارم الكلبة. بنو قشري
  . موضعا اخر قريبا منهمل يستقم الشعر مبوضع ذكروا

  : وقال سحيم بن وثيل. وقد تقدم ذكر املروت يف رسم تعشار ورسم ترج

  بحيرا وعض القيد فينا المثلما  بمروت السخامة ثاويا تركنا

  : ويدل على عظم هذا الوادي قول االعشى. وكانوا اسروا املثلم بن عامر بن حزن القشريي

  شعابهدافعة مروت  ان دون لقلئها ال ولو

  غمرت مع الطرفاء غابه  لعبرته سبحا ولو

وروى قاسم بن ثابت، من . وهو مذكور يف رسم املعني. موضع يف ديار جذام بالشام: والوروت أيضاً
فبايعه، " انه وفد على النيب : طريق شعيب بن عاصم بن حصني بن مشمت، عن ابيه، عن جده حصني

 باملرت، منها اصيهب، ومنها املاعز ة، ومنها اهلوى، والثماد، مياه" وصدق اليه ماله، واقطعه النيب 
  : وذلك قول زهري ابن عاصم. والسدير

 خط القلم االنقاسا بهن  ان بالدي لم تكن امالسا

: بضم أوله، مفعل من ارشد، بكسر العني" مرِشد"فلم يدع لبسا وال التباسا =من النيب حيث اعطى الناسا

  .دةموضع مذكور يف رسم فر

من غُور ارمينية، قال سيار : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهلة مفتوحة، وشني معجمة" مرعش"
  : الطائي

  بمرعش خيل االرمنى ارنت  شهد ام القديد طعاننا فلو

    

 اسم ر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وبغني معجمة، وباء معجمة بواحدة، على لفظ التثنية" اِملرغَاب"

  .بالبصرة، ذكره اخلليل

اطم من آطام بين حارثة، اليب معقل بن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده غني معجمة مفتوحة" مرغَم"
فلما اصبح جاءته . بينا هو يوما على سرير بفناء قصره إذ عدى عليه، فضرب: قال الزبري. يك منهم
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: ومل ضربوك ؟ قال: فقالوا له. فلم خيربهم من هم. تعرف من ضربك ؟ فقال نعم: مجاعة قومه، فقالوا له

بنته كان انكحها عثمان بن ابان بن احلكم بن : ومرمي. كسبت معدما، وبنيت مرغما، وانكحت مرميا
  .أيب العاصي

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده قاف مفتوحة، وعني مهملة" املَرقَعة"
  .ابلى

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله وإسكان ثانيه، وفتح الكاف، على وزن مفعالن" مركَالَن"

قال . موضع يف ديار هذيل، مذكور يف رسم سعيا: بفتح أوله، على لفظ مفعول من الركوب" مركُوب"
  : قالت جنوب اخت عمرو ذي الكلب ترثيه حني قتل. هو باحلجاز، قريب من الطائف: أبو بكر

  والقوم من دونهم سعيا و مركوب   عني مغلغلةبني كاهل ابلغ

موضع مذكور يف رسم :بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبالزاي املعجمة يف اخره، على وزن مفعول" مركُوز"
  .عري

قال بشري بن عبد . موضع دان من املدينة قبل بدر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدها مثلهما" مرمر"
  : الرمحن بن كعب بن زهري

  برك الغماد إلى بالط المرمر  مجاوره عمان وجاورت صب

واين برك الغماد من بدر، اال ان يكون اراد موضعا اخر يسمى مرمرا، وقال . هكذا ورد يف هذا الشعر
  : ابن الدمينة

  ثم ادنى دار من كنانود  بدر فجنبى مرمر فقفا

ومرو الرذ، بضم الراء املهملة، وبالذال . فارس معروفةمدينة ب: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو" مرو"
واملرو . من بالد فارس أيضاً: املعجمة، ومرو الشاهجان، بفتح الشني املعجمة، وكسر اهلاء، بعدها جيم

وادي املرج، الن اضافتهم مقلوبة، أو مرج الوادي، على : الوادى، فمعناه: والروذ. املرج: بالفارسية
وقال مسلم .مرج نفس امللك: فمعىن مرور الشاهجان. النفس: وجان. امللك: الشاهو. االضافة الصحيحة

  : بن الوليد

 ! أشطت لو تحس بذاكا أحدا  حنت بمرور الشاهجان تسومني

  : ومروان لبجيلة، قا لتأبط أو أبو بكري. " جبل ذكره أبو بكر: على لفض اسم الرجل" مروان"

 عيش والنفائي نوفل سنباح  وال بالشليل رب مروان قاعدا
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  ".يعين جرير بن عبد اهللا : رب مروان: قال أبو الفرج

هو : واملشلل. جبل آخر بازائه، وبينهما قديد، ينحرف عنهما شيئا: والصفا. جبل مبكة معروف": املَروة"
االوس وعلى املشلل كانت مناة، فكان من أهل ا من املشركني، وهم . اجلبل الذي ينحدر منه إىل قديد

إن : "مث استمروا على ذلك يف اإلسالم، فانزل اهللا تعاىل. واخلزرج، يتحرج ان يطوف بني الصفا واملروة
: وقال أبو بكر بن عبد الرمحن. هكذا روى الزهري عن عروة عن عائشة". الصفا واملروة من شعائر اهللا

ملروة ، قالوا يا رسول اهللا، كنا ملا ذكر اهللا عز وجل الطواف بالبيت، ومل يذكر الطواف بني الصفا وا
  .نطوف بني الصفا واملروة، فأنزل اهللا تعاىل اآلية

وكان بدء هذا . يف طوافه بينهما ميشي، حىت إذا أنصبت قدماه يف بطن الوادي سعى" وكان رسول اهللا 
ما إال مزود السعي إن إبراهيم عليه السالم ملا أتى اجر إىل مكة وابنها معها وهو طفل صغري، وليس معه

. يا إبراهيم، اهللا امرك ذا ؟ قال نعم: متر وقربة ماء، فانزهلما هنالك، وانصرف عنهما، فتبعته، فقالت

فمكثت حىت فين الزاد واملاء، وانقطع لباا، وجعل الصيب يتلمظ، فذهبت إىل . اذن اليضيعنا: قالت
تريد املروة، فلما صارت يف بطن الصفا، فوقفت عليه، هل ترى من مغيث، فام ترى احدا، فذهبت 

الوادي سعت، حىت خرجت منه، فاتت املروة، فوقفت عليها هل ترى احدا، وترددت بينهما سبعة 
قرى واسعة وهي جلهينة، كان ا سربة بن معبد : من اعمال املدينة: أشواط، فصارت سنة ز وذو املروة

  . اليوم فيها، بينها وبني املدينة مثانية برداجلهين، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وولده إىل

  .من وراء ذي املروة على ليلتني: واحلزواء

موضع قد تقدم ذكره : بفتح امله وثانيه، وإسكان الواو، بعدها راء مفتوحة، على وزن فعوعل" مرورى"
  .يف رسم االدمى

    

: خرى مهملة والف، وهاء التانيث اليت تندرج تاءبفتح أوله وثانيه، وإسكان الواو، بعدها راء ا" املَروراة"

  : جبل الشجع، قال أبو داود

 فناعم فالديار فحفير  الدور فالمروارة منهم فإلى

 لصيفهم تعشار ومصير  فقد امست ديارهم بطن فلج

  .وانظره يف رسم الثاملية

  . فعلعلالفالة البعيدة املستوية ال ماء ا، ومجعها مرورى، زنة: وأصل املروراة

موضع، وهو غري املرورى : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده واو مشددة، على بناء مفعل من رويت" املُروى"
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  .املتقدم ذكره

  .موضع مذكور يف رسم اخلوع: بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده واو مشددة مفتوحة، ودال مهملة" مرود"

موضع بني تربان وغميس . ياء اخت الواو، على لفظ التثنيةبفتح أوله وثانيه، وختفيفه، بعده ال" مريان"
  .احلمام

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم حورة: بضم أوله، على لفظ مفعل من الريبة" مِريب"

  .موضع مذكور يف رسم قضة: بضم أوله، وكسر ثانيه" ذُو مِريخ"

  .موضع مذكور يف رسم محامة: تصغري مرخة" مريخة"

تلقاء املدينة، على ما تقدم : وتعار. جبل قريب من تعار: م أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغريبض" املُرير"
  : ذكره؛ قال مجيل

 المرير وحزنه وتعار علم  وأذا حللت بذي الشباك ودوننا

ال ق. موضع قد تقدم حتديده يف رسم جبلة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وراء اخرى مهملة" املُريرة"
  : االسود

  بالماء يمنع طعمه أن يشخما  المريرة اليزال يشجه لبن

  : يعين ان يتغري وقال جرير

  أصداؤهن يصحن كل ظالم  قبح االله على المريرة أقبرا

بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده ياء ساكنة، وسني مكسورة مهملة، بعدها ياء اخرى، وعني " املُريسيع"
قرية من وادي القرى، كان الزبري بن خبيب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري : مهملة، على لفظ التصغري

قال . نازال يف ضيعته باملريسيع، مقيما يف مسجدها، الخيرج منه اال إىل وضوء، فمان دهره كاملعتكف
من ناحية قديد إىل : قال ابن اسحاق. ماء بنجد، يف ديار بين املصطلق من خزاعة: املريسيع: البخاري

قال ابن اسحاق . سنة ست، فهي غزوة املريسيع، وغزوة بين املصطلق وغزوة جند" الشام، غزاه رسول ل 
  .وفيها حديث االفك: سنة أربع قال الزهري: وقال موسى بن عقبة. سنة ست

موضع يف ديار طي، قال يزيد بن : بضم أوله،وفتح ثانيه، على لفظ التصغري، بطاء غري معجمة" املُريط"
  : ة الطائيقناف

 جنح الظالم نعام يبادرها  كأن بصحراء المريط نعامة

مذكور يف رسم جند " موضع : " بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء اخت الواو، والعني املهملة" املَِريع"
  : هو واد باليمن، وانشد البن مقبل: وقال أبو حامت. ورسم جاش
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  شاب المقاديمنجدي مريع وقد   ما تذكر من اسماء سالكة ام

موضع يف الشربة، كانت فيه بعض ايام : تصغري مرقب" املُريِقب" "واتالب بنا مريع: "ويف عينية عمرو
  : داحس، كان لبين عبس على فزارة، قال عنترة

  يوم المريقب ان ظنك احمق  علمت إذا التقت فرساننا ولقد

  .بلوى النجرية: ويروى

  الميم و الزاي

  : موضع يف ديار بين فقعس، قال زهري: تح أوله، على لفظ مجع مزهربف" املَزاِهر"

 كاخالق العباءة داثر مقيم  الما على رسم بذات المزاهر

  : وقال املستورد بن دل

 بكيتن لم يرثى لكن رحيم  اال يا حمامات المزاهر طال ما

 من سلف الماضي لكن حميم  احرص على الدنيا هديتين ام ثوى

  . رسم لعلعوانظره يف

"جزغدير اليكاد يفارقه املاء من غدران النقيع، : بفتح أوله، وقد رايته بالضم، وإسكان ثانيه، وباجليم" م
  .وقد تقدم ذكره هناك

  .قرية من قرى دمشق: بكسر أوله، وتشديد ثانيه، على بناء فعله" ِمزة"

ر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثالثة ان دحية الكليب خرج يف رمضان من مزة إىل قد: وروى أبو داود
  .اميال، فافطر

: وقيل. كانت الفرس تسمى عمان مزون: قال اخلليل. مدينة عمان: بفتح أوله، وضم ثانيه" مزون"

  : قال الفرزدق. قرية من قرى عمان يسكنها يهود: مزون

 من ام بغاف وال اب فمالي  وان تغلق االبواب دوني وتحجب

 بواد من عمان مصوب وليسوا  ين عشيرتيأهل القريت ولكن

    

 مزوني لئيم المركب حوالي  رايت االسد تهفو لحاهم ولما

  عجبت ومن يسمع بذلك يعجب  بعد القلوس اعنة مقلدة
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بذلك، لكثرة ما تنبت من الغاف، وهو شجر له شوك يشبه " عرفت"كنابة عن عمان أيضاً : قوله بغاف
  : الينبوت، وقال الكميت

  فاكره ان اسميها المزونا  االزد اني سعيد افام

  : وقال أيضاً

 الزون يرجو دولة ان يدالها اخو  كما ضرب االخماس للسدس قبلها

  .قرية لليهود نسبوا إليها: والزون. يعين املهلب بن أيب صفرة ابا املهالبة: قالوا

  الميم و السين

  .ر كلب، مذكور يف رسم خبتموضع يف ديا: بفتح أوله، على وزن فعلة" املَساة"

تبوك، ومسجد بثينة مدران، بفتح " مسجد"اقصى اثره ": فيما بني املدينة وتبوك" مساِجد رسوِل اهللا "
و مسجد بذات الزراب، بكسر الزاي املعجمة، بعدها راء .امليم، وكسر الدال املهملة، بعدها راء مهملة

ومسجد بأالء، على لفظ الشجر . ملعجمة، والطاء املهملةومسجد بذات اخلطمى، بفتح اخلاء ا. مهملة
. وبالراء املهملة. ومسجد بشق تارى، بالتاء املعجمة باثنتني من فوقها. ومسجد بطرف البتراء. املر

ومسجد . ومسجد باحلجر. ومسجد بصدر حوضى، باحلاء املهملة مفتوحة، والضاد املعجمة مقصور
ومسجد . ومسجد بذي املروة. جد بالرقعة، يف شقة بين عذرةومس. ومسجد بوادي القرى. بالصعيد

" املَساِنى"بني مكة و املدينة " ومسجد بدى خشب وقد تقدم ذكر مساجده . بالفيفاء، ممدود، بفاءين

  .االكليل" رسم"موضع قد تقدم ذكره يف : بفتح أوله، وبالنون، بعدها ياء ساكنة، على وزن مفاعل

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم مليحة: ، مستفعل من راد يرودبضم أوله" املُستراد"

موضع بسرف؛ قال : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة، ممدود، على وزن فعالء" املسحاء"
  : معني بن اوس املزين

  وشاقك بالمسحاء من سرف رسم  وخال ممن عهدت به خم عفا

  : قال أعشى مهدان,موضع باالسياف : ى وزن مفعلةواملسحاة، اء التانيث مكان اهلمزة، عل

 بالمسحاة من شط جازر منازل  أبيك الخير ما كان مألفي لعمر

  فجانب الطى تلك ارض المهاجر  منى مألف سفح كندر ولكن

د .واد من اودية قد تقدم ذكره وحتديده: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وضم احلاء املهملة" مسحالَن"
"دقال ابن . موضع بقرب مكة عند بستان ابن عامر:  بفتح أوله وثانيه، بعده دال مهملة مشددة"املس
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سالت ابن أيب طرفة عن املسدي يف : حكي عن االصمعي انه قال. امنا هو عند بستان ابن معمر: قتيبة
فيت اغلب ال: وقال أبو ذؤيب. وانظره حمددا يف رسم خنلة. هو عند بستان اب معمر: فقال. شعر اهلذيل

موضع قد : بفتح أوله، مفعول من سدست" مسدوس"من اسد املسد حديد الناب اخذته عفر فتطريح 
  : تقدم ذكره يف رسم النقيع؛ قال الشاعر

 فغول فيليل فبرام ف  السفح من امية فالنع اقفر

 قفار تسعى به االرام س  فبطن مر فمسدو فكدى

 رزاممسحنفر له ا كل  فبطن وج عفاه فخليص

 فة اقوى جميعها فرجام  اقوى فعسفان فالجح فقديد

  فالعرينات فالهضاب العظام  فكديد فالحى اقفر منها

 ج فابواء منعج فشمام  فالرويثة فالعر فالرويحاء

 تداعى الحمام بارجائها  فالهضيبات فالسيالة فالسقيا

ن، على وزن مفعول؛ موضع فوق سويقة، بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء وحاء مهملتا"مسروح"
  : القرية اليت آلل طالب، احملددة يف موضعها، قال نصيب

 منازل قد اقوين من ام معبد  نعم ولذي المسرح فوق سويقة

قرية من عمل البصرة، قال ابن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وضم الراء املهملة، بعدها قلف" مسرقَان"
  : مفرغ

 من مسرقان فسرقا منازلنا  ناف منبجس العراهزم اال ك سقى

 اسقاها سحابا مطبقا ودجلة  حيث يرفا من دجيل سفينة إلى

  إلى مدفع السالن من بطن دورقا  ال زالت عشيبا جنابها ودارش

  .حمدد يف موضعه، وهو بني البصرة واليمامة: والسالن. هذه كلها مواضع هناك

    

موضع يف بالد طيئ، يايت : ثانيه، بعده طاء مهملة مفتوحة، وحاء مهملةبكسر أوله، وإسكان " ِمسطَح"
  : ذكره يف رسم شوط قال امرؤ القيس

  تراعى الفرخ الدارجات من الحجل  لبونى بين جو ومسطح تظل
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  .ببالد طيئ أيضاً: وجو. وال يكون ذلك االيف موضع آمن. أي ترعى معها

ان ": قال رسول اهللا . اطم كان لبين حديلة من االنصار: بهبضم أوله، على لفظ الذي يسعط " مسعط"
وبنو حديلة هم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، . " كان الوباء يف شئ، فهو يف ظل مسعط

  ".ومن حديلة أيب ابن كعب . نسبوا إىل امهم حديلة بنت مالك، من بين جشم بن اخلزرج

ارض شرقي مسجد قباء، قد تقدم : يه، وبعد الكاف باء معحمة بواحدةبفتح أوله، وإسكان ثان" املَسكَبة"
  ".ذكرها يف رسم حرة واقم 

. ارض بالعراق، قد تقدم ذكرها يف رسم اجنادين: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الكاف" مسِكن"

من حرب ملا رجعنا : قال ابن عباس: قال. وروى أبو عمر، عن ثعلب، عن ابن االعرايب، عن الشعيب
الشراة، صلى بنا امري املؤمنني مبسكن صالة الفجر، مث انفتل عن ميينه، فنظر إىل رحله، مث نظر إىل، مث 

يابن عباس، تبىن ههنا مدينة، واوما : ما يضحكك يامري املؤمنني، اضحك اهللا سنك ؟ فقال: فقلت. تبسم
، ويربون فيها، جتىب اليهم خزائن االمم، "بيده إىل ميينه، عظيمة املقدار، يسكنها خلق كثري من امة حممد 

وممالك االكاسرة والقياصرة، ويطمئنون ا، ال يقصدهم جبار عنيد يريد ان يزيلهم عما هم ا فيه اال 
  .قصمة اهللا

وهلم . جبل ليب النار وبين حراق، بطنني من بين غفار: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الالم" مسِلح"
املرور عليهما يف طريقه، تفاؤال بامسائهما "  خمرئ، ومها جبالالصفراء، كره رسول اهللا جبل اخر يقال له

يف مسريه إىل بدر، وسلك ذات اليمني، على واد يقال له ذفران، فرتل هناك، مث نزل قريبا من بدر، وترك 
  .احلنان بيمي، وهو كثيب عظيم كاجلبل

قال . الم، بعدها حاء مهملة، مرتل على اربعة اميال من مكةبكسر أوله، وإسكان ثانيه، وفتح ال" اِملسلَح"
  .املسلح بفتح امليم، وذلك خطأ: والعامة تقول: أبو حامت وابن قتيبة

بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الالم املفتوحة، مفعلة من السالح، ماء بتياس، من ديار بين " املُسلَّحة"
  :  ماءان؛ يدل على ذلك قول جريرمتيم، قد تقدم ذكرها يف رسم ثيتل، ومها

 يوم ثيتل وهو سام فجاوز  وخالى ابن االشد سما بسعد

 بالرياسة والغنام حظيظ  مسلحتي تياس واوردهم

  : وروى أبو على يف شعر االعشى يف قوله

  سقيت وصب رواتها اشوالها  إذا لمع الدليل بثوبه حتى
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وا على ماء القوم، كما فعل قيس ابن عاصم يوم مسلحة، سقوا خيلهم، مث صبوا بقية املاء ليقاتل: قال
االبل إذا رعت االسليح، قال جرير يف : و املساحة بالكسر. بكسر الالم، ورواه ثعلب مسلحة بفتحها

  : مسلحة أيضاً

  هراق على مسلحة المزادا  لهم يوم الكالب ويوم قيس

  : اسم ارض، قال النمر:  وكسر اهلاء، وتشديد امليمبضم أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الالم،" املُسلَِهمة"

 بوادي المسلهمة منزل ومنها  ومنها باعراض المحاضر دمنة

املياه القريبة من الفرية العظيمة، : و احملاضر. قراها: واعرض املدينة". القرى: األعراض: "قال االصمعي
 من قرى البصرة الدانية، وقد تقدم :و النحيت. وكان يقال للشبكة اليت جبنب النحيت شبكة احملضر

  .ذكرها انفا، يف رسم املنجشانية

  : موضع تلقاء مكة؛ قال ابن هرمة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" املَسلُوق"

  من ذي الحليف فصبح المسلوقا  ينس ركبك يوم زال مطيهم لم

  : ال االعشىوتشديد النون، ماء لبين شيبان؛ ق. بضم أوله، وفتح ثانيه" املُسناة"

 قوما بالمسناة غيبا ونادبت  دعا قومه حولى فجاءوا لنصره

موضع باحلجاز تلقاء خاخ، : بضم أوله وفتح ثانيه، بعده هاء مكسورة مشددة، وراء مهملة" ذُو املُسهر"
  : قال االحوص

 بذي السهر كالسطور تلوح  عرفان آيات ودور امن

  ع من حصيرفاسقف قالدواف  تحل هضاب خاخ لغانية

  ".واد هناك هكذا نقلته من خط أيب عبد اهللا ابن االعرايب : حصري" 

    

موضع باليمن، مسى مبسور بن عمرو بن معدي : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو وراء مهملة" مسور"
ده واو بفتح أوله، وضم ثانيه، بع" مسولَى" "كرب بن شرحبيل بن ينكف بن مشر ذي اجلناح االكرب 

  : موضع قريب من وجرة، انشد ابن االعرايب: والم مفتوحة، بعدها ياء، مقصور

  ببطن مسولى أو بوجرة ظالع  مهموما كان مطيتي واصبحت

  : طال وقويف حىت كان ناقيت ظالع، كما قال: يقول

  قد عقرت بالقوم ام الخزرج
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مذكور يف رسم " واد: "، مث باء معجمة بواحدةبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء اخت الواو" املَِسيب"
  .النسر

  : موضع قبل ذي بقر، قال نصيب: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وتشديد الياء اخت الواو" مِسيات"

  فالقفر ذو زهر مكاؤه غرد  في مسيات فذى بقر تربعت

  الميم و الشين

  .يف رسم سقفموضع مذكور : بفتح أوله، وبالراء املهملة يف اخره" مشار"

  .موضع مذكور يف رسم شرف، ورسم مؤتة: بفتح أوله وكسر الراء املهملة، بعدها فاء" املَشاِرف"

موضع بني ديار بين سليم وبني مكة، بينه وبني مكة : بضم أوله، وشني معجمة أيضاً يف اخره" املُشاش"
  .نصف مرحلة

  : الطائيجبل من ضخام اجلبال معروف، قال : بضم أوله" مشاِكل"

 ومتالعا ومشا كال ويلملما  رضوى وقدس ويذبال وعماية

  ".ومتالعا ومواسال: "وروى القايل. هكذا رواه الصوىل وابن متىن

  .بفتح أوله، جبل اسود، قال الشماخ" مشان"

  وبالشمال مشان فالعزاميل  سنام عن يمينهما مخويين

  .ماء قد تقدم ذكره يف رسم ملل: مفتوحة، وراء مهملةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم " مشجر"

  : موضع بنجد، قال ذو الرمة: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مكسورة، وفاء" مشِرف"

  ويوم لوى حزوى فقلت لها صبرا  جشات نفسي عشية مشرف لقد

مصلى العيدين، وكل مصلى العيدين : ةبضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء املهملة املفتوح" املُشرق"
  : ذكرته الن بعض العلماء غلط فيه، فظنه موضعا بعينه يف قول أيب ذؤيب. مشرق

  بصفا المشرق كل حين تقرع  كاني للحوادث مروة حتى

  .سوق الطائف: و املشرق" بصفا املشرق: "ورواية االخفش

. ذا بيده، فقال ابن املشرق ؟ يعين املصلىخرجت اقود مساك بن حرب آخ: وقال االصمعي عن شعبة قال

هكذا قال أبو عبيدة يف . املشرق سوق الطائف: وقال أبو بكر. بالطائف: املشرق جبل: وقال احلريب"
  .قول خفاف بن ندبة

  على ساجر أو نظرة بالمشرق  ارها تعلة ساعة ولم
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  ".امنا اراد أو نظرة يوم العيد باملصلى: وقال غريه

  .موضع ذكر أبو بكر: بعدها الياء اخت الواو. كسر أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الراء املهملةب" ِمشِريق"

واليه ينسب ذو . موضع من منازل مهدان باليمن: على وزن مفعال. بكسر أوله، وبالعني املهملة" اِملشعار"
  ".املشعار، وهو مالك بن منط اهلمداين، أبو ثور الوافد على النيب 

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم احلشا: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح العني املهملة" مشعل"

  : ارض يف ديار بين تيم وعدي، قال الراعي" ِمشفَر العود"

 التقت اجزاعه ومشارقه بحيث  فلما هبطن المشفر العود عرست

هي : وقيل. قصر بالبحرين: هملةبضم أوله، وفتح ثانيه، بعده قاف مفتوحة مشدودة، وراء م" املُشقَّر"
وبين املشقر معاوية بن احلارث ابن معاوية امللك الكندي، وكانت منازهلم ضرية، فانتقل ابوه . مدينة هجر

  : احلارث إىل الغمر، مث بىن ابنه املشقر، قال امرؤ القيس

  دوين الصفا الالئي يلين المشقرا  المكرعات من نخيل ابن يامن أو

وقال أبو . هو يهودي من أهل خيرب: هجر، ال يدرى ممن هو ؟ قال ابن الكليب" أهل" من ابن يامن رجل
مدينة عظيمة قدمية، يف وسطها قلعة، على : وقال ابن االعرايب املشقر. هو مالح من أهل البحرين: عبيدة

وماء هجر . قارة تسمى عطالة، ويف اعالها بئر تثقب القارة، حىت تنتهي إىل األرض، وتدهب يف األرض
  : نقصاا وقال املخبل: وحتلبها. يتحلب إىل هذه البئر يف زيادا

  كما خير بيت في العراق المشقر  لقد خارت خفاجة عامرا لعمري

  .عني مذكورة يف رسم ضرية، والادري ما صحة هذا االسم: واملشقر. وقد تقدم ان املشقر سوق الطائف

    

وباملشلل دفن مسلم . ه، وفتح الالم وتشديدها، وهي ثنية مشرفة على قديدبضم أوله، وفتح ثاني" املُشلَّل"
  : بن عقبة، فنبش وصلب، وقال مزرد

  وحلت بجنبى عزور فالمشلل  مع الركبان ال يسبقونها تدب

  : جبل وراءه على موطئ الطريق؛ قال نصيب: واملشلل. واد قريب من املدينة: عزور: قال يعقوب

 الجبيل بعدنا فالمشلل ففرش  يث المحللعفا سرب الحبل الدم

 به من مغانيها حديث ومحول  سلم فالصفح اال منازال فذو

  : وقال عمر بن أيب ربيعة. وكذلك الفرش وذو سلم. بلد هناك: سرب

 بقديد دون نعف المشلل لها  وقد هاجني منها على الناي دمنة
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  .وقد تقدم ذكره يف رسم العقيق

  الميم والصاد

"ةاملَصمن ارض بيشة: املصامة: قال اهلمداين. جبل مذكور حمدد يف رسم سويقة بلبال: بفتح أوله" ام.  

وكان أبو . موضع بديار مهدان من اليمن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء وعني مهملتان" الَمصرع"
 شيعة على، وضرب يف هذا معيد امحد بن محرة اهلمداين مع بسر بن ارطاة ملا قدم اليمن، ففرى الفرى يف

  ".اليوم من اعناق االبناء سبعني عنقا، فسمي املوضع املصرع، وارتدت االبناء عن التشيع من ذلك اليوم 

  .موضع ذكره ابن دريد: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء، اخت الواو، والراء املهملة" املَِصرية"

قاتل . ثغر من ثغور الشام، معروفة: ه ياء، مث صاد أخرى مهملةبكسر أوله، وتشديد ثانيه، بعد" اِملصيصة"
  .وال يقل مصيصة، بفتح أوله: قال األصمعي: أبو حامت

  الميم والضاد

  .يف ديار بين كالب، وهو الذي ذكر ذو الرمة" موضع: " بفتح أوله، على لفظ مجع مضجع" الَمضاِجع"

  .مواضع معروفة: دها حاء مهملةبفتح أوله، وكسر الراء اهلملة، بع" الَمضاِرح"

كذلك . ماء لبين البكاء: بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو، بعدها حاء مهملة" الُمضيح"
  : قال السكوين وأبو حامت عن األصمعي، وأنشد ألبن مقبل

  إذا ما رأى هضب القلِيِب المضيح  الدار من جننبى ِحبر فَواهٍب سِل

  .ضب القَليب لبين قنفذ، من بين سلسم، وهناك قَتلت بنو قُنفذ املقصص العامريوه

إذا أردت أن تصدق األعراب إىل العجز، يريد عجز هوازن، ترحتل من الدينة، فترتل ذا : وقال السكوين
مث . فترتل القصة، فتصدق بين عوال من بين ثعلبة بن سعد: وقال يف موضع آخر. القصة، وهي للسلطان

مث ترتل الربذة، مث عريج، وهي حلرام بن عدي بن جشم . ترتل األبرق، أبرق احلمى، وهي لبىن أيب طالب
مث ترتل املاعزة، ويقال املاعزية، وهي لبىن عامر . مث ترتل املضيح، فتصدق بين جشم أبن معاوية. بن معاوية

مث .  مث ترتل ترمي، وهي لبىن جشم.مث ترتل بطن تربة، فنصدق هالل بن عامر والضباب. من بين البكاء
مث الشيسة، وهي لبىن . مث ناصفة، وهي لبىن زمان بن عدي بن جشم. ترتل السى، فتصدق بىن هالل

  .مث تأتى بوانة. مث ترعى، وهي لبىن جداعة. زمان أيضاً

حج أيب، : وروى عب اهللا بن يزيد بن ضبة، عن عمته سارة بنت مقسم، عن ميمونة بنت كردم، قالت
هل بقى يف قلبك من أمر اجلاهلية : فقال. يا رسول اهللا، إين نذرت إن ولد يل غالم أن أحنر ببوانة: فقال
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  .قال أوف بنذرك. شيء؟ قال ال

  .وأنظر رسم ركبة. مث ترتفع إىل حرة بين هالل، إىل ركبة: قال

  : جبل بالشام، وأنشد لكثري: املضيح: وقال حممد بن حبيب

  ِجبال الِحمى واألخشَبيِن بأخِرم  ضيح وأتقتْهضب الم مواِزنةً

  .والشاهد على ذلك قد تقدم وتكرر يف رسم مب. هو جبل بناحية الكوفة: وقال أبو عمرو الشباين

  الميم والطاء

موضع مبكو معلوم، مسي بذلك ألن تبعا حيث هم بالبيت يهدمه سقم، فنذر إن : مجع مطبخ" الَمطَابخ"
  .لف بدن شكرا اهللا عز وجل، فعويف مبا نذر، وجعلت املطابخ هناك، مث أطعمشافه اهللا أن ينحر أ

  .موضع مذكرو يف رسم عاذ: بفتح أوله، وباحلاء املهملة املكسورة" املَطَاِحل"

  .واٍد بني البوباة وبني الطائف: بضم ألوه، والراء املهملة يف آخره" مطَار"

ن مبطار أبد الدهر خنال مرطبا وخنال يصرم، وخنال مبسرا، أ: اخربين أو اسحاق البكرى: قال أو حنيفة
  : وخنال يلحف، قال الراجز وذكر سحابا

 حتى إذا كان على مطار

  يسره واليمنى على الثرثار

 له ريح الصبا قرقار قالت

    

هذا ومل ختتلف الرواة يف . هو قريب من تكريت: باجلزيرة، ماء معروف، فد تقدم ذكره، وقيل: والثرثار
. فموضوع يف ديار بىن متتم، مونثة ال جترى: انه مطار، بضم امليم إلاما مطار لفتحها: الوادى املذكور

  : وقيل اا بني ديار بىن بكر وديار بىن متتم، قال أوس بن حجر

 فمعقلة إلى مطَاِر فواِحفُ  فبطن السلى فالسخاُل تَعذَرت

  : وقال ذو الرمة

  كلِعِب الَجوارى واضمحلَّتْ ثَمائلُه  ِر فواِحٍفلعبت بهمى مطَا إذا

  : وقال املُخبل

 بالشَّطَّ بين مخُفٍق ومطَاِر  أعرفَتَ من سلَمى رسوم ِدياِر
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فاما قول . وقد تقدم ذكر مطار يف رسم برك". بني خمفق فصحار: "ويروى. فذلك أن مطار تلقاء خمفق
  : النابغة

  على وعِل بدذى المطَارِة عاِقِل  افَتىخفتَ حتى ما تِزيد مخ وقد

بالفتح، ومنهم من يرويه بالضم، وهو اسم جبل بال " بذى املطارة: "فقد اختلف فيه، فمنهم من يرويه
وقد رايت البن االعراىب انه يعىن بذى . اختالف، عند من ذكر انه موضع، وليس بالوادى املذكور

ما عليها من الرحل : رة الفؤاد، من النشاط واملرح، ويعىن بذىناقته، واا مطا: املطارة، بضم امليم
  .كاىن على رحل هذه الناقة وعل عاقل من اخلوف والفرق: ويقول. واالداة

: املطاىل: وقال االصمعى. أليب بكر ابن كالب: املطاىل: بفتح أوله، على مفاعل، قال الكالىب" املَطَاِلى"

واملطْالء، : روضات باحلمى، واحدها مطلى، مقصور، قال: املطاىلوقال أبو حنيفة . ماء عن ميني ضرية
مجع : املطاىل: وقال حممد ابن حبيب. مسيل سهل، وليس بواد ينبت العضاه، ومجعه املطاىل أيضاً: ممدمد

  : مطالة، وهي ما اخنفض واتسع من األرض، وقال حممد بن أيب عائذ

 امَل أو بالمطاَِلحو بأجماد  من الطَاٍوياِت خَِالَل الغَضى

  : وقال زيد اخليل. وانظر املطاىل يف رسم ضرية، ويف رسم رهىب

 ذي مكابرٍة عنُوِد بحِى  منعنا بين رشْق إلى المطاَلى

وقد رِغبت ينصِر بين لُيبِد =حبِى ذي مدارأِة شِديد وحلَّت ِسنبس طَلح العيارى=نزلْنا بني فيد واِخلالفَى
. حمدد يف موضعه، وهو الذي أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد اخليل: وفيد.  أرض:رشق

أرض للبيد بن سنبس: والعياري. واخلاليف فأو.  

بلد يف ديار مهدان من اليمن، يسكنه : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده راء مهملة، على وزن فعلة" مِطرة"
  .نبنو سالمان بن أسىن بن عذر من مهدا

  : واد ببين متيم، قال سالمة بن جندل: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الراء املهملة" مطِرق"

نمِق ِلمنطِْرِق  طَلٌَل ِمثُْل الِكتَاِب المب فَمليبين الص دههفَا عع  

  : وقال أمرؤ القيس

  فحلُّوا العقيق أو ثَِنيةَ مطِْرِق  إثِْر عاِمدين لِنيِة على

  .هو مذكور أيضاً يف رسم بلوقةو

  : واٍد بني الشقيل واألبواء، قال كثري: بضم أوله، وإسكان ثانيه، وضم العني املهملة" مطْعن"

  وبالسفِْح من ذات الربا فوق مطْعِن  أبن أبي العاِصي بدوةَ َأرقَلَتْ إلى
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يد يف شرح احلديث لألعشى يهجو شرحبيل أنشد أبو عب. موضع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" مطْلُوب"
  : بن عمرو بن مرثد

  يعِجُل كَفَّ الخاِرى المِطيِب  يا رخَما قَاظَ على مطْلُوِب

: بضم أوله، وكسر المه، على لفظ مفعل من أظلم" املُظْلِم: "على يبخوب، وهو موضع أو جبل: ويروى

  .موضع مذكور يف رسم النسار

  .بئر مذكورة يف رسم ضرية: ة من ظلممفعول" املَظْلُومة"

  الميم والعين

  : موضع يف ديار بكر، قال ذو الرمة: بكسر أوله، وفتح ثانيه، بعده ياء، على وزن ِفعل" اِملعى"

 ِخطُ من بعِد الرضا للمراِتِع شَوا  على ِذروِة الُّلِْب الذي واجه الِمعى

 سعد بن ضبيعة املنبطح األسدي، وكان أغار على بين عباد بن وذا املوضع أدركت بنو عجل وبنو
ضبيعة، فأخذ نعم سكن بن باعث بن عوف بن احلارث أبن عباد، وهي ألف بعري، سىب نساء، فأسروا 

  : وقال حجر بن مالك يف ذلك. املنبطح، وردوا املساء والنعم

ِطحنْباِضِر قد َأذَقْنَا ومالغَو  ى حِة الِمعالِجالَِدبناَِعج ر  

    

  على سكٍَن وجمِع بني عباِد  ّأخَاِئذه فردتْ تَنَقذْنا

  : موضع يف ديار بين متيم، قال أوس بن حجر: بفتح أوله، على لفظ مجع معركة" ذُو معاِرك"

 خَالَء تَنَادى أهلٌه فَتحملُوا  للَيلَى بأعلى ذي معاِرك منِزٌل

وقال . موضع باليمن، تنسب إليه الثياب املعافرية: بفتح أوله وثانيه، بعده فاء وراء مهملة" املَعاِفر"
. وقد جاء يف الرجز الفصيح منسوباً. ثوب معافر غري منسوب، ومن نسبه فهو عنده خطأ: األصمعي

ن هم ولد يعفرأبن مالك بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد ب: والنعافر
  .كهالن، ونزلوا هذا املوضع، فسمى م، ودخلت املعافر يف محري

من أرض " حصن كبري : ومعان أيضا على لفظه. جبل قد تقدم ذكره يف رسم أبلى: بضم أوله" معان"
على مخسة أيام من دمشق، يف طريق مكة، وقد تقدم ذكره وحنيده يف رسم مؤتة، وسيأيت يف " فلسطني

  : بن خشرم يف معان احلجازيةرسم سرغ، قال هدبة 

 معاٍن والِقياد المنجنَّبا ببطِن  أنا أبن الذي استأداكم قد علمتُم
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  : وقال مجيل

تُه ويوميان قال لي فَعصعم  حالمنتص ن الكاِشحثيأِفقْ عن ب  

 أرض الشام، فأسلم وكان فروة بن عمرو اجلذامي عامال للروم على معان، احلصن املذكور وما يليه من
وأهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغلة بيضاء، فلما بلغ الروم ذلك طلبوه حىت ظفروا به، فحبسوه، 

  : فزعم الزهري أنه ملا قدم لتضرب عنقه قال: قال أبن إسحاق. مث قتلوه وصلبوه

  سلْم لَربى أعظُمى ومقاِمي  سراةَ المسلمين بأنَّني بلّغَ

"عرمموضع تلقاء : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده باء مهملة معجمة بواحدة مكسورة مشددةوآخره راء" ب
  : الوتدات، قال طفيل

 الوِتداِت لي ِحباُل معبِر من  ُأفَديِه باألم الحصاِن وقد حبتْ

ع أيضا قد حددته يف ارتفعت له والحت هذه احلبال وهو بالوتدات موض: يقول. جبال الرمل: احلبال
  .رمسه

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء وسني مهملتان مفتوحتان، مث نون مكسورة، وياء " الَمرساِنيات"
  .موضع مذكور يف رسم القطا، فأنظره هناك: مشددة، على لفظ املنسوب

 بين ساعدة من أطم: بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مكسورة، وضاد معجمة" معِرض"
  ".االنصار، قد تقدم ذكره يف رسم بضاعة والشاهد عليه 

. وقاف قد تقدم ذكرها يف رشم رضوى" مفتوحة" بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبعده راء مهملة " املَعرقَة"

وهي طريق كانت ِعري قريش تسلكه إىل الشام، على الساحل، وفيه سلكت عريهم حني كانت وقعة 
  .أعلى املَعرفة، أم على املدينة: أين تأخذ إذا صدرت: ديث عمر أنه قال لسلمانويف ح. بدر

  : رمل مشهور، قال ذو الرمة: مفعول من عرفت" معروف"

ِسمتْ وتَبِر األقاِحي أقْفَروتُطْلَقُ  عن نَو وٍف تُغَامرعساِء مع بو  

موضع يف ديار بين جشم، : عجمة، بعدها راء مهملةبفتحأوله، وإسكان ثانيه، وفتح الشني امل" معشر"
رهط دريد بن الصمة، يأيت ذكره يف رسم سويقة، وكانت لبين جشم فيه وقعة على مراد واحلارث بن 

  : كعب، ويف ذلك يقول معاوية بن أنيف اجلشمي

  أتاهم أهُل أجزاِع الحصاِد  أن أهَل قَفا بِتيل أناَِني

حبررِة معشٍر ذاِت القَتاِد =ِنساًءهم وما هو بالسداِد أناموا منهم ستني صرعى=حواعلى ِقعدام كي يستبي
  .يف ديار بين جشم أيضا: بِتيل
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  .موضع بقباء: بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الصاد املهملة، بعدها باء معجمة بواحدة" املُعصب"

 ملا قدم املهاجرون األلولون املعصب قبل مقدم رسول :روي البخاري من طريق نافع عن أبن عمر، قال
هكذا ثبت يف منت . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يؤمهم سامل موىل أيب حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا

  .مهمال غري مضبوط" العصبة"وكتب عبد اهللا أبن إبراهيم األصيلي عليه . الكتاب

ملا حفر زياد ر : قال أبن شبة. بالبصرة معروف: كسر القافبفتح أوله، وإسكان ثانيه، و" نهر معِقل"
معقل، ومل يبق إال إطالقه، تيمن مبعقل بن يسار صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمره بفتقه، فنسب 

  ".إليه

    

ا ماءه قبل رهيب لبين متيم، مسيت بذلك ألن ماءه: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده قاف مضمومة" معقُلة"
  : يعقل البطن، قال ذو الرمة

  حتى تَرقص في اآلل القَراديد  جانِبي رهبي فمعقُلة تَربعتْ

  .هي خرباء بالدهاء متسك املاء، ولذلك مسيت معقلة: وقال األصمعي

  ".وتنبت السدر"

  .يعمل فيه هناكموضع من تربة وهو املعدن الذي : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم مفتوحة" املَعمل"

  : جبل معروف منيف، قال الطائي: بضم أوله، على لفظ مفعل من أعنق" معِنق"

 الطَّود من قُدٍس وال أنْفُ يذْبال وال  وما هضبتنا رضوى وال ركْن معِنق

فتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو ب"ِبئْر معونة"فُيلقى وراِء املُلِْك نحراً وكَلْكال =ي"بأتقَلَ منه وطأةً يوم يغتد
هي بني ديار بين : وقال أبن إسحاق. هو ماء لبين عامر أبن صعصعة، قد تقدم ذكره يف رسم أبلى: ونون

وهناك أعترض عامر أبن الطفيل، قد سأل رسول اهللا صلى . عامر وحرة بين سليم، وهي إىل احلرة أقرب
اس إىل اإلسالم، ويفقهوهم فيه، فعقد املنذر بن عمرو اهللا عليه وسلم أن يبعث م إليهم، ليدعوا الن

والساعديعلى ثالثني رجال، ستة وعشرين من االنصار، وأربعة من املهاجرين، منهم عامر بن فهرية، 
فقتلهم أمجعني، وأخفر ذمة عمه فيهم، إال رجلني كانا يف رعى إبلهم، ومها عمرة بن أمية الضمري، 

ما كنت ألرغب عن موطن قتل فيه املنذر بن عمرو : ى أن البخاري قالورو. وحرام بن ملحان النجاري
فقد من القتلى عامر بن فهرية، فذكر جبار بن سلمى الذي طعنه أنه أخذ من رحمه، . فقاتل القوم حىت قتل

  : فصعد به، قال حسان يرثهم

 العين سحا غير نزِر بدمِع  على قَتْلى المعونِة فاستهلى
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أن رعل وذ كوان وعصية وبين حليان استمدوا رسول اهللا : اري عن طريق قتادة، عن أنسوروى البخ
صلى اهللا عليه وسلم على عدوهم، فأمدهم بسبعني من االنصال، وكنا نسميهم القراء، ألم كانوا 
 عليه حيتطبون بالنهار، ويصلون بالليل، حىت كانوا ببئر معونة، فقتلوهم، غدروا م، فبلغ النيب صلى اهللا

فقر أنا فيهم : قال أنس. وسلم، فقنت شهراً، يدعون يف الصبح على رعل وذ كوان وعصية وبين حليان
  ".بلغوا قومنا عنا، أنا لقينا ربنا، فرضى عنا وأرضانا: "قرأنا، مث إن ذلك رفع

  ".على أربع مراحل من املدينة: وبئر معونة"

موضع مذكور يف رسم : ياء أخت الواو، بعدها طاء مهملةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح ال" معيط"
وكانت يف معيط وقعة . ضئيدة، وهو ماء ملزينة يف قفا ثافل جبل مزينة، وهو مذكور أيضا يف رسم ثافل

  : على هذيل قال ساعدة بن جؤية

 بمعيطَ ال وخٍش وال قَزِم كانوا  هِل أقْتنى حدثَان الدهِر من أنٍس

معاط، إال أه شذ كمرمي ومزيد، وال : مفعل من لفظ عيطاء، وكان قياسه اإلعالل: معيط: قال أبو الفتح
  .فأما ضهيد فمصنوع مردود. مل يأت" مثال" حيمل معيط على فعيل، ألنه 

وورد يف شعر حسان . مدينة اليمن، قد تقدم ذكرها يف رسم براقش: على لفظ املعني من املاء" مِعني"
  : وقالوا وهو ماء يف ديار جذام، قال حسان. ماملعني، باآللف واال

  بنَى مسكَنا بين المِعيِن إلى عرد  م والخنا"تَر أن الغَدر والل ألم

وقال مالك بن حرمي . إىل بيت زماراَء تلدا على تلِد هذه كلها منازل جذام=فَغزة قاملروِت فاخلبِت فاملُىن
  : الدأالين

 مقاِبلةً عرداً بأسفِله  ما دامتْ مٍعينونَحِمي الحوث 

  .جبل: عراد

"ىهو أسم رمل، وأنشد للعجاج: قال أبن االنباري. بضم أوله، على لفظ تصغري الذي قبله" املُع * :

  * وخلت انقاء املعى ربربا

  الميم والغين

يف شعر لبيد، " و"ال أبن دريدز هذكا ق. أودية باليمن: بفتح أوله، وبالسني املهملة املكسورة" املَغِسل"
  : أودية قبل اليمامة، قال لبيد: املغاسل

 الملوك نَقُدة فالمغَاسال محل  فقد نَرتعى سببتاً وأهلُك ِجيرة
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: واملغاسل. مواضع معروفة تقرب من اليمامة: املواسل: وقال أبن دريد يف موضع آخر. أرض: ونقدة

  .ا يف شعر لبيدمواضع هناك معروفة فهذا موافق مل

  .موضع يأيت ذكره يف رسم النجا: بفتح أوله" املَغاِلي"

  .إكام محر، يأيت ذكرها يف رسم النجيل: بضم أوله، وإسكان الغني، وراء مهملة" املُغر"

    

بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مكسورة، وباء معجمة بواحدة موضع مذكور يف " مغِرب"
. رسم يأجج  

موضع يف طرف : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده ميم أخرى مشددة مكسورة، وسني مهملة" غمساملُ"
احلرم، وهو املوضع الذي ربض فيه الفيل حني جاء به أبرهة، فجعلوا ينخسونه باحلراب، فال ينبعث، حىت 

  : قال أبو الصلت الثقفي. بعث اهللا عليهم طريا أبابيل فأهلتهم

الِفيَل بالم سبِس حتىحظلَّ  غَم قُورعو كأنه مبحي 

  : وقال طفيل الغنوي

  بالِجزع حيث عصى أصحابه الِفيُل  منَاِبت وسمى أطاع لها تَرعى

  وقال أبن أيب ربيعة 

  ببطِْن حليياٍت دواِرس بلْقعا  تَسأِل األطالَل والمتربعاَ ألم

ِس بمِح من وادي املُغإىل السرزعا هكذا رواه أبة علي قي شعر أبن أيب =دلتاء زعكبال وناِلمه وبعم
ورواه أبو علي عن أيب بكر أبن دريد . ونقلته من كتابه الذي خبط أبن سعدان. املغمس، بفتح امليم: ربيعة

  : املغمس بالكسر، قال املؤرق: يف شعر املؤرق اهلذيل

  س والظراباونتقَّت المغَمنِّ  غدرة أباكُم غَدرتم

  .وثبتت املغمس، بكسر امليم أيضا: ورواه السكري

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم فدك: على لفظ مفعلة من أغاث: بضم أوله" املُغيثّة"

  الميم والفاء

هكذا ضبطه . بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح التء املعجمة باثنتني من فوقها بعدهاحاء مهملة" املَفْتح"
  .يقال فالن من أهل املفتح وهو موضع: باري وقالأبن األن

  الميم والقاف
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  .طريق مذكور يف رسم الوريعة: بفتح أوله، وبالدال املهملة يف آخره" املَقَاد"

موضع : بفتح أوله، وكسر الراء املهملة، بعدها الياء أخت الواو، مث باء معجمة بواحدة" املَقَاِريب"
جبل بناحية البصرة : بضم أوله، وإسكان ثانيه، والباء املعجمة بواحدة" مقِْبل. "مذكور يف رسم فرعان

. وأنظره يف رمسها. نطل على أرض بقال هلا العازلة  

وهي قرية بالشام، بنسب إليها : هكذا ذكره اخلليل، قال. بفتح أوله وثاين، وبالدال املهملة خمففة" مقَد"
  ": ألبن قيس الرقيات" اخلمر، وأنشد 

  س شرابا وما تَِحلُّ الشموُل  خَله اُهللا للناأ مفَِدي

قرية من قرى البثنية، وهي أطيب بالد اهللا مخراً، ومنها كانت تصطفى : مقد بتشديد الدال: وقال غريه
  : ملوك غسان اخلمر، وكذلك عبد امللك أبن مروان يف اإلسالم، قال عدي بن الرقاع

  ا أرادوا أن يروحوا بها صرعىإذا م  صفْراء يثْخن شَربها مفَديةً

  : ولذكر مخرها يف العرب تركوا النسب ومسوها املقد، قال شاعر جاهلي

 شَغلوه عن شُرِب المفَد فقد  وهم تركوا أبن كَبشةَ مسلحبا

  .وجيوز أن يكون اراد النسب فحذف

ويقوي هذا ما أنشده . ويقوى. شراب من عسل: املقدى واملقدى بالتخفيف والتثقيل: وقال أبن دريد" 
  .ويقال املفدى واِملقدى، بفتح امليم وكسرها: اخلليل، قال

قرية بدمشق يف اجلبل : مقد، بتشديد الدال: وروة أبو علي، عن أبن األنباري، عن أبيه، عن أمحد بن عبيد
  : قال عمرو أبن معدى كرب. املشرف على الغور، تنسب إليها اخلمر

  البيت....  مسلحبا وهم تراكوا أبن كبشةَ

  .ماء ابين كعب بن مالك مب حنظلة: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال وحاء مهملتان" اِملقْدحة"

مذكورة حمددة يف رسم الدخول، : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، على وزن مفعلة" اِملقْراة"
  .ويف رسم ذي دوران

  .جبل قد تقدمن ذكره يف رسم األدمى: سكان ثانيه، بعده راء مهملةبفتح أوله، وإ" مقْروم"

معروف وهو جبل متصل مبصر، يوارون : بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الطاء املهملة وفتحها" املُقطَّم"
  .فيه موتاهم، يأيت ذكره يف رسم نضاد

  .ر تيمان املتقدم ذكرههو : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وبالباء املعجمة بواحدة" اِملقْالَب"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم حجور: بضم أوله، وقتح ثانيه، وتشديد الياء وكسرها" رمل مقيد"
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  الميم والكاف

موضع يف ديار بين جحاش، رهط : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، وثاء مثلثة" مكْروثَاء"
  : الشماخ، قال كعب بن زهري

 وثاء داِهيةً نآدى بمكْر  الحي حي بني ِجحاشصبحنا 

    

بفتح أوله، " مكْنان"موضع مذكور يف رسم عوق : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده الم مشددة" املُكَلَّل"
  : موضع، قال اجلميح: وإسكان ثانيه، بعده نونان

  للوِببين األرباق من مكْنَان فا  راِعينَا يحدنها حمراً كأن

  الميم والالم

وقال أبو حنيفة، وقد . وسيأيت ذكره يف رسم قنا. ض كلب"وهو موضع من أ. بفتح أوله، مقصور" املَالَ"
  : أنشد قول متمم بن نويرة

 عازيةً تُسن وتُدع بالحزِن  قَظتْ أتَاَل إلى المالَ وتربعتْ

  .هناك قتل مالك بن نويرة.  لبين أسد:وامللال: قال. بالقصيم، من بالد بين أسد: قال أثال

ميوت أخوك باملال : أقبل متمم أخوه إىل العراق، فجعل ال يرى قرباً إال بكى عليه، فقيل له: قال األصمعي
  : وتبكي أنت على قرب بالعراق؟ فقال

  لقبِر ثوى بين اللوى فالد كاِدِك  ٍر رأيته"أتبكي كل قب وقالوا

وقال أبو . ويف رسم سلمى من هذا الكتاب ما يدل أنه جماور لديار طيء. ا املالمكتنف: واالوى والدكاك
هو ما بني قربي العبادي إىل األجفر، مينة ويسرة، وذلك حبمى ضرية، قال عمرو بن سعيد : املال: الفرج

  : بن ويد بن عمرو أبن نفيل

 دمعفأنْهلِت العين ت بمنزلٍة  وقَفْت لليلي بالمالَ بعد ِحقْبِة

  : موضع ذكره أبو على، وأنشد لبعض بين منري: بضم أوله على وزن فعال" مالَل"

 الِحمى وهنا فكاد يهيم بِذكِْر  رمى قَلْمه البرقُ المالَِلي رميةً

  ".باهلمزة، من التاللؤ" الربق املاليل"منسوب إىل هذا املوضع، غري أىب على يتنشده : قال املاليل

وهي مذكورة . هو املوضع املعروف بالفياض من ديار احليني بكر وتغلب: على لفظ مجع ملهى" ِهياملَالَ"
  .حمددة يف رسم سردد
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  .موضع مذكور يف رسم النري، ورسم القاعة يف حرف القاف، ورسم عدنة: بكسر أوله، مكرب" اِمللْح"

عليه وسلم ابيض بن محال، مث عوضه بسهل مأرب، وهو الذي أقطعه رسول اهللا صلى اهللا " جبلُ اِمللْح"
  .منه

  .موضع يأيت ذكره إثر هذا يف رسم ملص: بكسر أوله، على لفظ الذي قاله" ذَات ِملْح"

: قاله أبو حامت وأنشد لألعشى. موضع يف بالد بين جعدة باليمامة: بفتح أوله وثانيه" ملَح"  

  كل ما بين عمان وملَح  يجبى إليه خَرجه واقفاً

  : قال جرير. هذا ال يصح نألن اليمامة بالد بين متيم، ال بالد بين جعدةو

 طَلحاً وباألعطان أعطاناً بالطلح  تُهدى السالم ألهِل الغور من ملٍح

وامللحاء : موضع قد تقدم ذكره يف رسم أبلى، قال الزبري: بفتح أوله، وباحلاء املهملة، ممدود" املَلْحاء"
  : حلليفة، وأنشد للمزينيدفع فيها وادي ذي ا

  قواِعده على شرٍف مفيم  بمدفع الملْحاء قصراً إن

عن اإلخوان جناِت النعيِم يعىن قصر عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن =جزاك اهللا ياعمر بن حفٍص
 قال "جبل مذكور يف رسم عدنية، : بكسر أوله، وإلسكان ثانيه" ِملْحان. "اخلطاب، وكان برتل امللحاء

هو خزار، نسب إىل ملحان بن : هو املطل على املهجم من أرض امة، واملهجم: جبل ملحان: اهلمداين
  ".عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة أبن سبا األصغر

  .موضع، قد تقدم ذكرها يف رسم األشعر: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، وباحلاء املهملة" ِملْحة"

قاله . هو وادي متالع: أوله وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة وواو، وباء معجمة بواحدةبفتح " ملْحوب"
ماء لبين أسد، على رأس تل، مسى مبلحوب بن : ملحوب: وقال حممد بن سهل. أبو حامت عن األصمعي

  : لومي بن طسم، قال عبيد

 فقلْبى عليهم هتاك جد مغلُوِب  تذكرتُ أهلي الصالحين بملحوب

  : كأن جدولٌ يسقى مزاِرع خمْروب وقال اجلميح األسدي=ْم ما إنْ تجف مداِمعىتذكر

 أهلْي األلَى حلوا بمحلُوب فإن  وإن يكن أهلُها حلوا على ِقضٍة

: موضع مذكور يف رسم الفروقني، قال العجاج: بضم أوله، مفعل، بفتح العني من اإللزاق" ملْزق"

. وهو يوم لبين سعد على بين عامر بن صعصعة، وهو موضع التقوا فيه". م ملزقواحلمس قد تعلم يو"

  .وإمنا صارت بنو عامر من احلمس ألن أمهم جمد بنت تيم بن غالب

    : موضع قبل عرعر، قال األخطل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده صاد مهملة" ملْص"
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  قسم ال يِريمهاعلى ذات ِملٍْح م  تَجٍز دانى الرباِب كأنه لمر

  .روابيها: وأرضاهلا حىت أطمأن جِسيمها جسميها=فما زال يسقى بطِْن مبٍص وعرعٍر

  .مذكورة يف رسم عرفة: بفتح أوله وثانيه، بعده طاء مهملة ساكنة، وياء خمففة" ملَطْية"

  ". رسم حنبلموضع مذكور يف: بضم أوله،وإسكان ثانيه، بعده قاف على تقدير مفعل" املُلْقَى"

  .بسفح أحد، وهي اليت احتفرها تبع أسعد أبو كرب ملا أتى املدينة" ِبئِْر املَِلك"

  .جبل مذكور يف رسم اجلرير: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" ملْكان"

  .موضع مذكور يف رسم بذر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" ملْكُوم"

وملل مييل بسرة عن . دم حتديده يف رسم األجرد وغريهبفتح أوله وثانيه، بعده الم أخرى، قد تق" ملَل"
ومن ملل إىل السيالة سبعة . الطريق إىل مكة، وهو طريق خيرج إىل السيالة، وهو أقرب من الطريق األعظم

. بئر عثمان، وبئر مروان، وبئر املهدي، وبئر املخلوع، وبئر الواثق، وبئر السدرة: ومبلل آبار كثرية. أميال

  .أميال من القرية عشرة أنقرة، عملت يف رأس عني، سبيهة باحلياض، تعرف بأيب هشاموعلى ثالثة 

: وكان يقول. إمنا مسيت ملل لتملل الناس ا، وكان الناس ال يبلغوا حىت ميلوا: وكان كُثري عزة يقول

الختراق : وحاءوالر: أين ألعرف مل مسيت املياه بني املدينةزمكة، فذكر مالال مبا يف ذكرناه عنه، ويقول
. ملا سقوا ا من املاء: والسقيا. لتعرج السيول هلا: الريح ا ولكثرا، وأا ال ختلو من ريح والعرج

: وعسفان. لتقدد السيول فيها: وقديد". ال جنحاف السيول ا: واجلحفة. " لتبوؤ السيول ا: األبواء

  .اومر ملرارة مياه. لتعسف السيول هاهنا، ليس هلا مسيل

وكان كثري بن العباس يرتل " وقال كُثري : قال. رواه قاسم بن ثابت عن أيب غسان حممد بن أمحد بن حيىي
وقال جعفر بن الزبري يرثى أبنا له . ومن ملل خارجة بن فليح املللي، وحممد بن بشري اخلارجي". فرش ملل
  : مات مبلل

اجكتمْل أهبيٍب قد أحختبْلنعم، ففُؤاِدي هائ  بين من حالقَلِْب م م  

على ملَل، يال لَهف نفسي على ملَلْ فتى السن كَهل احللِْم، يهرت =أحزن على ماء العشرية واهلوى
وبالفرش جبل يقال له صفر، . أمر من الدفلْى، وأحلى من العسلْ ومللل الفرش املذكور، والفريش=للندى

  : اء لزيد بن حسن، قال عمرو بن عائذ اهلذيلأمحر كرمي املغرس، وبه ردهة، وبن

 قد شاب منه العواِقر لما  أرى صفراَ قد شاب رأس هضابِه

يشيب،  قَنَان بالعجوزين لم يكن وشاب فط المتجاوروشاب العر 
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وقال حممد بن بشري . وا ردهة. من الفرش، مها هضبتان يف قفا صفر: هكذا أنشده السكوىن والعجوزان
  :  صفراً فر رثائه ابا عبيده بن عبد اهللا ابن زمعةيذكر

 الفتى دارت عليه الدوائر نعيتَ  أيها الناعى ابن زينب غدوةً أال

 جمان وهى من سلِكِه متبادر  والدمع منى كأنه أقول

 الفرشَ لما غيبته المقابر لدى  لعمرى لقد أمسى قرى الناس عاتماً

 صفٍر لم يقرِب الفرشَ زائر قفا  ِب لم يمس نازالًإذا ما ابن زاِد الرك

 أن االسود بني املطلب بن اسد احد ازواد الركب وكان أبو عبيد هذا - جد هذا املرئىَ -وكان زمعة 
  .يرتل الفريش وكان كبري يرتل الضيفان

  بني الفريش وبني الضياف وقد ذكره ابن اذينة فقال : وضاحك

 وأقفز منهم عبود فعفا   بضاحٍكانكرتُ منزله الخليِط

وهو بطن . وبالفرش اجلريب. وعبود بن الفريش وصدر ملل وبطرق عبود عني احلسن بن زيد منقطعة
  : واد يقال له مثعر وهو ماء جلهينة قد تقدم ذكره وذ كره االحوص فقال

 اللوى من سائر فجريب فسفح  مثعر كم أهله فثقيب عفاَ

 لم يحلْل بهن عريب بحورةَ  فالبراقُ كأنهافذو السرح أقوى 

فاما الفريش ففيه آبار لبىن زيد بن حسن وبه هضبة يقال هلا . مشجر، ماء جلهينة أيضاً: واىل جانب مثعر
صلى " ومرتل داود بن عبد اهللا ابن أيب الكرمي بعدنه وروى ابن اىب سليط عن عثمان رضى اهللا عنه . عدنه

  .وذلك للتهجري وسرعة السري: قال مالك". لى العصر مبللاجلمعة باملدينة، وص

    

وهناك اوقعت . حصن بارض اليمامه لبىن غرب من بىن يشكر: بفتح أوله وإسكان ثانيه وفتح اهلاء" ملْهم"
  : وقال شاعر بىن ثعلبة. م بنو ثعلبة الريبوعيون فقتلتهم أذرع قتل، لقتل بىن غرب رجالً منهم

  ليقلع حتى يدرك الوغم ثائره  لْهم لم يكنأبى جزء بم ويوم

  .ويوم ملهم أول يوم ظهر فيه عتيبة بن احلارث ابن شهاب. وهو مذكور يف رسم حرمالء

موضع مذكور يف رسم لية وقد مضى يف حرف الالم وهو : مصغر مثله، حبذف هاءس التأنيث" املُليح"
تصغري املتقدمة، قد تقدم ذكرها يف رسم تيماء قال " مليحة"ء مذكور أيضاً يف رسم البوباة يف حرف البا

من منازل بىن يربوع وقد اغرات عليهم فيها بكر بن وائل فكانت لبىن يربوع عليهم : مليحة: أبو عبيدة
وكانت بنو يربوع . فهو يوم مليحة، ويوم أعشاش، ويوم االفاقة ويوم االياد، وهى مواضيع متقاربة
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فاذا انقطع الشتاء اسهلوا بنجفة مليحة وباحلديقة من االفاقة وبروضة الثمد قال متمم بن يتشتون جفافا، 
  : نويرة

  فما رجعوا حتى أرقوا وأعتقوا  أخذن بها جنبى أفاقَ وبطنَها

  : وقال العوام يعىن بسطاما

  فيقوم العظالَى كان أخزى والوماَ  تك في يوم الغبيط مالمة أن

 العظالى إذ نجوتَ ملكا ويوم  بيِطلك قيد بالغ أبى

: " وكان حرج يف هذا اليوم وفر عن قومه وأسر يوم غبيط املدرة فهو الذي اراد العوام بن شوذب بقوله

  مث قال " أىب لك قيد بالغبيط

  مسومة تدعو عبيدا وازنما  أنها عصفروة لحسبتها ولو

بني احلزن والشيحة : مليحة: ال عمارة بن عقيلوق. وكان الذي أسره عتيبة بن احلارث بن شهاب
رملة إذا طلعت فيها طلعت يف جنفة، وهى جنفة مليحة مث طلعت يف حزن بىن يربوع، قال أبو : والشيحة

  : داود

  بجنب مليحٍة فالمستراِد  يلحن على ركٍى وآثار

 يوم بني بكر وبىن يربوع، جبل بينه وبني بطن االياد ليلة، كان فيها أيضاً: وخمطط: قال اوب عبيدة
  .ظفرت فيه بنو يربوع

  : هضبة يف بالد طىي قال املراد الفقعسى: بفتح أوله، وكسر ثانيه، والعني املهمله" مٍليع"

 حمول الحى عالية مليعا  رأيت ودونهم هضباتُ سلمى

 بحيث تكون حزنه ضلوعا  ذى الُميط حثزين منه بأعلى

  .اجلبل الدقيق، طويل ال عرض له: والضلع. ، أي رفعهاقد حزاها السراب: يريد

  الميم والميم

"روهناك أغار عمرو بن معدى كرب على أصيل بن اجلشاش . موضع بديار مهدان: بفتح أوله وثانيه" املَم
  : اهلمداين، على غرة، فاحتمى منه مبمر وقال

  نٍِوضبنى عن بناِء جعفِْ وماز  ويوم ممر قد حميت لقَائحى

  : موضع ببالد مزينة، قال معن بن اوس: بفتح أوله، مفعوا من مرخت الشىء" املمروخ"
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 ِبرائغِة الممروخ زق مقير  واصبح سعد حيثُ أمستْ كأنه

  من الليل قُصوى البِة والمكسر  فما مومتْ حتى ارتمى بنقالها

: وله، وإسكان ثانيه، مقصور، على وزن مفعلبكسر أ" املِمهى"موضع يف بالد مزينة : واملكسر أيضاً

  : موضع بعينه قال بشر

  على الممهى يجز لخا الثغام  ليلةً واديم يوِم وباتتْ

  الميم والنون

المه ياء، من : جبل مبكة معروف، قد تقدم ذكره وحتديده يف رسم مجع، قال أبو على الفارسي": ِمنى"
  : لشاعرمن قول ا: إذا قدرته: منيت الشيئ

  .أن الناس يقيمون بمنىفيقدرون أمورهم وأحوالهم فيهاز وهذا صحيح مستقيم: والتقاوهما. حتى تُالقي ما يمني لك الماني

وقال . األغلب عليه التذكري: وقال الفراء. هذه مىن: ومنى تؤنث وتذكر فمن أنث مل جيره، ويقول
: العرحي يف تأنيثه  

  أسر من يومنا بالعرج أو ملَل  بمنى إذ نحن ننزلها ليومنا

  : وقال أبو دهبل يف تذكريه

  وما ثَوى فيه واهي الودق منبعقُ  منًى ثم رواه وساكنه سقَى

  : موضع آخر يف بالد بين عامر، ليس مىن مكة، قال لبيد: وِمنى

 تَأبد غولها فِرجامها بمنى  عفًِت الديار محلُّها فُمقامها

  .أبو الفرج، وهو حمدد يف رسم ضريةذكر ذلك 

    

موضع مذكور حمدد يايت بعد هذا يف رسم : بضم أوله، وفتح ثانيه، مقصور، على لفظ مىن النفس" الُمىن"
  .املعني

مناذر : ومها قريتان. قرية من قرى األهواز: بفتح أوله، وكسر الذال املعجمة، وبعدها راء مهملة" مناِذر"
قال : ويف ديوان شعر حممد بن املناذر. وكذلك اسم الرجل مناذر، بفتح امليم. ِذر الصغرىالكربى، ومنا

كان أبن مناذر يغضب إذا قيل له أبن مناِذر، بفتح امللم، ويقول أَمناِذر الكربى، أم : عمرو بن حبر اجلاحظ
هو موىل صبرية بن يربوع بن حنظلة، و. اشتقاق اسم أيب من ناَذَر، فهو مناَِذر: مناِذر الصغرى؟ ويقول
  .ابن مالك بن وسد مناة
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روى أبو عبيد يف كتاب . ويف مناِذر الصغرى كان احناز عبيد اهللا بن بشري بن املاحوز رئيس اخلوارج
حاضرنا : األموال، عن سعيد بن سليمان، عن شري، عن أبن إسحاق، عن املهلب بن أىب صفرة، قال

  .إن مناذر من قرى السواد، فردوا إليهم ما أَصبتم: ا وكتبوا إىل عمر فكتب إليهم عمرمناِذر، فأَصابوا سبي

  .اسم ملىن، قد نقدم ذكره يف رسم البلدة: بفتح أوله، على لفظ مجع مرتل" الَمازل"

  .أودية صغار بنجد معروفة: بفتح أوله، على لفظ مجع منصف" املَناِصف"

  .وضع ذكره أبو بكر. من: من ناَصفتهعلى لفظ املصدر " املُناصفَة"

: هضبة يف جبال طيء، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزيد اخليل: بفتح أوله، وكسر آخر" مناع"

مناع اسم ألجأ، مسي بذلك المتناعهم فيه من "أنا خري لك من مناع، ومن احلجر السود الذي تعبدونه 
  ".ملوك العرب والعجم

وهي الثنايا الغالظ اليت بني جند وامة، قال : تح أوله، وكسر القاف، على لفظ مجع منقببف" املَناقب"
  : هو حلبيب اهلذيل: صخر الغى، وقيل

  ز إلى ُأناس بالمنَاقب  عيني بالحجا رفَّعت

  : وأشد أليت جندب. طريق الطائف من مكة: املناقب: وقال السكَّري

  ران حتّى بطن ضيملدى ق  وحى بالمناقب قد حموها

  : الطرائق يف الغلظ، وانشد: املناقب: وقال األصمعي

  نقابُل ما بين القرى فالمناقِب  تُوعدونا بالقتال فإنَّنَا إن

  : وقال عباس بن مرداس وذكر فتح مكة ويوم حنني

 اإلله فنغم المجس رضى  ولقد حبسنا بالمناقب مٍحِبساً

قد تقدم ذكره يف رسم : وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة مكسورة وجيمبفتح أوله، " منِبج"
منبج من اجلزيرة، قال : من جند قنسرين وقال أبو غسان: منبج: وقال حممد بن سهل األحول. أَجنادين
  : األخطل

حنْبٍج فَأصبِر  ما بين العراق وممينية السدلتغلب تَردي بالر  

  .مت به العرب، ونسبت إليه الثّياب املنبجانيةوهو اسن أعجمي تكل

قال وملا انصرف . املنبج: واملوضع. هو اسم عريب، وكل عني تنبع يف موضع تسمى نبجة: قال اهلمداين" 
أبيض بن حمال بن مرثد ابن ذي حليان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بعد أن أَقطعه جبل امللح من سهل 

ه منه وزوده ادوة فيها ماء، فكان أبيض يزيد عليه من كل منهل ما يشرب، ضنه بربكة نأرب، مث عوض
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سقيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وليصل إىل مأرب ومعه منه شيء، فلما صار باملنبج من أرض 
  .اجلوف، مالت اإلداوة، فانسفك ماؤها، فنبج مث غيل املنبج

وهذا مما ختطى فيه العامة، وإمنا يقال منبجاين، بفتح . ال كساء أنبجاينال يق: وقال أبو حامت يف حلن العامة
خرج خمرج : مل فتحت الباء، وإمنا نسب إىل منبج بالكسر؟ قال: امليم والباء، وقلت لألصمعي

  .قال والنسب مما يغري الباناء. منظرانيوخنرباين

: ة مفتوحة وجيم مكسورةن وسني مهملةبضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحد" املُنبجس"

  .موضع قد نقدم ذكره يف رسم النقيع

موضع قبل رمي، قال ابن : بضم أوله، وإسكان ثانية، وباصلد أو الضاد، اختلفت على ضبطه" املُنتضي"
  : هرمة

  عفَا النّعف من أسماء نَعف رواوةفريم فهضب فالسالئل

. إسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني مفتةحو، وفاء مكسورة، مث أُختها القافبضم أوله، و" املُنتِفق"

وهو الوادي الذي مر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسري إىل تبوك، وبه وشل يروى الراكب 
  .من سبق إليه فال يسبق منه شيئا حىت آتيه: والراكبني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

    

"نجبل من جبال الدهناء، قال : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم مكسورة، وخاء معجمة" ِجخم
  : الراجز

  البد منه فانْحدرن وارقَين  حذار منْجخ تَمطَّين أِمن

بفتح أوله، وقيل بكسره، وإسكان ثانيه، وفتح اجليم، بعدها شني معجمة، كأا منسوبة إىل " املَنجشاِنية"
ما دنا من املصر من القرى : املذارع: قال أبو حامت. مذكور يف رسم ذي قار: ي منجشانَ احلمرييذ

هي : قال ابن األنباري. فأما األبلة فليست من املذارع: قال. الصغار،حنو النحيت واملَنجشانية من البصرة
رى قد وىل قيساً على طريق، وضمنه منسوبة إىل منجش أو منجشان، كان عامالً لقيس بن مسعود، كس

إمنا قطعة سفهاء من : أمل تضمن يل أال يقطع الطريق، قال: إياه، فقطع الطريق، فدعاه كسرى، فقال
  .قال له أو من احللماء استعهدناك؟ فحسبه حىت مات يف السجن. سفهائنا

من النجش، وهو كشفك عبد كان لقيس بن مسعود مفعل : ِمنجش: وقال أبو بكر يف كتاب االشتقاق" 
قال وكان كسرى ويل قيساً األبلة، وجعلها له طعمة، فاختذ منجش اِملمجشانية، . الشء، وحبثك عنه

  ".وكان يقال هلا روضة اخليل
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جبل مذكور حمدد يف رسم عصوصر، وقد مجعه : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم مفتوحة" منجل"
  : ،فقالاجلعدي مبا حواليه

 القوم حتّى فَاد غير ذمبم عن  وعمى الذي حامي غداةَ منَاِجٍل

فَخٍذ من هذيل، قال : موضع يف ديار بين زليفْةَ: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة" املَنحاة"
  املعطل اهلذيل 

اءيزٍة لظَمكالمتاب بغَر دار  اكنسقفَار وبالمنَحاة منها م  

  : وما ذكره إحدى الزليقات دارها املَحاضر غال أن من حأنَ حائن

 السراة مهور فعواِهن جباُل  يمِس أهلي بالرجيع ودوننا فإن

  حثيثٌ كما وافى الغريم المداين  منها طارقٌ كل ليلِة يواِفيك

 ودار اآلخرين األواين دفاق  ناس من أناٍس ديارهم فهيهاتَ

وشك األصمعي يف املنحاة، فقال ال . جبالن بالسراة: ومهور وعواهن. ه مواضع كلها يف ديار هذيلوهذ
فعول مثل جدول، والينبغي أن جيعل من لفظ : مهور: أهو املنحاة أو املنجاة باجليم؟ قال أبو الفتح: أدري

هو : باهلمز، وقال" فعوائن: "هور، آلن ذلك كان يوجب أعالله، فيقال مهار، وروايته يف هذا البيت
فلعل اهلمزة زائدة، فهو فعائل كحطائط؟ فقيل هذا باب ضيق، ألن زيادة : فواعل كصواعق، فأن قلت

وأما من رواه عوائن بفتح . وإن كان عواين غري مهموز، فهو فعايل من لفظ عني. اهلمزة حشواً قليل
وأبو احلسن ال .  ألف التكسري حرفاً علةأوله، فقياس قول سيبوية أن يكون مهموزاً البتة، ألنه قد أكتنف

وأحسن ما يف . وأما إن مجع عائنة، فال خالف يف مهزة. يوجب اهلمزة إال إذا أكتنفتها وأوان، مثل أوائل
  .أوائن أن يكون فعالن من أويت، مثل ضيافن، فهي مهموزة على رأي سيبويه كما تقدم

موضع مذكور حمدد يف : تح احلاء املهملة، بعدها راء مملةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، وف" هضب املَنحر"
  .رسم الربذة

موضع مذكور يف رسم : بضم أوله، وإسكان ثانيه، وفتح احلاء املهملة، بعدها نون مفتوحة وياء" املُنحنى"
  .عوق

يف موضع قد تقدم ذكره : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده خاء معجمة، وواو، وسني مهملة" منخوس"
  .رسم رضوى

وإىل . أرض باليمن، يف ديار بين جميد: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة مفتوحة" املَندب"
: وهم يصحفون فيه، فيقولون: وقال اهلمداين. املندب خرج الفرس من ساحل الشحر، وهناك التقى القوم
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  .لقلة املياه وبعد املناهلخرجوا إىل منوب، وبني منوب وصنعاء مفارز ال تسلكها اجليوش، 

األوىل مفتوحة واد باليمن، كثري الرياح شديدها، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده داالن مهملتان" مندد"
  : قال أبن مقبل

 بِخلفْى منْددد متناِوح عجاج  عفَا الدار من دهماء بعد إقامٍة

  : قالوا ناحيتاه، قال أبن أمحر: خلفاه

  تَراوحها العصريِن أرواح منْدِد  تبكيِه رسوم كأنما وللشيِخ

موضع من بالد اهلند، مذكور يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة مفتوحة" املَندل"
  .واشم، إليه ينسب العود املنديل

    

  : ده عني، وأنشد لكثريهو جبل باملدينة عن: بضم أوله، مفعل من أنشدين، قال أبن حبيب" منِشد"

 يأِت أصراماً ببرقية منِشِد ولم  فقُلتُ له لم تقِض ما عمدتْ له

  : جبل جماور له، قال األحوص: واألصافر

  ِشد في ضوئها واألصاِفر~بدا من  ولم أر ضوء النار حتى رأيتها

  .وقد تقدم ذكر منِشد يف رسم النقيع ورسم ألي

. ، وإسكان ثانيه، بعده شني معجمة، وراء مهملة موضع معروف يف بلد عنس باليمنبفتح أوله" املَنشر"

  : قال أسعد أبو كرب. وموضع آخر يف بالد سيحان من جنب

 وآباؤه لهم المنْشَِر  وذو مرعالن فال تَنْسه

  .الشروج: مةاملنسي، وأهل ا: مسايل املاء، ويسميها أهل جند: وأصل املناشر. هلم املنسر: ويروى: قال

موضع مذكور يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وفتح الصاد املهملة، بعدها حاء مهملة" منصح"
  .الشبا، ويف رسم الصاغي

  : أرض بالعالية، قال القطامي: بضم أوله، وإسكان ثانيه، كأا منسوبة إىل املنصل" املُنصِلية"

  بالمنْصِلية قاِربقاِرٍح على  كأني ورحلى من نجاِء مواشك

واد : وعرعر. أرض بالعالية: ِلقاحاً يغشيها رؤس الصياِهب ومحاس=حدا يف صحارى ذي حماس فعرغٍر
  .ما غلظ من األرض وأستوى: والصياهب. هناك

واد مذكور حملى يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة مكسورة، وجيم معجمة" منِعج"
وفيه قتل رياح بن األشل الغنوي شأس بن زهري، وذلك أنه أقبل من عند النعمان .  رسم خزارضرية، ويف



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  689  

وقد حباه وكساه، فورد منعجا، فألقى رحلة بفناء رياح، مث أقبل يهريق املاء عليه، واملرأة قريب منه، فأذا 
عت نصله لئال يقتله، فمدت إليه قوسه وسهما، وقد أنتز. أنطيين قوسي: مثل الثور األبيض، فقال رياح

فأهوى إليه عجالن، فوضع السهم يف مستدق صلبه بني فقارتني، فقطعهما، فمات وقام إليه فواراه، 
وقطع راحلته كلها فأكلها، وجعل زهري وقومه ينشدونه فال يتضح هلم سبيله، إىل أن باعت أمرأة رياح 

ألشل تأرهم، فما أدركوا منه فهو يوم بعكاظ بعض ما حباه به امللك، فعند ذلك يتقنوا أن رياح بن ا
ومقتل شأس جر مقثتل أبيه زهري، ومقتل زهري جر مقتل خالد بن جعفر، ومقتل . منعج، ويوم الردهة

  : خالد جر يوم رحرحان، ويوم جبلة وقال الشماخ

 آل ليلى بطن غول فمنعج إلى  صبا صبوة من ذي بحار فجاوزت

  : واد يف ديار هوزان، قال اجلعدي:  من أنعمبضم أولع، على لفظ مفعل" منِعم"

نْعم  خليلي هل ترى من ظعائن تبصرلن بنصف الليل من بطن محر  

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم أجياد: بفتح أوله، على لفظ مفعول من نعفت به" منعوق"

  .ذكور يف رسم الوترموضع م: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء وواو، وحاء مهملة" منفُوحة"

  : موضع على سيف البحر، مما يلي املدينة، قال اجلعدي: بضم أوله، فتح ثانيه،وتشديد القاف" املُنقَّى"

 على أوارةَ فالعداِن أتين  جلبنا الخليل من تثْليث حتى

  .ضفاف الطوف: جفاف الوطِء من جدب الزمان ويروى=وبتن على املُنقَّى ممسكاٍت

"موضع مذكور يف رسم جبال اجلوز، ويف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده قاف مفتوحة" قَلاملَن
  .حورة

  .مدينة باليمن: بفتح أوهلوإسكان ثانيه، والثاء املثلثة" منكَث"

موضع مذكور يف رسم : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده كاف مفتوحة، ودال وراء مهملتان" املُنكَِدر"
  . رسم كاظمة، ورسم النقيعواسط، ويف

واد تلقاء ذي كالف املتقدم ذكره، : بفتح وضم أله، وإسكان ثانه، بعده كاف مكسورة، مث فاء" مُنِكف"
  : قال أبن مقبل

 الجميع القيظ فالمتصيفُ مبادي  عفا ذو كُالٍف من سليمى فُّمنْكفُ

  : الشاعرأرض، قال : بكسر أوله على لفظ اسم الرجل" اِملنهال"

  فتى غير ِمنطاِن العشيات أروعا  غيب الِمنْهاُل تحت ِرداِئه لقد
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  .اسم رجل: قال وقيل املنهال. هكذا نقل أيو على اقايل

قرية من قرى حضر موت، قد تقدم : بفتح أوله وضم ثانيه، وباء معجمة بواحدة بعد الواو" منوب"
  ".ذكرها يف رسم تفيش

  .حرة جلسر مذكورة يف رسم الستار:  وكسر ثانيه، بعده ياء، وحاء مهملةبفتح أوله،" مِنيحة"

     : أرض أراها ببالد جرم، قال مالك بن الريب: إذا أشرف: مفعلة من أناف" املُِنيفَة"

 فردة من شرقيها قبال وبين  بين المِنيفَة حيثُ أستن مدفعها

  : ماءة من مياه جرم، وقال جرير: وقردة

ِنيفَة إذ ييدو مع البادي  باألجزاع فالواديالمنازل  حيوادي الم  

  .وأنظر املنيف، ال هاء، يف رسم عمق

  .موضع مذكور يف رسم واسط فأنظره هناك: بضم أوله، على لفظ مفعل من أنام" مِنيم"

  الميم والهاء

  ".قرية من قرى ساية، مذكورة يف رسم شراء: على لفظ مجع الذي قبله" مهايع"

"ماملَهقاله اهلمداين. هو خزاز اجلبل املتقدم ذكره: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم مفتوحة" ج :

بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، وألف، وسني مهملة، وهو ماء بأحد، يأيت ذكره " ِمهراس"
  : قال أبن الزبعريفي يوم أُحد. يف رسم الوتر

  جزع الخزرج من وقْع األسْل  أشياخي ببدٍر شهدوا ليتَ

  .بعد أبداٍن وهام كاحلجلْ وقال شبل بن عبد اهللا موىل بن هاشم=فسِل املَهراس من ساكنه

 بجانب الِمهراِس وقتيالً  وأذكروا مصرع الحسين وزيٍد

رئيس الناس يوم امنا نسب قتله إىل بين أمية، ألن أبا سفيان كان . يعىن محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه
  .أُحد

  .واد من أودية املدينة: على لفظ الذي قبله وبنائه، إال أن الراء املهملة بدل من الم األول" مهزور"

يف سيل مهزور : قال. أنه بلغه أن رسول اهللا عليه السالم: روى مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر احلزمي
موضع سوق :وقيل مهزور.  األعلى على األسفلميسك األعلى حىت يبلغ الكعبني مث يرسل: ومذينب

املدينة، كان قد تصدق به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املسلمني، فأقطعه عثمان احلارث أبن 
  .احلكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك
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  .واد مذكور يف رسم ضرية: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده زاي معجمة، ووام والم" مهزول"

"هرمبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو مفتوحة، وراءه مهملة موضع قد تقدم ذكره يف رسم املنحاة" و.  

موضع قد تقدم ذكره : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو مفتوحة، والعني املهملة" مهيعة"
  .يف رسم اجلحفة

  الميم والواو

موضع مذكور يف رسم احلضر، : ر الزاي املعجمة، بعدها جيمبفتح أوله وضمه معا، وكس" املَواِزج"
  .ورسم البوازيح

  .درب من ثغور الشام معروف: بضم أوله، وبالزاي املعجمة، بعدها راء مهملة" درب مواِزر"

  : جبل قد تقدم ذكره يف رسم الريان، قال زيد اخلليل: بضم أوله، وكسر السني املهملة" مواِسل"

  وجارى شريٍح من مراِسل فالوعر  خر من مشُمخرةكأن شُريحا 

  : وقال واقد بن الغطريف الطائي فصغره

 داء إنني لسِقم بغاني  لئن لبن الِمعزى بماء ميِسل

  .والصحيح أما موضعان خمتلفان. هكذا قال

  ".يمامةمواضع معروفة، تقرب من ال: بفتح أوله، وبالشني معجمة، على وزن مفاعل" املَواِشل"

موضع مذكور : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ياء معجمة بواحدة مضمومة بعدها واو والم" موبولَة"
  .يف رسم شطب

موضع كثري : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الثاء املثلثة وفتحها، بعدها باء معجمة بواحدة" موثَِب"
  : النخل، أحسبه باليمامة، قال أيو داود

  من عم موثَب أو ضناك خداِد  رفها السراب كأنهاتبدو وي

وهو مما ورد على فعل، بفتح العني، . مكان فيه معلوم": املثلثة" بفتح الثاء : موثب الفيوم: قال أبو الفتح
  .مما فؤه واو

. " بمكان يف ديار بين تغل: بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده ثاء مثلثة مفتوحة مشددة، وجيم" املُوثَّج"

  : ، قال الشماخ"وأنظره يف رسم سجا

  وأهلي بأطراِف اللَّوى فالموثِج
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قاله أبو عبيدة، وأنشد ألبن . قرية باليمن أو ماء: بفتح أوله، وبالذال املعجمة، والراء املهملة" املّوِذر"
  : مقبل

  أطواء حمٍض من اإلرواِء والعطِن  على الموِذر وأمكانها ظَلتْ

  ".ال أدري ما هو، املوذر، أو املوذَر، أو املُِذر، أو املُوذَر: صمعيوقال األ

بضم أوله، وفتح ثانيه، مث زاي معجمة مفتوحة مشددة، بعدها راء مهملة، موضع قبل عرعر، قال " موزر"
  : حكم اخلضري

ليمى عرعرمن بعد س الن  أقفرسحفام رزوفعفا م 

وهذه مواضع متدانية، حمددة يف مواضغهاوالربدان فالبثاُء األعفر .  

    

. موضع بالشام قد تقدم ذكره يف رسم أجنادين: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وكسر الزاي املعجمة" موِزن"

  : قال كثري

  وغدتْ فواِضُل سبيِه ونوالٌها  ولوجههه عند المساِئل إذ غدا

بفتح أوله، وغسكان ثانيه، بعده سني " موسوج"شرقلً متثالٌها تجلى مبوِزن م=باخلري أبلج من ِسقايِة راهب
  .موضع مذكور يف رسم قرقرى: مهملة مضمومة وواو وجيم

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده صاد مهملة مكسورة مسينت بذلك ألا وصلت بني الفرات " املَوِصل"
 املغرب، فخزل منها املهدي كورة وكانت املوصل مثاين عشر كورة،جييب خراجها مع خراج. ودحلة

. دراباذ وكورة الصامغان، وخزل منها املعتصم كورة تكريت، وكورة الطربهان، التصاهلا بسر من رأى

  .احلديثة، ونينوى، واملعلة، والربية، وباجرمي، وسيحان، واملرج: ومن كورها

موضع بعينه، ذكره أبو : هملةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ضاد معجمة مفتوحة، وعني م" ممضع"
  .الفتح فيما ورد على مفعل، بفتح العني، مما فاؤه، حنو مورق، وموحل

موضع بعينه، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وضم الضاد املعجمة، بعدها واو وعني مهملة" ممضوع"
  .مذكور يف رسم مجدان، حمدد

وهو مما . موضع: مفتوحة، وباء معجمة بواحدةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ظاء معجمة " موظَب"
  : جاء على مفعل، وفاؤه واو، قال خداش أبن زهري

  بي األرض واألقوام قردان موظباً  عليكم، أوعدوني وعللوا كذبتُ

  : من اذربيجان، قال الطائي: بضمأوله، وباقاف" موقَان"
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 وال ثبجاللخُرِمية ال رأساً   كانت حوادثُ في موقان ما تركتْ

وأن غريك كان =بأرض خش أمام امللك قد لُِبجا ما سر قَومك أن تبقى هلم أبداً=أبلغْ حممداً املُلِقي بكلْكله
  .أصحاب بابك: واخلرمية. حصن ا: أرض هناك والكذج: استفتح الكذجا خش

د تقدم ذكره يف رسم موضع ق: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده قاف مكسورة، مث قاف أخرى" موِقق"
  .كثلة

موضعان متجاوران، : بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد القاف وفتحها، بعدها راء مهملة والفسطل" املُوقَّر"
  : من عمل البلقاء بدمشق، قال كثري

  وجادتْ عليها الرائحاتُ الهواِتك  جزى اُهللا حيا بالموقر نضرةً

  : ن شق اليمن، قالويف شعر األحوض ما ينبئك أن املوقر م

  ومن دون مسراها قديد وعزور  طرقتنا بالموقِر شعفر أال

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وضم " موقُوع"غضى وأراك ينضح املاَء أخضر =بواٍد مياٍن نازٍح، جل نبته
  .موضع ذكره أبو بكر: القاف، بعدها واو، وعني مهملة

: وذكر اخلليل أنه أسم جبل. ن مذكور حمدد يف رسم الشحرحص: بفتح أوله وكسر الكاف" موِكل"

بل هو أسم مصنعة فيها قصور ببالد عنس من : وقال اهلمداين. وذكره أبو بكر بن دريد، بضم أوله
  .أسم اجلبل: ويكلى. مذحج

  : موضع، قال محيد أبن ثور: بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" املُويِزج"

  إلى المويِزج أو يدعوهم البرك   أرض لتقذفهماستطالت بهم أم

  .موضع: والربك

هو مويه عذب لبين طريف بن مالك من : قال يعقوب. بضم أوله، على لفظ تصغري الذي قبله" مويِسل"
  : طيء، قال مزرد

 تردد أم الطفِل ضل وحيدها  تردد سلمى حول وادي مويِسل

أبرق ببالد أيب بكر بن : إىل قرن طٍىب حامداً مستِز يدها وقرن ظيب=عذبةًوتسكُن من زمهان أرضاً 
واد يدفع يف الرمة لبين : من أذيال احلمى العليا وزمهان: والشطون. كالب، من أسافل وادي الطون

  .قاله كله يعقوب. فرازة

  الميم والياء
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موضع بني رحبة والسقيا، : نه مجع ميسربفتح أوله، وكسر السني املهملة، بعدها راء مهملة، كأ" مياِسر"
  : من بالد عذرة، قال كثري

  حدتها تواليها ومارتْ صدورها  ظُعن بالنعِف مياِسر إلى

  : بكسر أوله، ومجع ماء، مذكور حمدد يف رسم غفيقة، قال أبن الدمينة" واِدي اِملياه"

  ياه تَطيبوما النفس عن وادي الم  ال أرى واِدي الِمياه يثيب أال

موضع قد تقدم ذكرة يف رسم : بكسر أوله، وبالثاء املثلثة مفتوحة، بعدها باء معجمة بواحدة" ِميثَب"
  : وهو موضع صدقات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال كثري. تيماء

على ِمثيٍب نواِعم معاثاً  عالجذُوِع أحلتْ ب ِعظام  

    

وكذلك جؤاثي، . بالبحرين لعبد القيس:  من مساهيج أو من جؤاين مساهيجغدت=كدهم الركاِب بأثقاهلا
  : وقال األحوض. ويقال أن أول مسجد بين بعد مسجد املدينة جبؤاثي

  أتى دونها من بطِن عكوة ِمثيب  تشكى غُربة الداِر بعما فقالت

". أتى دوا بطن الشظاة فميثب: "ىومن دوا برك الغماِد فعليت ويرو=وقد شاقها من نظرٍة طرحت ا

  : وأنشد أبن أسحاق

  سلكن على ركن الشظاة فمثباً  عهدي هل أِريت ظغاِئنا فأنك

  .وأنظر ميثبا يف رسم الذهاب

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وبالذال املعجمة املفتوحة، بعدها قاف" ميذَق"

من أرض البصرة، استعمل عليها عمر بن اخلطاب النعمان بن موضع : بفتح أوله،وبالسني املهملة" ميسان"
  : نضلة،فقال أبياتاً منها

  بميسان يسقَى في زججاِج وحنْتَِم  هل أتَى الحسناء َأن حِليلَها أالَ

هؤساملؤمنني ي ِم فبلغت األبيات عمر فقال=لعلَّ أمريِق املتهدسنا يف اجلَومادنواهللا أن ذلك ليسؤيننعم: ت ، .

  .فمن لقيه فليخربه أين قد عزلته

ما حابيت أحداً من أهلي إال النعمان أبن عدي وقدامة بن مظعون، فما بورك : وقال عمر رضي اهللا عنه" 
يا أمري املؤمنني، استعلمت علينا رجالً : يل فيهما، وكان ويل قدامة البحرين فأتاه اجلارود العبدي فقال

قال لقد مهمت . أبو هريرة: تقول هذا يف رجل من أهل بدر؟ من يشهد معك؟قال: ؟ فقاليشرب اخلمر
وكان أبو هريرة خنت ! يشرب ختنك، وتضرب ختين. اللهم غفراً: فقال اجلارود. أن أضرب أبا هريرة
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اجلارود وقدامة خال عبد اهللا وحفصة أبين عمر وصمم اجلارودوأصحابه يف الشهادة، فجلد عمر قدامة 
  .انني، بسوط تاممث

  : ونبط ميسان هلم أذناب طوال، ولذلك قال خملد املوصلي

  من خَبِفنا كالخَشَِب الشائِل  تَرفَع قُمصانَنا أذنابنا

بلد معروف : بتشديد الياء، بعدها فاء وألف وراء مهملة، وقاف مكسورة بعدها ياء ونون" ميافَاِرقني"
  : ثة برد، أنشد ثعل عن عمرو عن أبيهبديار بكر، بيننه وبني آمد ثال

 كَيُل ميافارقين بأعسرا فما  فإن يك في كَيل اليمامة عسرةٌ

أي : كلت له. واازاة: أي كيف السعر والكيل: السعر، يقال كيف الكيل عندكم: والكيل هنا: قال
  .جازيته



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  696  

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ه وسلمصلى اهللا على سيدنا حممد وآل  

 كتاب حرف النون

  النون والهمزة

  .جبيالن مذكوران يف رسم ضرية حمددان فانظرمها هناك: بالعني املهملة" الناِئعان"

  .موضع قد تقدم ذكره رسم أبلى: على لفظ فاعلة من مزا يرتو" الناِزية"

  .موضع تلقاء أورال املتقدم ذكره: بكسر الصاد، بعدها حاء مهملة" ناِصحة"

موضع يف ديار بين سالمان من األزد، ومن أوديته أبيدة املتقدم : بكسر الصاد، بعدها فاء" الناِصف"
  .ذكرها يف حرف اهلمزة

دار بين عقيل بن كعب أبن ربيعة بن عامر بن صعصعة : بكسر ثانيه، بعده فاء وهاء التأنيث" ناِصفَة"
غالم : أي الناس أشعر؟ قال: قيل جلرير: عيباحلجاز، قد تقدم ذكرها يف رسم املضيح، قال األصم

املسيل الضخم قدر نصف : والناصفة. بناصفة، يأكل حلوم بقر الوحش، يعىن مزاحم بن احلارث العقيلي
: كخذول ترعى النواصف من تثليث قفراً خالهلا االسالق وقال األصمعي: الوادي، قال األعشى

  ".بالنواصف من دد"مابني كل جبل وكل رمل، وأنشد لطرفة : النواصف

  : وقال لبيد

  فجنوب نَِصفٍَة ِلقَاح الحوءِب  علَك الجاز مقيمةً لتَقَيظَتْ

  .اسم رجل: احلوءب. متر له شوك: العلك

  : موضع تلقاء البقار يف أداين بالد طيء، قال الطرماح: بكسر الطاء كأنه منسوب إىل ناطل" الناِطلية"

 من ِلوى البقَّاِر للنَّاِطليِة   دعتْه ِنيةٌمن وحِش خُبةَ أو

  : ماء لبىن عبس، قال احلطيئة: على وزن فاعلة من النظر" ناِظرة"

  ِلليلَى يوم ناظرٍة بولِكر  أظغان شَقَتْك

  : جبل من أعلى الشقيق، على مدرج شرج، قال جرير: ناظرة: وقال عمارة بن عقيل

  على ربٍع بنَاِظرةَ السالَم  ك يوم قُلْنَاوجد كوجِد فما

     : وقال األخطل
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ماءِة الِبشِْر َألستٌَل بنَاِظرحِر  مهسالفُ الد فُهعا يولم قديم  

وقال أبو عمرو . يف ديار بين تغلب، فهو موضع آخر ال حمالة: فاضاة إىل البشر، كما ترى، والبشر
  : ىن أسد، وأنشد للمرارلب: ناظرة: الشيباين

 عنَّتْ بأكِْبرةَ الوعوُل وال  فما شَِهدتْ كَواِدس إذ رحلْنَا

ببالد بين أسد أيضاً، ويقال بكسر اهلمزة : وأكرية: من اآلرام منظرها مجيلٌ قال=أُِتيح هلا بناظرتينِِ عوذٌ
  .إكربة

  . موضعه إن شاء اهللاموضع آخر يأيت ذكره يف: والنواظر، على مجع لفظ ناظرة

موضع قد تقدم ذكره أيضا يف رسم : بكسر العني املهملة أيضاً، بعدها باء معمجمة بواحدة" نِعب"
  : الثلماء، وسيأيت يف رسم واردات، وقال أبن اخلرع

مرانِن بجتاراً  أو يقَفا نَِعبيالس انلَوتَوى إذ عسأو الم  

  : وقال أبو حية

نا ونَحننَا يوم نَِعٍبكَفيما   قوجمعاً بالقنابل باِزي انرموج  

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم املعى: بكسر العني، بعدها جيم" ناعِجة"أي غالباً 

  .موضع آخر قد تقدم ذكره يف حرف الباء: وباعجة، بالباء

  : يقال ملدينته، وأنشدهو جبل باليمن وكذلك : بكسر العني، بعدها طاء مهملة، قال اخلليل" ناِعط"

 أسٍد قُفَّا من الحزن أوعرا بني  هو المنِْزُل اآلالِف من جو نَاِعٍط

  .وهو مذكور يف رسم واردات

  .موضع مذكور يف رسم الثلماء، على ما تقدم: بكسر العني املهملة، بعدها قاف" ناِعق"

  .ةموضع مذكور يف رسم املرورا: بكسر العني أيضاً" ناِعم"

  .دمخ، مذكور يف رمسه على ما تقدم: واديان هلذا اجلبل: تثنية ناعمة" ناِعمتا دمخ"

اسم سجن بالكوفة، كان على أبن أيب طالب رضى اهللا عنه بناه : بكسر الفاء، بعدها عني مهملة" ناِفع"
: كذا رواه قوموه. من قصب، فنقبه اللصوص، فبىن سجناً من مدر وحجر، ومساه خمسيا، وقد تقدم ذكره

  .وقال علي رضي اهللا عنه ملا بىن خمسيا. يافعاً بالياء، وكالمها صحيح املعىن: نافعاً بالنون، ورواه آلخرون

  بنَيتُ بعد نَاِفٍع مخيسا  تَراِني كَيساً مكيسا أال

  .ماء حمدد مذكور يف رسم ضرية، فانظره هناك: فاعلة من منى ميىن" النِاية"
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  ون والياءالن

  .موضع مذكور يف رسم عني: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده مهزة وهاء التأنيث" نبأَة"

موضع مذكور أيضا يف : بفتح أوله، والتاء املعجمة بأثنتني من فوقها، بعدها ياء، على وزن فعلى" نباتي"
  .رسم عني

موضوعان متدانيان، بينهما دوح، : لنباج وثيتلا: قال أبو عبيدة: بكسر أوله، وباجليم يف آلخره" النباج"
بين ثعلبة وعجل وعرتة، وقد أغارت عليهم فيها " اهللا" يرتهلما اللهازم من بين بكر، وهم بنو قيس وتيم 

  : بنو متيم، فظفرت م، قال ربيعة بن طريف ميدح قيس بن عاصم

 باج وثَيتُْلعِطلَتْ منها النَّ وقد  وأنتَ الذي خَويتَ بكر بن وائٍل

  : وقال أبن مكعرب الضيب

  وشَطٍْف وأياٍم تَدا كأن مجزع  كان في يوم النِّباج وثَيتٍَل لقد

ماءان لبين سعد بن : النباج وثتيل: وقال األصمعي. نباج ثيتل، ونباج أبن عامر بالبصرة: والنباج نباجان
  : وقال أبن مقبل.  قولهوبيت ربيعة أبن طريف يرد. زيد مناة، مما يلي البحرين

  خَوصاً فَليس على ما فَاتً مرتجع  َأتَين على وادي النِّباج بنا إذا

  : موضع بنجد قال كثري: بكسر أوله، وبالعني املهملة يف آخره" النباع"

  سألْتَ فلما أستعجمتْ ثُم صمِت  داٍر بالنِّباِع فَحمِه أَأطْالََل

  : وقال العرجي

  وخَيماِتِه ونُحي الرباعا  عوجا نُحي ِنباعا يلىخل

  .موضع هناك: وعني املَها ونعاماً ِرتاعاً ومحة اليت ذكر كثري=تبدلِت األدم من أهلها

بلد باليمن، مسى بنباع أبن السميدع بن الصوءر بن عبد : ونباع، على مثال لفظه إال أنه مضموم األول
  .ئل بن الغوثمشس بن وا

  : موضع بالبحرين، مذكور يف رسم أجأ، قال البعيث: بضم أوله" الُّباك"

  تَروحن عصراً عن نًباٍك وعن نَقِْب  بها عن ماِء ثَجٍر كأنما ورحنا

  .ماء يف ديار باهلة، وهو بظهر تبالة، على حمجة اليمن من مكة إليها: ثجر
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  .رحنا ا من البحرين، لسرعة السريرحنا ا من تبالة، وكأمنا : يقول

  : وقال العالء أبن احلزن السعدي. قد تقدم حتديده يف رمسه: وثخر. موضع بالبحرين أيضا: ونقب

 نُباٍك غُدوةً قد تدلَِّت ببطِْن  ِمن العاقر الكَبداِء راحتْ فأصبحتْ

  .لطائفموضع معروف با: بفتح أوله، وبالواو، على وزن فعالة" النباوة"

  .خطب النيب صلىاهللا عليه وسلم يوما بالنباوة من الطائف:ويف احلديث

  : واد بني مكة واملدينة، قال أبو ذؤيب: بضم أوله، وبالياء أخت الواو بعد األلف" نباِيع"

  وأالَِت ذي العرجاء نَهب مجمع  بالِجزِع نُباِيٍع وكأنّها

  : وقال أبو ربيعة املصطلقي

اجكأه الليِل الَِمع قٌ آخررب  با فنُبايعنَاه ذو الررى من سح  

هضوب يف نبايع، ما بني : مصابيح أو فَجر من الصبِح ساِطع ذو الربا=يِضىء ِعضاه الشلِّ يحسب وسطها
. هناكموضع : والشل. ركبة والشعيب، من جاوزمها مصعدا فقد غار، ومن جاوزها مقبال فقد أجند

  : وقال الربيق فجمع نبايع وما يليها

 الجوزاِء أنواء ِغزاراً من  سقى الرحمن حزم نُباِيعاٍت

هو ينابع، بتقدمي الياء أخت : وقال اخلليل. نبايع، كما ضبطناه: هكذا رواه األثبات يف مجيع ما أنشدته
باجلزع جزع : "روى يف بيت أيب ذؤيبوقد . ويقال أيضا ينابعاء، وجيمع على ينابعاوات: وقال. الواو
زونه . كذا هو يف الرواية: نبايع، غري مهموز: قال أبو الفتح. ، بتقدمي الياء، والصواب ما قدمناه"ينابع

نفاعل كنضارب، إال أنه مسى به جمراداً من ضمريه فلذلك أعرب ومل حيك، ولو كان فيه ضمري للزمت 
ط شراً، وكان ذلك يكسر زون البيت، ألن متفاعلن منه كان حكايته، إذ كانت مجلة كذرى حباً، وتأب

يصري متفاعل، وهذا ال جيوز، ولو كان نبايع مهموزا، لكانت مهزنه ونونه أصليتني، فيكون كعذافر، 
فإن . وذلك أن النون وقعت موقعاً حيكم عليه باألصلية، واهلمزة أصل، فوجب أيضا أن يكون أصال

وصرف نبايع، على ما فيه من . ذلك شاذ فال حيسن احلمل عليه: لفعلها كهمزة حطائط؟ قي: قلت
  .ضرورة: التعريف واملثال

موضع بنجد، سيأيت ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده تاء معجمة باثنتني مفتوحة" نبتل"
  : واسط، قال األخطل

 الصبر أجمُلالحرين ف فمجتَمع  عفَا واِسطٌ من آل رضوى فنَبتَُل
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  .باجلزيرة: ورابية السكران. واديان هناك: هلم شبح إال ِسالم وحرملُ احلردان=فرابيةُ السكْران قفْر فما ا

يف ديار بكر باليمامة، قد تقدم ذكره يف حرف الثاء وسيأيت ذكره بعد هذا يف رسم : وثيتل، بالثاء املثلثة
  .النباج

  .واد مذكور يف رسم السفري: سكان ثانيه، بعده خاء معجمة ممدودةبفتح أوله وإ" نبخاء"

  .واد مذكور يف رسم ضاح: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده طاء مهملة" نبط"

  : موضع، قال الراعي: بفتح أوله، وكسر ثانيه" ذُو نِبق"

 نَِبٍق زالت بهن األباِعر بذى  تًبين خليلِي هل تَرى من ظَعائن

"وكالنموضع ذكره أبو بكر: بضم أوله، وضم ثانيه، بعده واو وكاف" ب.  

جبل بصدر : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو، مث التء املعجمة بأثنتني من فوقها" النِبيت
  .قناة، على بريد من املدينة، قال عمر أبن أيب ربيعة

أهلُه فرى خِبيِت فالشِع النبفَر=دوباً وأمشُالَ وكان أيو سفيان ملا أنصرف من بدر نذر أال وبنلَ أوراحاً ج
ميس رأسه ماء حىت يغزو حممداً فخرج يف مئيت راكب، ليرب ميينه، فسلك النجدية، حىت نزل بصدر قناة 

إىل جبل يقال له النبيت، فبعث رجاالً إىل املدينة، فأتوا ناحية يقال هلا العريض فحرقوا يف اصوار 
، وقتلوا رجالً من االنصار وحليفاً له يف حرث هلما فنذر م الناس، فخرج رسول اهللا صلى اهللا "ا"لخن

  .عليه وسلم يف طلبهم، حىت بلغ قرقرة الكدر، وقد فاته أبو سفيان، فهي غزوة السويق

الرمحن وروى أبو داود، عن حممد بن إسحاق، عنمحمد أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن عبد 
ألنه أول : أنه كان إذا مسع النداء يوم اجلمعة ترحم ألسعد بن زرارة ؟ قال: بن كعب بن مالك، عب أبيه

كم أنتم : من مجع بنا يف هزم النبيت من حرة بين بياضة، يف نقيع يقال له نقيع اخلضمات، فقلت له
  .أربعون: يومئذ؟ قال

    

"ِبىوقد تقدم ذكره يف رسم رمدان، ويف . اء مشددة على وزن فعيلبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ي" الن
  : وهو كثيب رمل مرتفع، يف ديار بين تغلب، قال القطامي. رسم الكاثب

  مستحِنفر كخطُوط السيِح منسِحِل  وردنا نَبيا وأستتب بنا لما

  : وقال أيضا

   الوعِر إذ منسِحِلإلى البِبي وبطت  سار الظَّعاِئن من عتْبان ضاحيةً

  : وقال عدي بن زيد. موضعان: عتبان والوعر
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  تًسومه الروم أن يعطوه ِقنطاراً  تًحُل نًِبي الِبشِر قُبته وال

  .فأنباك أن هذا املوضع بالبشر من ديار بين تغلب

  النون والجيم

  : اجلعديموضع يف بالد بين جعدة، قال : مقصور: بفتح أوله وثانيه" النجا"

  حبيب، قَراراِت النَّجل فالَغاِليا  إن الراثَ إليكم سنُِرثكم،

  .قرارات اخلجا، باخلاء املعجمة واجليم: وروى عبد الرمحن عن عمه

 إذا ما جنه الليُل عاِديا وِذئباً  وماء من األمالِح مراَ وغُدةً

" ذُو نجب: "أكمه، يالضم: ام الدوهيا وروى عبد الرمحنجِشمتم إىل أرب=وأطْواَءنا من بطِْن أكمةَ إنكم

موضع كانت فيه وقعة لبين متيم على بين عامر، وعلى ": بواحدة" بفتح أوله وثانيه، بعده باء معجمة
وكان بنو عامر قج استنجدوه، فأجندهم بأبنيه وجشيه، . عمرو وحسان أبين معاوية بن اجلون الكندي

  : عام، قال جريروذلك بعد يوم جبلةب

  ضاق الطريقُ وِعى الِورد والصدر  فَواِرس يربوع بذى نجب لوال

وكانت بنو يربوع مما يلي امللكني، فقتل يف ذلك اليوم عمرو بن معاوية الكتدي، وعمرو بن األحوص بن 
ن أخيه، جعفر بن كالب، وهو رئيس بين عامر، وأسر حسان بن معاوية،وفر يومئذ عوف بن األحوص ع

  .وأسر يزيد أبن عمرو بن الصعق مأموماً، وقتل عامة الكنديني

  .موضع آخر يأيت ذكره بعد هذا: وخنب، باخلاء املعجمة

"جموضع معروف: بضم أوله، وتشديد ثانيه" الن.  

اً، أجند من رأى حضن: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ال أعىن جنداً الذي هو ضد امة، الذي يقال فيه" نجد"
هذا جند آلخر، موضع باليمن، قد تقدم ذكره يف . فذالك قد تقدم ذكره وحتديده يف صدر هذا الكتاب

. جند اليمن هذا، وجند كبكب، وجند مريع، وجند عفر: رسم تعشار والنجود املضافةإىل مواضعها أربعة

  : قال أبو ذؤيب

  يبحديثٌ لو عجنتَ له عج  الَقَى المِطى بنَجِد عفٍْر لقد

  : وقال أبن مقبل

اِلكةً أممن أسماء س ما تذَكر  المقاديم ريٍع وقد شابى مدنَج  
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وجند عفر حمدد يف رسم عفر، . حمدد يف رمسه املتقدمذكره: باليمن أيضاً، وجند كبكب: ونجد مرِيٍع هذا
  : قالوورد يف شعر الشماخ جندان، تثنية جند، . على ما يأيت ذكره إن شاء اهللا

  ِبنجدين ال تبعد نَوى أم حشرِج  وأهلي بالِجنَاِب وأهلها أقُول

مدينة باحلجاز من شق اليمن معروفة مسيت بنجران بن زيد بن : بفتح أوله، وإسكان ثانيه" نجران"
وأطيب البالد جنران من احلجاز، وصنعاء من اليمن، ودمشق من . وهو أول من نزهلا. يشجب بن يعرب

  .لشام، والري من خرسانا

  .موضع بني البصرة والبحرين: بفتح أوله وثانيه،بعدهفاء" النجفَة"

  .موضع آخر مذكور يف رسم فيد: وجنفة املروث

  : قال الكميث. موضع معروف بالكوفة: والنجف، بال هاء

  .فيا لَيت ِشعِرى هل أبصرن بالنَّجِف الدهر حضارها

موضع مذكور حمدد يف رسم ضبري، فأنظره : ه، وإسكان ثانيه، ممدود على وزن فعالبفتح أول" نجالء"
  .هناك

موضع يف ديار عبس، قال أوس بن : بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده ياء مهملة، على لفظ التصغري" النجير"
  : حجر

  تَروح أرطى سعد منه وضالُهل  يوم النُّجير بمنِْطٍق تَلقْيتني

  : حبضرموت، وأنشد لألعشى: النجري: 'ال أبو عبيدوق

  مسافةَ ما بين النُّجير فصر خدا  العيس المراقيل تَغْتلى وأبتذُل

  .حصن باليمن، وأنشد لألعشى أيضاً: النجري: وقال غريه. وصر خد باجلزيرة: قال

  يا حبذَا وادي النُّجير وحبذا قيس الفَعاِل

االشعث بن قيس بن معدى كرب وأبضعه بن معدي كرب، ملا ارتدا من املهاجر بن وبالنجري هذا حتصن 
  .أيب أمية

    

  : أرض يف ديار بين عبس أو ما يليها، قال عنترة: بضم أوله مصغرهه أيضا، بزيادة هاء التأنيث" النجيرة"

لمنمقُ  إذا الْتقتْ فُرسانَنا فلتَعرِة أن ظنَّك أحيبلِوى النُّج  
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جعلْن أراخى : موضع أسفل ينبع، قال كُثري: بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ تصغري جنل" النِجيل"
ِل مكانهيجع أراخيه=النقنستظلٌ موورد يف شعر مجيل هذا املوضع مكرباً. بطون أوديته: إىل كُل قٍَر م :

  : جنل، بفتح أوله وثانيه، قال

 دوٍم وميثُ المعز والنَّجُل أذناب   حي بهفي مغْضن ساقِط األرواِق

  النون والحاء

  : وهي آبار يف موضع معروف بديار غطفان، قال زهري: بفتح أوله، وكأنه مجع حنيتة" النحاِئت"

  ضفوى أالِت الضاِل والِسدِر  بمنْدفع النَّحِئِب من قَفراً

  .بديار غطفان: وهذه املواضغ كلها

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم املسلهمة: على االفرادوالنحيت، 

  .موضع مذكور يف رسم لفت: بكسر أوله" النحام"

قرية بالشام معروفة من عمل حلب، على مقربة من بعلبك، : على لفظ الواحد من حنل العسل" نحلَة"
  : وهي اليت عىن أبو الطيب بقوله

 ِسيح بين اليهودالم كمقلم  ما مقاِمي بأرِض نَحلَة إال

  : وذا البيت مسي املتنىبء، وقيل بل بقوله

  ه غريباً كصاِلحٍ  في ثموِد  قي ُأمة تَداركها الَّ أنا

ومن . بأرض حنلة: هكذا قرأته ونقلته من كتاب أيب احلسن الضيب، الذي كتبه عن أيب الطيب، وقرأه عليه
  . يدخل احلجاز، وال له ا شعر يعرفقرأه باخلاء املعجمة فقد صحف، ألن املتنيب مل

  النون والخاء

  .موضع مذكور يف رسم حرض: بضم أوله" نخال"

"بخروري ألبو داود، . " واد من وراء الطائف: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" ن
لى اهللا عليه وسلم من لية، وقاسم بن ثابت، من طريق عروة بن الزبري عن أبيه، قال أقبنا مع رسول اهللا ص

فلما صرنا عند السدرة، وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طرف عند القرن األسود وأستقبل خنباً 
وذلك قبل نزوله . ببصره، ووقف حىت أتفق الناس كلهم، قال إن صيد وج وعضاهها حرم حمرم هللا
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  .الطائف، وحصاره ثقيفاً

  : ر اخلاء على فعل، قالخنب، بكس: وورد يف شعر أيب ذؤيب

  يِعن لها بالجزِع من نَِخِب نَجِل  لَعمرك ما عيساه تَنْسأ شاِدنا

فإن كان أراد هذا املوضع الذي هو معرفة،كيف وصفه بنكرة، وقد , هكذا الرواية بال اختالف فيها
  .على اإلضافة" من نِخب النجل"رأيته مضبوطاً 

رب ملا جلت بني بين نصر بن معاوية أبن بكر بن هوازن وبني األحالف من ومن رواية أبن إسحاق أن احل
ثقيف، وهم ولد عوف بن فسى، ألن األحالف غلبوا بين نصر على جلذان، فلما جلت احلرب بينهم، 

اعتنمت ذلك إخوم بنو مالك بن ثقيف، وهم بنو جشم بن قسي، لضغائن كانت بينهم فضاروا مع بين 
أول قتال اتققلوا فيه يوم الطائف فساقتهم األحالف حىت أخرجوهم منه، إىل واد من ف. نصر يداً واحدة

وراء الطائف، يقال له خنت وأجلئوهم إىل جبل يقال له التوءم، فقتلت بين مالك وحلفاءهم عنده مقتلة 
". عظيمة  

رية بالعراق منها ق: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده شني معجمة مفتوحة، وباء معجمة بواحدة" نخشب"
  .أبو تراب النخشيب الزاهد

هي قرية بواٍد يقال له شدخ، لفزارة وأشجع وأمنار : على لفظ مجع خنلة ال جيرى، قال يعقوب" نخل"
هي : وقال السكوين. هي لبين فزارة بن عوف، على ليلتني من املدينة: وقال أبن حبيب. وقريش واألنصار

  : وقال كُثري. يرتل املصدق الذي يصدق خضر حماربماء بني القصة والثاملية، وا 

  بيلْليَل ممساة وقد جاوزتْ نَخْالَ  يناٌل الحاجبيةَ آلفٌ وكيفَ

  : وقال اجلعدي، فجاء به على التصغري

  حواِسر يركضن الِجماَل المذَاِكيا  النُّخْيِل إذ أتينا ِنساءكم ويوم

  : ى، فلم يوجد بعدها، قال شاعرهموبنخل ضل سنان بن أيب حارثة املر

  بجنوب نَخْل إذا الشهور أهلت  الركاب لتبتغي ذاِمرِة إن

موضع يف شق اليمن مما يلي احلجاز، وقال أبو : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعالن" نخالَن"
  : دهبل اجلمحي

  روفُ والجوديِبن من اليمن المع  تقد من منْقلي نَخْالَن مرتحِال إن

    

وهي اليت ينسب إليها بطن خنلة، وهي اليت , موضع على ليلة من مكة: على لفظ واحدة النخل" نخلَة"
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واد ينصب من : مها خنلة الشامية، وخنلة اليمانية، فالشامية: وقال أبن والد. ورد فيها احلديث ليلة اجلن
وهو طريق اليمن إىل مكة، فاذا أجتمعا فكانا واديا واد ينصب من بطن قرن املنازل، : الغمري، واليمانية

  : وقال املتلمس. واحداً، فهو املسد، مث يضمها بطن مر

 عليك أال تلك الدهاريس بسٌل  حنَّتْ إلى نَخْلى القُصوى فقلتُ لها

  : وأنشد األصمعي عن أيب عمرو ولصخر

  أهُل جنُوب النَخْلة الشامية  أن أصحابي بنو معاوية لو

  : ما تر كوين للكالِب العويةْ وقال املسيب بن علس

  بنَخْلة إذ دونها كَبكب  أمونا بأنساعها فشَد

  : وقال النابغة. بني خنلة وعمان على طريق مكة: فكيكب. يعىن سامة بن لؤي وسرية إىل عمان

 وال تَبيع بأعلى نَخلةَ البرما  ليست من السوِد أعقاباً إذا أنصرفتْ

هي بستان أبن : خنلة اليمانية: وقال أبن االعرايب واألصمعي. الربما، بفتح الباء، وهو مثر األراك: ويروى
: والصحيح أن خنلة اليملنية. هي بستان أبن عامر عند العامة: والصحيح أن خنلة اليمانية. عامر عند العامة

  : هي بستان عبيد اهللا بن معمر، قال أمرؤ القيس

  وآخر منهم جازع نجد كَبكِب  ا فسالك بطن نخلٍةغدو غَداةَ

وأم عامر بنت عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه . وبنحلة قتل عامر بن احلضرمي، ومن أجله كانت بدر
  .وسلم، وهي أورى بنت كريز بن ربيعة، أمها أم حكيم بنت عبد املطلب

ليت كانت علي رضي اهللا عنه خيرج إليها إذا أراد أن بالكوفة، وهي ا: بضم أوله، تصغري خنلة" النخلسلَة"
  .موضع بالبادية: خنلة: وقال اخلليل. خيطب الناس

  النون والزاي

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم أبلى: على لفظ فاعلة، من نزانيزو" الناِزية"

  النون والسين

  . إليها نسوىوالصحيح يف النسبة. من مدن خرسان، معروفة: بقتح أوله، مقصور" نسا"

جبل يف ديار بين قشري، قد تقدم ذكره يف رسم رهوة، قال : بكسر أوله، واحلاء املعملة يف آخره" ِنساح"
  : دريد
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  سوقتين إلى ِنساِح فحائِل  فإنا بين عول أن تضلُّوا

  : وقال اجلعدي

  منها بالء صادقُ الِعلم  وسيوفنا ِبنساح عندكم

.  أوله، على لفظ اجلمع، وهي أجبل صغار، شبهت بأنسر واقعة، ذكر ذلك أبو حامتبكسر" النسار"

هي ثالث قارات سود، تسمى األنسر،وهي حمددة يف رسم ضرية، هناك أوقعت : وقال يف مضوع آخر
طي وأسد وغطفان، وهم حلفاء ببين عامر وبين متيم، ففرت متيم وثبتت بنو عامر، فقتلوهم قتالً شديداً، 

ت بنو متيم لنب عامر، فتجمعوا ولقوهم يوم اجلفار، فلقيت أشد مما لقيت بنو عامر، فقال بشر بن فغضب
  : أيب خازم

 النِّساِر فأعقبوا بالصيلَِم يوم  عضبتْ تميم أن نُقتَل عامراً

  : وقال عبيد بن األبرص

  يوم تشيب له الرؤوس عصبصب  ولقد تَطاول بالنِّسار لعامٍر

 لقتلى عامٍر وتغضبوا ذِءروا  أتاني عن تميٍم أنهم ولقد

فأغار عليهم يوم ذات . اخلمر على حرام حىت يكون يوم يكافئه: فقال ضمرة بن ضمرة النهشلي
  : وقال ضمرة يف ذلك. الشقوق، وهو بديار بين أسد، فقاتلهم

 آتي التجار وال أشد تَكُلمي  ساغَ لي الشَّراب ولم أكن أالن

 كالتَّمِر يتثر من جِريم الجرِم  تى صبحتُ على الشقوق بغارٍةح

  : وقال العجاج

  بحيثُ نَاصى المظْلِم النَّساِر  بعد الِقدِم الدياراً فحمى

  .موضع يتصل بالنسار: واملظلم. أي واصلة: ناصرة

 ميني احلمى، وأنشد أبرفان عن: مها نساران: وقال األصمعي سألت أعرابياً من غىن عن النسار، فقال
  : احلريب

  بجنْب النَّسلِر بين أظلْم فالحزِم  لو أبصرت مصرِع خالٍد وإنك

وال البكر اللتفت يداك على غُنم فذكر هذا أظلم مكان مظلم يف رجز =أليقنت أن الناب ليست رِذيةً
  .العجاج

  : شده احلريب تصحيف، إمنا هووالذي أن. والصحيح أن مظلماً تلقاء النسار، وأظلم قبل الستار
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  بجنب الستاِر بين أظلم فالحزِم

    : ال جبنب النسار، وقال أبن مقبل

  فُروع النَّساِر فالبِدى فثهمدا  ريا أم سلٍم محلها تزود

أغري : وقال األصمعي". وأبدل فروع النسار وما بعده من حملهل. أي تزود هذا الرجل من اللهو والغزل" 
 أهل النسار، وأالعوج موثق بثمامة، فحال صاحبه يف متنه، مث زجره، فاقتلع الثمامة، ومرت ختف على

  .ماخذروف وراءه، فعدا بياض يومه، وأمسى يتعشى من مجيم قباء

موضع بديار بين سليم، وعنده هلم ماء يقال له : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على لفظ أسم الطائر" النسر"
  : زردالظيب، قال م

اصبمن الجوع ع ِر ألم  وقال أمرؤ فُوهحاً برابية النَّسمعا نَبتًس 

  : وقال ثعلبة أبن أم حزمة، فصغره

ِريبببطٍن النُّسير ليس به من معٍد ع أخي وأخيك  

  .ببطن املسيب، وهو واد هناك: ويروى

  النون والشين

  .ع مذكوريف رسم عاذموض: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعل" نشم"

  .موضع حمدد مذكور يف رسم النقيع: بفتح أوله، وضم ثانيه، وواو، وطاء مهملة" نشوط"

  .موضع بالشام مذكور يف رسم البضيع: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء على وزن فعيل" نِشيل"

  النون والصاد

  : جبال من السراة، قال األعشى:  نصاحةبكسر أوله، واحلاء املهملة أيضاً، كأنه مجع" النصاحات"

  مثَل ما مدت ِنصاحاتُ الربح  القوم نَشَلوى غٌرداً فترى

  .يريد كما مد صدى هذه اجلبال صوت هذا الطائر. طائر يشبه الزاغ: الربح

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم دوة: بكسر أوله، على لفظ مجع نصل" النصال"

موضع كانت فيه أنصاب يف اجلاهلية، بينه : م أوله وثانيه، بعده باء معجمةبواحدةبض" ذّات النصب"
  .وبني املدينة أربعة برد

  .أن أباه ركب إىل ذات النصب، فقصر الصالة يف مسره ذلك: روى مالك من طريق سامل بن عبد اهللا
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  .موضع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة ممدودة" النصحاء"

: بفتح أوله، وإسكان ثانيه بعده راء مهملة، وألف، وباء معجمة بواحدة، وألف، وذال معجمة" نصراباذ"

  .قرية من قرى العراق، إليها ينسب علي النصراباذي الفقيه

  : جبل أسود بني الصفراء وينبع، قال كُثري: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهماة" ِنصع"

  مخَارم ِنصع أو سلكْن سبيلي  رائحات عشيةسبيَل ال سلَكْتُ

: جبل أمحر بأسفل احلجاز مطل على الغور، عن يسار ينبع جلهينة، قال مزرد: نصع: وقال يعقوب  

  ِبصع فرضوى من وراء المراِبِد  وأهلي في جهينةَ دارهم أتانى

من فرض البحر، ترفأ إليها السفن من " ضةفر" جبل جهينة، بني ينبع واحلوراء، واحلوراء :ورضوى: قال
قفاها حجاز، وبطنها غور، يضر به : ورضوى. وادي علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: وينبع. مصر

  .عيون فيها خنل لقريش وبين ليث، بأسفل جراجر، وهو واد جلهينة: واملرابد. ساحل البحر

  .نقلت مجيع ذلك من خط يعقوب

  :  قال نصيبنصع، بفتح النون،: وقد قيل

واربفَا واسطٌ من أهله فالضع  فعفَمد غٌ فغَارباٍت فنَصامر 

  .احلكم رمحه اهللا" اخلليفة" نسخته اليت بعث ا إىل : هكذا نقلته منكتاب النسب لألصبهاين

 قرية :بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو مهملة مكسورة، وياء مفتوحة خمففة، بعدها التأنيث" نصِرية"
بل أمسها ناصرت، بفتح الصاد، وإسكان الراء، بعدها تاء معجمة : وقيل. بالشام، إليها تنسب النصرانية

  .ناصرة: وقيل. باثنتني من فوقها

  .كورة من كورديار بيعة، وهي كلها بني احلرية والشام: بفتح أوله، وكسر ثانيه" نِصيِبني"

  النون والضاد

: وقال أبن حبيب. جبل يأيت ذكره وحتديده يف رسم ضرية:  املهملة يف آخرهبفتح أوله،والبدال" نضاِد"

  ".وأنشد" هو جبل بالعالية، 

  أتيتهم بأثقل من نضاِد  إذا أتيتهم لِفرقي كأني

  : وقال كُثري

  منااِكب ركن من نضاٍد ململِم  المطَايا تتقى من ربابه كأن
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معلوم، : جبل دون مصر، واملقطم: كأا اليسرى هضاب املُقَطِم عابدبأر =تعاىل وقد تكبن أعالم عابٍد
  : وقال الراجز. جبل ضخم يدفنون فيه موتاهم، وله خاصية يف حفظ أجساد املوتى ليست لسواه

 جلبنا الخَيل من مراِدها نحن

  من جانِب السقيا إلى نَضادها

 فصبحت كلباً على أجدادها

  .ول ِنضادومنهم من يسكر النون فيق

    

ماء بذى ااز، قال حسان حيرص دوساً : لفتح أوله، وكسر ثانيه، أخت الواو، واحلاء املهملة" النِضيح"
  .على الطلب بثأر أيب أزيهر الدوسي، الذي قتله بنو الوليد بن املغرية يف جوار أيب سفيان بذى ااز

 ِح فأقْدحرهن النَِّضي أصداؤه  يادوس إن أب أزيهر أصبحتْ

بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده الياء أخت " نضيض"يأيت الدنية كل عبٍد أورِح =حرباً يشيب هلا الوليد وإمنا
  .موضع مذكور يف رسم أبضة: الواو، وضاد أخرى معجمه، على لفظ التصغري

  النون والطاء

  : ها قال الشماخواد خبيرب، مذكور يف رمس: بفتح أوله، واء التأنيث يف آخره" نطَاة"

  أراك اليوم جسمك كالرجيع  تلك أبنةُ البكري قالتْ أال

نايزيد بن هارون، أنا حيىي بن سعيد، أن : بكُور الورِد ريثةَ القُلٌوِع قال أبو عبيد=كأن نطَاة خيرب زودته
ة وثالثني سهما، بشري بن بسار أخربة، قال ملا أفاء خبري قسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ست

عزل نصفها لنوائبه، ومايزال به، وقسم النصف الباقي بني املسلمني، وسهم النيب فيها قسم النطتة والشق 
  .وما حيز معهما، وكان فيما وقف الكتيبة والوطيح وسالمل

لب، أرض فريبة من البحرين، منازل لبين رزاح من بين تغ: بكسر أوله، والعني املهملة يف آخره" ِنطَاع"
وفيها أغارت بنو متيم عليهم، فقتلت بين رزاح، وغنمت أمواهلم، وقال احلارث . مذكور يف رسم القاعة

  : بن حلزة بنعى ذلك على بين تغلب

  ء ِنطاع لهم عليها رغاء  لم يخلوا بني رزاح ببرقا

  .مل يدعوا هلم راغية: يقول

  : ا، قالوأدعى الفرزدق أ، صعصعة بن ناجية كان رئيس الناس فيه



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  710  

 يضر وكان حيناً ينفع حينا  ورئيس يوم ِنطَاع صعصعةُ تالذي

نطاع، بفتح أوله، وكذلك روى األخفش بيت ربيعة بن : ورأيته يف كتاب قرى على أيب بكر بن دريد
  : مقروم

 أو غُمازةُ أو نَطاع أثاٌل  وأقرب مورٍد من حيثُ راحا

ماء آخر : والنويطف. اسم مذكور يف رسم األخرص: ده واو فاءبفتح أوله، وضم ثانيه، وبع" النطُوف"
  .يأيت ذكره يف موضعه يف هذا الكتاب إن شاء اهللا

  النون والظاء

  .موضع قبل ضارج وقد تقدم ذكره يف رسم جابة: بفتح أوله،إسكان ثانيه، على وزن فعل" النظْم

  : ماء بنجد لبين عامر، قال جرير: ، على وزن فعيلبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده الياء أخت الواو" النِظيم"

 كداٍر بين تَلْعةَ والنَِّظيِم  وقفْتُ على ديار وما ذَكرنا

  : وقال رؤبة

  بحيثُ ناصى المدفع النَِّظيما  منزالٍت أصبحت رميماً من

  : وورد يف شعر عدي بن زيد النظيمة، باهلاء، قال

باركِرن النِّظيمة مروٍن يبعاًوع  فال يشربن إال النقَِئعا جزأن 

وذكره الفرات مع النظيمة . الكثري: وآض الفُرات قائظاً ليس جامعا اجلامع=تضيفنه حىت جهدن يبيسه
وكذلك روي . هكذا ثبتت الروايات فيه، والنقل له يف شعر عدي بن زيد. دليل أا غري تالنظيم بال هاء

  :  علي، فأنه رواهيف أصالح املنطق عن يعقوب إال أبا

  وعوٍن يباكِرن البطيمةَ مويقاً

  .صحيح من كتابه: البطيمة، بالباء والطاء املهملة. أي موعداً

عامر بن مالك، عامر بن : والنظيم تواعدت بنو عامر، فأجتمعت هناك، وأصلح بني قبائلها العامران
  .الطفيل، وحتملوا يف امواهلم كل حق وأرشوخدض بني أحيائهما

   

  النون والعين
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  .موضع قد تقد ذكره يف رسم أخرب: بضم أوله" نعالَة"

  .وأنظره يف رسم برك. موضعان من أطراف اليمن: نعام وبرك: بفتح أوله، قال أبن األنباري" نعام"

ما احندر : والنعف. موضع مذكور يف رسم السلسلني: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء" نعف اللَّوى"
  .ن السفح وغلظ، وكان فيه صعود وهبوطع

إىل مىن، وهو كثري األراك، وقد تقدم ذكره يف " دوا" وادي عرفة : بفتح أوله، وإسكان ثانيه" نعمان"
  : رسم بيسان، قال أبن مقبل

  بنَعمان جرس من أنيٍس فأتْلعا  كجيد اآلدِم الفرد راعه وجدياً

  : وقال الفرزدق

  لها الركب من نَعمان أيام عرفوا  ٍن األراك التي جنىبقُضبا دعون

  : أي أتوا عرفات، وقال أبن أيب ربيعة

 لهنٍد ولكن من يبلغه هندا  تخيرتُ من نَعمان عود أراكٍة

    

  : وقال النمريي

 زينب في نسوٍة خفراِت به  تَضوع ِمسكاً بطن نعمان أن مشتْ

  : وقال جرير

 واألشهاد ليسوا بغُيِب بنعماَ  حوض الرسول وحوضنالنا فارطاً 

أراد حياض عبد اهللا بن عامر بن كريز بعرفات، وهو أول من بىن ا حباشا، وسقى الناس، وكانوا قبل 
  .ذلك حيملون املاء من مىن يتروونه إىل عرفات، وبذلك مسوه بوم التروية

  :  أراد االخطل بقولهموضع بالشام أيضا، وأياه: ونعمان على مثل لفظه

  وأجتمع الفيض من نعمان والخَضر  الريح بالبهمى جحافله ورمِت

  .موضع باحلجاز وبالعراق أيضا: نعمان: وقال اخلليل

  : موضع يف ديار غطفان، قال أبن مقبل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعالن" نعوان"

 يقيل على نَعوان أو عطفا ممن  شطَّتْ نوى من يحُل السهَل فالشرفا

  .بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو موضع ذكره أبو بكر" النعوة"

  : موضع بني ديار عبس وديار بين عامر، قال عنترة: بضم أوله، واجليم يف آخره، على لفظ التصعري" نعيج"
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  مصادمةً فخَام عن الصداِم  لعامٍر لبوى نُِعيج عرضتُ

  ن والفاءالنو

موضع قد تقدم ذكره يف رسم البكرات، : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، وبعده مهزة، على وزن فعل" نفء"
  : وسيأيت يف رسم ضرية، قال طفيل

  ومنْعجهم بأحياء غضاب  أضاخهم ونفْءا تواعدنا

يف بالد غطفان، قال موضع : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة، مقصور على وزن فعلى" نفْرى"
  : هي حرة، قال مامل بن خالد اخلناعي: السكوين

 جراٍر وحاميٍة غُلٍب بأرعن  ولما رأوا نَفْرى تسيُل إكامها

  : وهذا أخف من قوله: أراد نقرى، خمفف ضرورة، قال: ورواه السكري نقرة بالقاف، قال أبو الفتح

لْفَ صفْقُهوٍن وإن سغبوما كُل م  

فيها ثالث " تتواىل"والثاين أن نقرى . احدمها أن نقرى ذات زيادة، فاالسكان فيها أمثل: من وجني
قال أبو صخر فجمعها على . حركات يف الوصل والوقف، وفعل إمنا تتواىل حركاته يف الوصل خاصة

  : نقريات

  ودافعه من شامه بالرواِجِب  تغشى نقرياٍت سِحيله فلما

  .حاباباألصابع، يصف س: يريد

وذلك أبو عبيدة، . قد تقدم ذكرها يف رسم ركبة، والشاهد عليها من شعر أيب حية: والنفروات بالفاء
  .نفراء، وأما لغتان، فيهما املد والقصر: فدل ذلك أنه جيوز مد نفرى فيقال

  . واألبلةبكسر أوله، وتشديد ثانيه، بعده راء مهملة، قرية من سواد الكوفة وهي ما بني املوصل" ِنقَّر"

موضع قد تقدم ذكره يف : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو، مث أاللف والنون" النفْيانة"
  .رسم تيماء

  .بئر مذكورة يف رسم اجلريب: بضم أوله، على لفظ التصغري، كأنه تصغري نفع" نفَيع"

  .ع ذكره أبو بكرموض: بضم أوله، وفتح ثانيه، على لفظ التصغري" النفَيق"

  النون والقاف
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قد تقدم ذكره يف حرف التاء، يف رسم تعشار، ويف حرف احلاء، وفيه قتل بسطام بن قيس، " نقَا احلَسن"
  : قتله عاصم بن خليفة بن معقل بن صباح الضيب، قال الفرزدق يفخر على جرير خبئولته بين ضبة

  والذئاباالثعاِلب وأجزره  وخالي بالنَّفَا قتل أبن ليلى

  : وقال أبن عنمة الضيب يرثي بسطاما وكان جماوراً يف بين بكر، فأراد أن يتخلص منهم يتأبني بسطام

  بحيث أضر بالحسِن السبيُل  األرض ويٌل ما ألمتْ إلٍم

  .وهي أبيات

ع فجمعه ورد يف شعر جبهاء األشجعي، فال أعلم هل هذه املواض: بفتح أوله، على لفظ اجلمع" النقَائر"
  : وما حوله أم غريها، قال

فسلم تهصو مع الحىِت رفيٍع وهو دون النَّقَئِر  حتى أسبصو  

موضع بني املدينة ووادي القرى وهو الذي عىن أبو الطيب : بكسر أوله، إىل لفظ مجع نقب" النقَاب"
  : بقوله

  ب وادي المياِه ووادي القُرى  وأمستْ تُخيرنا بالنِّقا

 ها:فقالت ونحن يتربان ِق  لها أين أرض العرا لناوق

 ِر مستقبالٍت مهب الصبا  بحسمى هبوب الدبو وهبتْ

 البيرِة وادي الغضى وجاِر  الِكفاِف وكبد الوهاِد روامي

    

 بين النعاِم وبين المها ِء  بسيطةَ جوب الردا وجابتْ

  بعض الصداالجراوي بماِء  إلى عقدة الجوِف حتى شفتْ

والح والصباح لها والضحا والح  لها صور الشغُور 

 األضارع ثم الدنا وغادى  الجميعى ِدئداؤها ومسى

 أحم البالِد خفى الصوى  ليالً على أعكٍش فيالك

 أكثر مما مضى وباقيه  الرهيمة في جوزِه وردنا

ادي القرى إىل الكوفة مستقبال مهب الصبا كما قال، فنسق أبو الطيب يف هذه األبيات احملال واملياه من و
إن ناساً زعموا أنه : قلت له"قال أبو الفتح ": والح هلا صور"وقوله . وهي كلها حمددة يف رسومها

  ".صورى، على وزن فعلى أسم ماء، فرأيته قد تشكك
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د تقدم ذكره يف رسم موضع بالبحرين، ق: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" نقْت"
  : النباك، قال البعيث

  وجار ِضباٍع بين سوقة والنَّقْب  رِقيق اإلسكتين كأنه أمق

قريب من : ورواه أراد سويقة، وهو موضع باليمامة مذكور يف رمسه، واليمامة. موضع هناك: سوقة
  : وقال الراعي. البحرين

  ِبيِس وأقَرعالما بين نَقٍْب والح  ترغيةٌ ذو عباءة يسومها

  .وأفرع، بالفاء: ويروى. موضعان هناك، قد تقدم ذكرمها وحتديدمها يف بابيئهما: ٍاحلبيس وأقرع

أرض قبل اليمامة، ذمكور يف رسم : بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده ذال معجمة وهاء التأنيث" نقْذَة"
  .املغاسل

  : ية، قال طفيلموضع تلقاء ضر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" النقْرة"

  أخاً وأبن عم يوم ذلك وأبنما  بالنَّقْر يوم لقيتنا فألفيتنا

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم نفرة، بالفاء: بفتح أوله وثانيه، مقصور، على وزن فعلى" نقَرى"

 وقال .موضع معدن يف بالد بين عبس قبل قرقرى، وهو ماء لبين عبس: بضم أوله، وإسكان ثانيه" النقْرة"
وما مسعت أعرابياً : قال. ساق وجبل لبين أسد، بني النباح والنقرة: حممد بن حبيب يف شرحه لشعر لبيد

  .ومل يبلغ أبن حبيب أما موضعان خمتلفان، وعبس وأسد متجاوران يف احلجاز. قط يقول النِقرة

صرة، وهو مذكور حملى يف رسم موضع بني مكة والب: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده راء مهملة" النِقرة"
  .جنفاء، ويف رسم الصلعاء

من ديار : موضع باحلجاز، وهو من أبيدة، وأبيدة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة" النقْع"
  : خشعم، وقد تقدم ذكره يف رسم أبيدة، قال العرجي

  منازَل ما بين الوتائر والنقْع  حببتْ نعم إلينا بوجهها لقد

  : وقال هدبة، فجعل النقع نفعني

  ومفترق النقعين مبدى ومعمرا  كان أعجاز البديعين منهم وقد

  : موضع هناك أيضا، وقد ذكره كثري فقال: البديعان

  عِشية جاوزنا ِنجاد البدائِع

رسم الستار، وقال أبن اسم بئر يأيت ذكرها يف : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة ممدود" نقْعاء"
  : وأنشد ملزرد. هي هلف املدينة: النقعاء: الكست
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  على مخِرم النَّقْعاء من جوف هيثم  ردها بعد ما أتتْ أكلفتُماني

  .موضع هناك: وهيثم

  .موضع باليمن، وهو جبل صنعاء الشرقي، قد تقدم ذكره يف رسم أشى: بضمه أوله وثانيه" نقُم"

خرج حممد بن عباد بن عبد اهللا بن : قال الزبري. اسم طريق من املدينة إىل الفرع: لفظهونقُم أيضا على 
أيها تريد أن تسلك، فأشار : الزبري، يريد الصدقة بتمرة، فعرضت له إىل ماله بالفرعثالث طرق، فقيل له

: ؟ فقالواما أسم هذه األخرى: ما أسم هذه ؟ فقالوا احلشرج، فكرهها، فقال: فقال. إىل طريق منها

مروا بأسفل إستارة، فلم يكن : نقُم، فكرهها وقال: ما أسم هذه الثالثة؟ فقالوا: فكرهها، وقال. املدخلة
  .مير إال من هناك، وذلك أبعد بكثري

موضع تقدم ذكره وحتديده يف رسم تيماء، . بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة" النِقيب"
  .ويف رسم حورة

"وقال أبن دريد. موضع بني األحساء والبصرة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وراء مهملة" ِقريالن :

  : لبين القني وكلب، وأنشد لعروة بن الورد: النقري

  محل الحى أسفَل ذي نَِقير  مناِزالً من أم وهٍب ذكرتُ

     : وقال العجاج

  تيا واللَّتيبعد اللَّتيا واللُّ  دافع هنى بنَِقير موتتى

  .بنقري بضم أوله، على لفظ التصغري: وقد روى هذا

موضع لتقاء املدينة، بينها وبني مكة، على ثالث : بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء، وعني مهملة" النِقيع"
  .مراحل من مكة، بقرب قدس، قد تقدم ذكره يف رسم ثهمد، ويف رسم ْألى

  .مر محى غرز النقيعأن غ: وروى البخاري يف الصحيح

  .موضع آخر قد تقدم ذكره يف رسم النبيت: ونقيع اخلضمات

"ِمىحالنقيع الم ِذكْر"  

المحى إال اهللا : وروى عنه أنه قال. هو أفضل األمحاء اليت محاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ورواه أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة. ولرسوله

وروى عاصم بن . أيب عباس، عن الصعب بن جثامة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمورواه الزهدي عن 
. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم محى النقيع خليل املسلمني: حممد، عن عبد اهللا بن دينار، عن أبن عمر
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وروى . صدر وادي العقيق، وهو متبدى للناس ومتصيد: والنقيع. ورواه العمري عن نافع، عن أبن عمر
 النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الصبح يف املسجد، بأعلى عسيب، وهو جبل بأعلى قاع النقيع، مث أمر أن

رجالً صيتاً فصاح بأعلى صوته، فكان مدى صوته بريداً، وهو أربعة فراسخ، فجعل ذلك محى، طوله 
ستأجم حىت بريد، وعرضه امليل، ويف بعضه أقل، يف قاع مدر طيب، ينبت أحرار البقل والطرائف وي

يغيب فيه الراكب، وفيه مع ذلك من العضاه والعرفط السدر والسيال والسلم والطلح والسمر والعوسج 
وحتف هذا القاع احلرة، حرة بين سليم يف شرقيه، وفيها قيعان دوافع يف بطن . والعرفج شجراء كثرية

قد ذكر أن أول أعالمه عسيب، و. النقيع، ويف غربيه الصخرة، وأعالم مشهورة، منها برام والوتد وصاف
جبل أمحر أفطح، بني برام : مقمل. والوتد يف أسفل النقيع كأنه قرن منتصب. فربام جبل كأنه فسطاط

وروى أن رسوا هللا صلى اهللا عليه وسلم أشرف على مقمل، وصلى عليه، . والوتد، شارع يف غريب النقيع
م وأذكرها يلني، وغدير سالمة أسفل من يلنب، وبقاع النقيع غدر تصيف، فأعالها براج. فمسجده هناك

وبشرقي النقيع يف احلرة قلتان، يبقى ماؤمها ويصيف، ومها أثيت وأثيث، هكذا نقل السكوين، وقال كثري 
  : يف يلنب

  وقفت بها وحشاً كأن لم تُدمِن  داٍر من سعاد بيلْبن أأطْالَل

  : لْو مدجِن وقال آخر يف براجم وهو تبععمائم هطاٍل من الد=إىل تلعات اجلزع غري رسمها

 كادت بباقية الحياِة تُذيع  ولقد شربتُ على براِجم شربةً

  : وقال أبو قطيفة يذكر النقيع ويلنب وبرام، حني أجليت بنو أمية من املدينة

 العهد يلْبن وبرام أعلى  ليت شعري وأبن منى لَيتٌ

وقليلٌ هلم لَدى =دي املُعصرات واأليام أقْرى مىن السالم إن جئْت قوميبع=أو كههدى النقيع أو غريته
  : السالم وقال عروة وذكر صافا

  عفا ليس مأهوالً كما كنتُ أعهد  بصاٍف منزٌل متأبد لسعدى

رجته السواري والغوادي وأدوى كالنون=عفتإال الن فلم يبق عدوتص بأبواغاً تص به الريح 

  : تحولً اهلالِل والصفيح املشيد وقال صخر بن الشريد وذكر عسيبا=ناحالً

أجارتنا إن المنُون قريب  من الناس كل المخطئين تٌصيب  

ولكن مقيم ما أقام عسيب وليس إزاء النقيع مما يلي الصخرة إال ماءة =أجارتنا لست الغداةَ بظاِعٍن
وسيل .  بن عمرو بن عبيد اهللا بن معمر، يقال هلا حفرية السدرةواحدة، وهي حفرية جلعفر أبن طلحة

هذا لفظ . النقيع يفضى إىل قرار أملس، وهي أرض بيضاء جهاد، التنبت شيئاً، هلا حس حتت احلافر
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ويليها أسفل منها حصري، قاع يفيض . السكوين، والعرب تسمى هذه األرض النفخاء، واجلمع النفاخى
آبار ومزارع ومرعى للمال، من عضاه ورمث وأشجار، وفيه يقول مصعب وكان عليه سيل النقيع، فيه 

  : يسكنه هو ووله بعده، والمته أمرأته يف بعض أمره، وتركه املدينة، انشدها ملصعب

  وحلْو العيِش يذْكر في السنيِن  قالت أثَيلةُ إذ رأتني أال

ببعِض العيِش وحيِك =ذبت الدين عين:  فقلت هلاشقاء يف املعيشة بعد لِني=سكنت جمابالً وتركت سلعاً
فتغِنين =فأعذْريين وقريف األرض إن به معاشاً يكُف الوجه عن باب الضنني ستكيين اِملذاق على حصري

    وأحيس يف الدِريِن 

لزبري، وهي ومل أرع على حسي وديين ويدفع أيضا على حصري األمتة، أمتة أبن ا=أسرك أنين أتلفْت مايل
وكان األشعث املدين يرتل . وهناك بئر تنسب إىل أبن الزبري. بساط طويلة واسعة، تنبت عصما للمال

مث يفضى من حصري . األمتة ويلزمها، فأستمشى ماشية كثرية، وأفاد ماالً جزالً، حىت اختذ أصوالً وأستغىن
، مير به وادي العقيق، قيحفره لضيق إىل غدير يقال له املزج، ر يفارقه املاء، وهو يف شق بني جبلني

مسلكه، وهذا اجلبل املنفلق، الذي مير به السيل، يقال له سقف، مث يفضى السيل منه إىل غدير يقال له 
  : رواوة، وقد ذكره أبن هرمة فقال

 فهضب المنتضى فالسالئُل فريم  عفا النعف من أسماء نَعف رواوٍة

مث يفضى إىل غدير الطفيتني، وهو من أعذب ماء يشرب، .  وال يفارقه املاءوال يرى قعر هذا الغدير أبدا،
إال أنه يبيل الدم، مث يفضى إىل األثبة، وفيه غدير يقال له األثبة، مسيت به األرض، وفيها مال لعباد بن 

مث أسفل من ذلك رابغ، وهو فلق من جبل سقف . محزة بن عبد اهللا بن الزبري، كثري النخل، وهو وقف
متضايق، جيتمع فيه السيل، سيل العقيق مث يلتقي وادي العقيق ووادي رمي، وهو الذي ذكره أبن أذينة، 

  : فقال

وحشٌ طلٌَل قديمدى معبِريٍم  ِلس كاك ِريمربما أب 

ومها إذا التقيا دفعا يف اخلليقة، خليقة عبد اهللا بن أيب أمحد بن جحش، وفيها مزارع وخنل وقصور لقوم 
مث تنبطح السيول، سيل .  الزبري، وآل عمر، وآل أيب أمحد مث يفضى ذلك إىل املنبجس، وهو غديرمن آل

  : وهو واسط أيضا، الذي عناه كثري بقوله. النقيع وصراح وآنقة، عند جبل يقال له فاضح، واملنتطح

 وأما واِسطٌ فيقيم فبانوا  أماموا فأما آل عزة غُدوةَ

  : وقال أبن أذينة

  أمست وما عير بها طارقه  من سعدى على آنقِةدار  يا
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مث يفضى ذلك إىل اجلثجاثة، وهي صدقة عبد اهللا بن محزة، وا قصور ومتبدى، وله دوافع أيضاً من احلرة 
  : مشهورة مذكورة، منها شوطى ومنها روضة أجلام، قال أبن أذينة فيهما

 طى فالجامامن حيها شو ُأحب  جاد الربيع بشوطى رسم منزلٍة

وى ومن جٍو ذي عربين أهضاما داراً نومهتها من بعدما =فبطن خاخ فأجزاع العقيق ملا
  : فأستودعتك وسوم الدار أسقاما وقال أبن أذينة أيضا=بليت

 دمعاً يسبق الطرف مسبال فأذِريتَ  عرفتَ بشوطى أو بذى الغُصِن منزالً

  :  ظاهراً منك اهلوى وتغلعال وقال كُثريبدا=وكنت إذا سعدى بليت بذكرها

  يوم شَوطى وأنتً غير مليم  يا لقومي لحبلك المصروٍم

مث يفضى ذلك إىل محراء األسد، اليت ورد فيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا كان الغد من يوم 
ني، ويف محراء األسد منشد، ويف واحلمراء قصور لغري واحد من القريشي. أحد، تبعهم إىل محراء األسد

شقها األيسر أيضا شرقيا خاخ، الذي روى علي بن أيب طالب فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه 
هو والزبري واملقداد، وقال أنطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ، فأن ا ظعينة معها كتاب، فخذوه منها، 

  : وقال األحوض أبن حممد. احلديث... وأتوين به

  فقد غُلب المحزون أن يتجلدا  ال تًلمه اليوم أن يتبلدا أال

  : أكاريس حيتلون خاخاً قمنِشدا وقال أيضاً=نظرت رجاَء باملوقِر أن أرى

  ومصيفٌ بالقصر قصِر قُباِء  منزٌل بروضِة خاٍخ ولها

  .للعلويني وغريهم من الناس: وخاخ

رع وآبار، وهي ذات عضاٍه وآجام،تنبت ضربا من الكأل، وهي للزبري مث يفضي إىل ئنية الشريد، وا مزا
  ويف شرقيها عني الوارد، ويف غربيها جبل يقال له الغراء، يقول فيه عبد اهللا بن الزبري بن بكار . بن بكار

  كيف أمسيتَ يا نَِعمت صباحا  قلتُ للغَراء عشياً ولقد

    

 من حج وسلك ذلك مث يفضي ذلك إىل الشجرة اليت ا يعرسا حمرم النيب صلى اللع عليه وسلم، و
مشرفة على الشجرة غربا، على : الطريق، بينها وبني جبل الغراء حنو جبل الغراء ثالثة أميال، والبيداء

مث على أثر مزارع أيب هريرة رضي اهللا عنه، مث القصور مينة ويسرة، ومنازل األشراف من . طريق مكة
مث جتاه ذلك يف اقبال . فمنها عن ميني الطريق للمقبل من مكة بسفح عير قصور كثرية. مقريش وغريه

تضارع من اجلماء قصور، وجتاهها يف ضيق حرة الوبرة، وهي ما بيم امليل الرابع من املدينة إىل ضفرية، 
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حلكم عبد اهللا بن وكان هذا املوضع قد أقطعه مروان بن ا. أرض املغرية أبن األخنس، اليت يف وادي العقيق
عباس بن علقمة، من بين عامر بن لؤي، فاشتراه منه عروة فذلك مال عروة بن الزبري، وهناك قصره 

  : املعروف بقصر العقي، وبئره املنسوبة إليه، وهي سقايته اليت يقول فيها الشاعر

  واستقوا لي من ِبئِر عروةَ ماء  كفنوني إن مت في ِدرِع أروى

  :  عروةوفيها يقول

  بكل مجدوٍل ممٍر قد فُِتْل  ليس فيهن فَلْل وبكراٍت

إن الكرمي =حفريِة الشيخ الذي كان أعتل يرجو ثواب اهللا فيما قد فعل=يغرفْن من مجات حبر ذي مقل
بنياِن = يضلْيرضى بأدىن سعيِه ويعتزلْ إين على بنيان جمٍد لن=للمعايل معتِمب وال ينال اد رخو مشتملْ
  : آبائي وأبين ما فضلْ ويف قصره يقول ملا بناه

بحمد اهللا في خير العقيِق  بنيناه فأحسنا ِبناه  

ومعتمٍد إىل البيت العقيِق =يلوح هلم على ظهر الطريِق يراه كلُّ خمتلٍف وساٍر=تراهم ينظرون إليه شزراً
 وأسفل من هذا القصر العرصة، وهي بأعلى ألعدائي وسر به صديقي=فساء الكاشحني وكان غَيظاً
عرصة البقل، وعرصة املاء، وعرصة جعفر بن سليمان قبل اجلماء، وعرصة : اجلرف، وهي أربع عرصات

  : احلمراء، وا قصر سعيد بن العاصي، الذي عىن الشاعر بقوله

  أشهى إلى القلب من أبواب جيروِن  ذو النخِل فالجماء بينهما القصر

  : دور نزحن عن الفحشاِء واهلُوِن وقال آخر=بالط فما حازت قرائنهإىل ال

 أحد إلى ما حاز ريم إلى  وكائن بالبالِط إلى المصلى

ولو م كما بك مل يلُوموا =أسيِل اخلد ليس به كُلُوم يلُومك يف تذكرِه رجالٌ=إىل اجلَماء من وجِه عتيٍق
  .وهلذا الشعر خرب

والباجلرف كان عسكر أسامى بن زيد، . اجلرف، وفيه سقاية سليمان بن عبد امللكمث يفضى ذبك إىل 
يلي ذلك الرغابة، وا مزارع وقصور، وجتتمع سيول العقيق . حني توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وبطحان وقناة بالرغابة

 املدينة، منها عني وبإضم أموال رغاب، من أموال السلطان وغريه من أهل. مث يفضي ذلك إىل إضم
  .مروان واليسروالفوار والشبكة، وتعرف بالشبيكة

عني أيب زياد، والنخل اليت : وبالعابة أموال كثرية. الغابة وعني الصورين: مث يفضى ذلك إىل سافلة املدينة
، مث هي حقوق أوزاج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وثرمد مال كان للزبري، باعه عبد اهللا أبنه يف دين أبيه
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  .صار للوليد بن يزيد وا احلفياء وغريها

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم جش أعيار: على لفظ الدى قبله بزيادة هاء التأنيث" النِقيعة"

  النون والميم

واد يف ديار هذيل، قد تقيدم ذكره يف رسم حنت، ورسم : بضم أوله، والراء املهملة يف آخره" نماَر"
  : حنت، قال األعشىوادي : ونمار. خبري

 فاآلبواء فالرجُل فالعسجديةُ  قالوا نُمار فبطن الخال جادهما

  : وقال النمريي. قالوا مثاد: ويروى

  إلى الجزع جزِع الملِء ذي العشَرات  ما بين النماِر وصائٍف وأصبح

بالعنرب الورِد ساطع من الكَفَراِت قال الفراء=له أرج ياهر العظيم من اجلبال:الكفر: تطلع .  

  .قال جرير. من منار: واملضيح

  إذا نزلوا المضيح من نُماِر  ولكن من سمارةَ شر حٍي

  : بلد، قال النابغة: بكسر أوله، وبالراء املهملة على وزن فعالة" الَّماَرة"

  يوم النَّمارِة والمأمور مأمور  وما رأيتك إال نظرٍة عرضتْ

  .ألمر واقعاملقدور من ا: يقول

  .موضع بعرفة معلوم، قد تقدم ذكره يف رسم األراك: بفتح أوبه، وكسر ثانيه، بعده راء مهملة" نِمرة"

    

  : قد تقدم ذكره وحتديه يف رمسن النقيع، قال العامري: بفتح أوله وثانيه، مقصور على وزن فعلى" نملَى"

 الرواِحبالغُدو وب نودن  جلبنا الجيل من نَملَى إليهم

  : وقال معاوية معوذ احلكماء اجلعفري

  على نَملَى وقفْتُ بها الركابا  لها مناِزَل خاوياٍت فإن

 رجعت بالقلم الكتابا كما  األجزاع أسفَل من نُميٍل من

  .نميل، تصغري منلى، على حذف الزيادة

  .موضع آخر مذكور يف موضعه: وقملى بالقاف

ماءة يف ديار بين متيم، وقد تقدم : وفتح ثانيه، وبالراء املهملة، على لفظ التصغريبضم أوله، " النميرة"
  : ذكره يف رسم اخلرج ويف رسم درىن، قال وجيهة الضبية
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  هل ازداد صداح النُّميرة من قرب  إذا هبتْ شماالً سألتْها فإني

  وقال الراعي 

  ومتالياترى الوحش عوذاٍت بع   بحقيٍل فالنميرة منزٌل لها

  .فدلك أن حقيال من ديار بين متيم

بضم أوله، وفتح ثانيه، وبسني مهملة يف آخره، على افظ التصغري جبل يف بالد هذيل، قال أبو " نميس"
  : صخر

  وقدامه تخشى ثنايا المناِقب  ذمراتٌ في نُميٍس تحفه له

  .أصوات: وذمرات. فذلك أنه تلقاء املناقب

  : موضع قال ذو الرمة: وله، وفتح ثانيه، وبالطاء املهملة، على لفظ التصغريبضم أ" النميط"

 الرمل أو حاذتْ بهم سالسله من  أال هل تَرى األظعان جاوزن مشرفا

 نخيُل القُرى جباره وأطاوِله  أراها بالُّميط كأنها فقلت

  النون والهاء

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده " نهبل" رسم فَيفا ماء مذكور يف: بكسر أوله، على وزن ِفعال" النهاق"
  .باء معجمة بواحدة، مفتوحة موضع مذكور يف رسم الضئيد

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة، كذكور يف رسم الفُرع، فانظرها هناك " عين النهد"
نهِروان، وبضمها : فتح الراء املهملة وبكسرها أيضابالعراق معلوم، بفتح أوله وإسكان ثانيه، و" النهروان"

نهروان، أربع لغات، واهلاء يف مجيعهاساكنة، قال : ويقال أيضاً بضم النون والراء معا. نهروان: أيضا
  الطَّرماح 

  ودعاني حب العيون المراِض  قَلَّ في شَطَّ نَهروان اغتماضِي

بفتح النون أو النهروان : النهروان: كيف يقال: قلت لألصمعي: و حامتقال أب: قال أبن األنباري
  بكسرها؟ فقال ال أدري فأنشدته بيت الطَّرماح 

  قَلَّ في شَطَّ نَهروان اغتماضي

بفتح أوله " النِهى"بفتح النون، فأمسك عىن وبالنهروان أوقع على بن أيب طالب رضي اهللا عنه باخلوارج 
موضع يف بالد بين تغلب، ينسب إليه يوم من أيام حرب : ره، وإسكان ثانيه، بعد الياء أخت الواووكس

  .البسوس، وذلك مفسر يف رسم واردات
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ْى األكُف، بإضافته إىل مجع كَفموضع آخر مذكور يف رسم ضارج: و.  

اسم ماء، قد تقدم : ن ِفعلىبكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده الياء أخت الواو املقصور، على وز" ِنهيا"
  .ذكره يف رسم اجلَبا، ويف رسم الراموسة

  .جبالن مذكوران يف رسم قُدس: تثنية الذي قبله" النهيان"

  .ماء قد تقدم ذكره يف رسم در: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء، على وزن فَِعيل" نِهيق"

  النون والواو

موضع مذكور يف رسم : املعجمة بواحدة، واحلاء املهملة، على لفظ مجع ناحبةبفتح أوله، وبالباء " النوابح"
  .العذَيب

قارات سود مذكورة حمددة يف رسم : بالشني املعجمة، والرار املهملة على لفظ مجع ناشرة" النواِشر"
  .غَيقَة، وقال جبيهاء األشجعي

 ا ساكناً بالنَّواِشِرزحي زماناً  بغَى في بني سهِم بن مرة ذَوده

تجبراماً ِباير وأحاِصرِِ ويروى-وعارف أصع اخلُنزوهو خطأ، " ساكناً بالسواج: "له حاجةٌ باِجلزع ج
  .ألن السواجر من الشام، وهذه املوضع كلها منأرض العرب، حمددة يف مواضعها

  :  موضع قي ديار بكر من كنانة، قال خسان:بفتح أوله، وبالطاء املهملة يف آخره، على وزن فَعال" نواط"

  غير سفٍْع رواكٍد كالغَطَاط  الدار َأوحشَتْ بنَواِط لمن

  .إكام مذكورة يف رسم القَعقاع: بالضاء املعجمة، على لفظ مجع ناظرة" النواِظر"

    

. مشرف على مسرقند خبرسانموضع : بضم أوله، وبالغني املعجمة يف آخره، على وزن فُوعال" النوباغ"

  .وهو الدى عسكر فيه هرمثة، يف حماصرته لرافع أبن اللَّيث بن نصر بن سيار بسمرقند

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األدمي: بضم أوله، وبالباء املعجمة بواحدة" نوبة"

ضع من بالد سالَمان من مو: بضم أوله، وتشديد ثانيه وفتحه، بعده راء مهملة، على وزن عغل" نور"
  .األزد، قد تقدم ذكره يف رسم دهر

  .ماء من القصيمة مذكور يف رسم ذي قار: بضم أوله، وبالطاء املهملة، على لفظ التصغري" النويِطف"

  : هي أَقْرن ِتلقاء التسرير، قال الراعي: قال أبو عبيدة: بضم أوله،وتصغري ناعتني، مجع تاعت" نويِعتون"

يِبشَيِر ح ُّأم ديار ِريرِِ  الديارفشَاطي التَّس ِعتْينيبنُو  
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  النون والياء

  : قال السلَيك ابن السلَكة. موضه بالبحرين: بضم أوله، وختفيف ثانيه" نيال"

مكِْب َأمةَ بالرباٍل وعن نَقِْب  خياٌل من نُشَياٌل عن نُيِعج نوه  

  : ووقع يف شعر البعيِث رواية يعقوب وشرحه. لرواية فيه عن القايل يف شعر السليكهكذا صحت ا

  تَروحن عصراً عن نُباٍك وعن نَقِْب

وقد تقدم إنشاده آنفا يف رسم نقْب، وقبل يف رسم النباك، وهو الصحيح، واهللا أعلم، ألين مل أر نيال إال 
  .علييف بني السلَيك، على رواية أيب 

جبل يراه من أخذ طريق املنكِدر، وفوقه جبل آخر يقال له نضاد النري، : بكسر أوله، وبالراء املهملة" النري"
  قال زيد اخليل . وسيايت يف رسم ضِرية أا جلب يقال هلا النري، منها قَنانٌ وقران. قاله أبو خامت

 بمجمرٍة صالَب هَأثارتَ  كأن محالَها بالنَّير حرثٌ

فمصطِبح على عجٍل -وكُن هلا كمستتر احلجاب عرضناعن من سمل األداوي-فلما أن بدت أَعالم لُبين
وقائعنا بروضاِت -خددناهم بأَظفار وناِب وآنف أن أَعد على نمٍري-وآِب ويوم اِمللْلح يوم بين سلَيٍم

  : ال محيد بن ثورالرباِب وق

  مكان رواغيها الصِريفَ المسدما  النَّير واللَّعباِء حتى تَبدلَتْ إلى

  : وقال توبة

ن فقد َأتَتَْ خليليياِشدا روحها  رةُ من دون الحيبي وِنيرِريض  

  : وقال دريد بن الصمة

  ريقَة فالجفْارتَضمنَها غُ  مجاِورةٌ سواد النَّيِر حتَّى

موضع بنجد، وقيل يف ديار بين : وجذَّ احلَبل وانقطع اإلمار أي املؤامرة اجلفار-فلما أن أتين على أَروٍم
. غريقة، بالراء املهملة، ومل أره إال يف هذا البيت: وغريقة قريب منه هكذا نقلته من خط أيب على. متيم

  : وقال الراجز. جبل هناك قد تقدم ذكره، وكذلك اجلفار: أرومو. أعرف واشهر: وغُويقة، بالواو

  َأقَبلن من نيٍر ومن سواج

  .يف ديار كالب: سواج

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم إضم: بكسر أوله" النيق

وهناك لقي أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، وعبد اهللا . موضع آخر بني مكة واملدينة: ونق العقاب
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فتح مكة، فحجبهما رسول " عام"يب أمية بن املغرية أخو أم سلمة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن أ
يا رسول اهللا، ابن عمك وابن عمتك : فقالت أم سلَمة. اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأىب من لقائهما

ل، مث أذن هلما أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عميت فهو الذي قال يل مبكة ما قا: فقال. وصهرك
  .فأسلما

قرية معروفة، أظنها من : بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو وذال معجمة مفنوحة، وكاف" نيوذَك"
  .خرسان، ينسب إليها أحد الفقهاء

  : قال الكميت. بلد كثري الوحش: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، على وزن فَعالن" نيان"

  بحوصَل أو من وحِش نَيان ربرب  وأدِن إلى ريان هوجاً كأنها

  : وقال لنابغة

 األماِعز من نيان واأل كَما يعلو  حتى غَدا ِمثْل نَصل السيِف منْصلتاً

  : وقال عطاف بن شعفرة الكليب

 النَّعف من نَيا نَعام نَوافر بذى  فما ذَر قرن الشمِس حتّى كنّهم

  .د نيان، فحذفأرا: قال كراع
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  كتاب حرف الهاء 

   الهاء واأللف

    

  : وثيل إنه بديار كلب، قال أَرطاة بن سهيمة. موضه قد نقدم يف رسم اجلواء: باشني املعجمة" ذُو هاش"

  بمخْتلف تَسفِى عليه األعاِصر  بذى هاٍش أباك ولَحمه تَركْنا

  : وضع قبل واردات، قال اجلعديم: على لفظ مجع الذي قبله" ذَات هام"

ات كَأناِر دبو نالَهاِم وقد  ِرعن أسفَل ذاِت هنَكَّب 

اربقَو ونان جراِم  من قَطَا من من النواصف أو ِخزودع  

  .قبل ناصفة: ِخزام

  .موضع قبل هجر، كثري النحل قال كثري: على لفظ هامة اإلنسان" هامة"

 وجمتْ لنَّواضح بيرها لسقْى   من ِعضداِن هامةَ شُربتْمن الغُلِْب

  الهاء والباء

كانت فيه .ممدود، على وزن فَعالة، قد مضى ذكره جمدداً يف رسم الربذة ويف رسم شواحط" اهلَباَءة"
هري وفيه قتل الربيع بن زياد محل بن بدر، وقال قيس بن ز. حرب من حروب داحس لعبس على ذبيان

  : يرثيه

  على جفِْر الهباءة ما يم  تَعلَّم أن خَير الناس ميت

  : وقال عقيل بن عفلة

  تنادي بني بدٍر وعارا مخَلَّدا  على جفْر الهباءة هامةً وإن

 وزن بضم أوله، على" هبالة"موضع قد تقدم ذكره يف رسم األحفاء : على لفظ مجع الذي قبله" اهلَبابيد"
وردنَ وجولُ املاء باجلَم يرمتي -تشافَى رواياهم هبالة بعدما: ماء ابين عقيل، قالت ليلى األخيلية: فُعالة
هبالة على كثرة مائة إمنا يصيب الجيش منه قطرة قطرة، كالذي يستشفي به وكانت لعرب يف : تقول

 اهليجاء يوم هبالة إذا اخليل يف القتلى من القوم أىب فارس: هذا املوضع حرب تنسب إليه، قال ذو الرمة
  : تعثر وقال خراشة بن عمرو العبسي
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عمالة وجبال  بني غَنم غداةَ هعجحنا مع اإلشراقَ وتا مبص  

  .فدل أن هذا اليوم كان على بين غنم

  :  قال أبو حممد الفقعسيبفتح أوله، وتشديد ثانيه، وبالدال املهملة، على وزن ديار بين فقعس،" هبود"

  يا دار زهراء بناعتينا

  فالساِمنات أقفرت سنينا

  فبطْن هبوٍد تَعفَّى حينا

  .موضع تلقاء جفاف، مذكور يف رمسه: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" اهلَبر"

  . رسم تيماءموضع قد تقدم ذكره يف: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم" اهلَنمة"

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وكسر ثانيه، على بناء فعيل" اهلَِتيل"

رضوا : وذكر بعض قبائل نزار اليت تيمنت: بلد باليمن، قال الكميت: بضم أوله" هجار"اهلاء واجليم 
بلد آخر ذكره : ن اجليمباأللف والالم، ساك" اهلَجر"كمعتاص األرذال باملثيِل =جار من كَنقَى ِحراء

  .اللغويون

" ومثل للعرب . وهي معرفة التدخلها األلف والالم. مدينة البحرين، معروفة: بفتح أوله وثانيه" هجر"

وقيل إمنا سميت . وهو أسم فارسي معرب، أصله هكَر. يرطب: ، ومل يقولوا"سطى مجر، ترطب هجر
  رزدق فذكر هجر ومل يصرفها جر بنت مكنف من العماليق وقال الف

 فارس وااليام من هجرا أيام  ِمنْهن أيام صدق قد عِرفت بها

اهلجري، بفتح : موضع آخر غري املتقدمي الذكر ويف كتاب البارع: على لفظ تصغري الذي قبله" اهلُجير"
  .أوله، وكسر ثانيه

  كره يف رسم األداهم موضع قد تقدم ذ: بفتح أوله، وكسر ثانيه" هِجني"

  الهاء والدال

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم الرجيع: مزة مفتوحة بني الدال وهاء التأنيث" هدأّة"

وروى البخاري عن طريق عمرو بت أسيد، عن أيب هريرة، قال يعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ب، حىت إذا كانوا باهلدأة، بني عسفان عشرة عيناً، وأمر عليهم عاصم بن ثابت،جد عاصم ابن عمر اخلطا

. ومكة، ذكروا حلي من هذيل، يقال هلم بنو حليان، فنفروا هلم بقرب من مئة رجل، فاقتصوا آثارهم

وذكر احلديث يف معتقل عاصم وأسر خبيث وابن الدثنية هكذا رواهل احملدثون باهلمزة، فال أعلم هل هي 
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  .هدة أو غريها

  .موضع مذكور يف رسم احلفاف: على وزن ِفعالبكسر أوله، " اِهلدام"

    جبالن معروفان قبل يرمرم، قال محيد بن ثور : على لفظ تثنية هدان" هدانان"

  هدانَين واجتازت يميناً يرمرما  شاقَتْك الحدوج تَيممت َأِجدك

لبني مكة والطائف، ونسبوا إليه هدوي على مرت: بفتح أوله وثانيه، منقوص، ويقال اهلَدة، بالتعريف" هدة"
مل مسيت هذه فقال إن : غري قياس،قاله أبن األبناري وذكر عن أيب حامت قال سألت أهل هَدة من ثقيف

وهذا النسب ال يشبه ذاك إال أن تتوهم اهلمزة حمولة ياَء مث ينسب إليها، . املطر يصيبهم بعد هدأة من الييل
وفد روى عن . بكراوي: ريالكالم، ومن أعجب ذلك قوهلم يف النسب إىل بكرةوالنسب يغ: قال أبو حامت

واٍد معروف، قد تقدم ذكره يف رسم أبلى : بفتح أوله، وتشديد" اهلَدار"أيب متام ان هذة بني مكة واملدينة 
بكسر " ةاِهلدملَ"موضع قد تقدم ذكره يف رسم سراء، ويف رسم حفَل : بكسر الوه، وفتح ثانيه" اِهلدم"

موضع تنسب إليه حروب إليه كانت يف األيام : أوله، وفتح ثانيه، بعده امليم ساكنة، على وزن فعلة
  : قال كثري" كان هذا أيام اِهلدملَة: "والعربتضرب مثالً لألمر الذي قد تقادم عهده، فتقول. الغابرة

ولم يكُن نها َأنيسمدلم ي لها  كَأن مام الِهدلَة ِعامربعد َأي 

  : أَكثبة بالدهناء، وأنشد لذي لرمة: اِهلدمالت: وقال األحوال. هكذا نقل اليويدي عن حممد بن حبيب

 بالهدمالِت الرواِسيم كأنها  ودمنَة هيجتْ شوقى معاِلمها

 وهو الذي مجع روسم،: والرواسيم. وهى يف غري هذا املوضع مجع هدملة، وهي الرملة الضخمة: قال
  : قال جرير. يطبع به

ىح ادروالج ملَةَ وألنْقاءا  الهددبه أح والمنزَل القَفْز ما تَلقى  

  الهاء والذال

  : رمل طويل دقيق قي ديار بىن متيم، قال ذو الرمة: بضم ألوه، وإسكان ثانيه، على وزن قعلول" اهلُذْلُول"

  وهاج الهوى منها الغداةَ طلُولُها  حى دارا قد أبان ميلُها أال

 هيف محتها ذُيولَها يمانية  بمنْعرج الهذْلًوٍل غير رسمها

  الهاء والراء

  : موضع متصل مبليحة، قال النمر: بفتح أوله، وختفيف ثانيه، وبراء اخرى بعد االلف" اهلَرا"
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  فهراهاأيامنَا بمليحِة  هل تَذ كرين جٍزيت أحسن صاٍلِح

قال . بئر عن يسار ضرية، و حوهلا جفار كثرية: بفتح أوله، وبالتاء املعجمة باثنتتني يف آخره" هراميت"
  : الراعى

  بقايا ِجفَار من هراميت نُزح  شُدف كأن عيونها ضبارمة

 يف ديار قيس، قال موضع: بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم والف، وباء معجمة بواحدة" ٍهرجاب
  : عامر بن الطفيل

  بهر جاب لم تُحبس عليه الركائب  إن خَير رجالً أال

  .بلد مذكور حمدد يف رسم اللغاء: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة" اهلَردة"

"موضع قد تقدم ذكره يف رسم جفاف: بكسر أوله، وتشديد ثانيه" ِهر.  

جبل يف بالد امة، وهو : ، وإسكان ثانيه، بعده شني معجمة، مقصور على وزن فعلىبفتح أوله" هرشى"
على ملتقى طريق الشام واملدينة، يف أرض مستوية، هضبة ململمة ال تنبت شيئا، وهي من اجلحفة، يرى 

  : منها البحر، قال كثري

  فأكنافُ هرشى قد عفتْ فاالصارفُر  عفا راِبع من أهله فالظواهر

واملسافة وغريها حمددة . هو بعد عقبة هرشى، على أميال من الطريق مشرقا، فيه عني وآبار وخنل: رابعو
  : قال الشاعر. يف رسم العقيق

  كال جانبى هرشى لهن طَريقُ  خُذا بطَن هرشى أو قَفَاها فانَّما

  .وعقبة هرشى سهلة املصعد، صعبة املنحدر، والطريق من جنبتيها

ان رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم رأى خالد بن الوليد متدليا من عقبة هرشى، : ن أىب هريرةوروى ع
  .نعم الرجل حالد بن الوليد: فقال

أن رسول اهللا صلى اله عليه وسلم قال له وهو يصعد : وروى سعيد بن إبراهيم، عن زيد بن خالد اجلهىن
     قُل أعوذ برب الناس " ، "ل أعوذ برب الفَلققُ: " يازيد، ما تعوذ األولون مبثل: يف ئنية هرشى

ودان، يقطعها املصعدون من حجاج املدينة، وينصبون فيها : وأسفل من هرشى على ميلني مما يلى املغرب
الرمل الذي ال : واخلبت. ويتصل ا مما يلى املغرب عن ميينها، وبينها وبني البحر خبت. صادرين من مكة

  .هو حطب، وقد تدبغ فيه أسقية اللنب خاصةينبت غري األرطى، و

ويف وسط جبيل خبت جبيا صغري أسود شديد السواد، يقال له طفيل ومن حديث هشام بن عروة عن 
  : كان بالل اذل أخذته احلمى يتغىن ويقول: أبيه عن عائشة، قالت
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 بفَج وحولى إذحر وجليُل  لَيتَ شعرى هل أبيتّن ليلةً أال

  وهل يبدون لى شامة وطفيُل  وماً مياه مجنِةأردن ي وهل

  .وهل أدرن يوما مياه عدنية: وقفيل، بالقاف وراويته: ويروى: قال اين دريد

  .موضع مبكة: وفخ

تأىن من مشنصري وذروة، . غزال ودو دوران، وكلية: وعلى الطريق من ثنية هرشى إىل اجلحفة ثالثة اودية
بأعلى كلية ثالثة أجبل صغار منفردات , وم وهو املقل، وكلها خلزاعةتنبت النخل واألراك واملرخ والد

بني : وعلم املنصف. واٍد هناك، يصب يف البحر، قد تقدم ذكره: وغدير خم. من اجلبال، يقال هلا سنابك
ويف مسيل هرشى مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو عن يسار . املدينة ومكة دون عقبة هرشى مبيل

املسيل دون هرشى، وذلك املسيل الصق بكراع هرشى، وبينه وبني الطريق زهاء غلوة، وهناك الطريق يف 
  .رواه البخارى من طريق موسى بن عقبة، عن سامل عن أبيه. كان يصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم

"اقموضع بقرب الطائف، كان الىب سفيان فيه مال ذكره ابن اسح: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" اهلَرم.  

  .موضع يف حرة بىن بياضة يأتى ذكره يف حرف اهلاء والزاى، أثر هذا ان شاء اهللا: واهلرم أيضاً

  الهاء والزاى

  : قال أبو ذؤيب. موضع قد تقدم ذكرة يف رسم االجرد: بضم الوه، وفتح ثانيه، بعده راء مهملة" هزر"

  ن كانت كليلة أهل الهزر  األباعد والشامتو لقال

  : وهو مثل قوله: قال. وهو يوم يضرب به املثل، وهى وقعة قدمية هلذيل: معىوقال االص

 به كَنَفاً كالمخْدِر المأجِم  محالَّ كَوعساء القناَفَِذ ضارباً

  .قبيلة من اليمن، بيتوا وقتلوا ليال: اهلزر، بفتح أوله، وإسكان ثانيه: وقال

  .انيهوإسكان ث: بفتح الوه" هزم بىن بياَضة"

ما زم : وهزم األرض. يف هزمة بين بياضة: ويروى. جاء يف احلديث ان أول مجعة يف هزم بين بياضة
  .ان زمزم هزمة جربيل: ومنه احلديث األخر. منها، أي تكسر وتشقق

. إذا عرستم فاجتبوا هزم األرض، فأا مأوى اهلوام: وروى سهل ابن صاحل، عن ابيه عن اىب هريرة

  .أي ما اخنفض منها، صحيح يف اللغة: األرض، بالواوهوم : ويروى

أول مجعة مجعت يف هرم بىن بياضة، بالراء املهملة، وهى أرض بني ظهرى حرة بىن : وروى أبو سعيد
  .وقد ذكر ذلك يف رسم النبيت. ورواه أبو داود يف هزم النبيت من حرة بىن بياضة. بياضة
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  الهاء والصاد

"ورصفقلت : جبل من جبال هرشى، فال األحوص" ن ثانيه، بعده واو وراء مهملةبفتح أوله، وإسكا" ه
  .لعبد اهللا ويبك هل ترى مدافع هرشى أوبدا لك هصور

  الهاء والضاد

موضع متصل بسرار، قد تقدم : وبضاد اخرى يف آخره-والسكرى يرويه بضمه-بكسر أوله" هضاض"
  .ذكره هناك

  .يف رسم املضيحموضع قد تقدم ذكره " هضب القٍَليب"

  : موضع مذكور يف رسم الضريب، قال األفوة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، على وزن فعيل" اهلضيب"

مٍد هنَج طنب وا عليكمدِضيِب  سابة والهبات الجروض  

موضع كان فيه يوم من أيام العرب، وهو يوم طخفة، قال : على لفظ تصغري هضبات" اهلُضيبات"
  : زدقالفر

  به جعفَراً يوم الهضيباِت عيرها  تأت عير أهلها بالَّذى أتَتْ ولم

وهذه الوقعة كانت بني الضباب وبىن جعفر، فكانت للضباب على بىن جعفر، قتلوا منهم سبعة وعشرين، 
  .فجاءت نساء بىن جعفر، فحملت قتالهم على األبل، فدفنتهم

  الهاء والفاء

وهو موضع بالبطيحة املذكورة، وموصعها كثري القصباء، فيه : وبسكره، وتشديد ثانيهبفتح أوله " اهلُفَّة"
  .خمترق للسفن يسمى زقاق اهلفة، ألن اهلفيف سرعة السري

  الهاء والكاف

مدينة باليمن، قال : هكُر، بضم ثانيه: بفتح اولع، وكسر ثانيه، بعده راء مهمة، ويقال أيضاً" هِكر"
    : امرؤالقيس

  على جؤذَرين أو كبعض دمى هضكر  بيتَان من ظباء تَبالةظَ هما

  .موضع مذكور يف رسم الستار: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعالن" هكْران"

  الهاء والميم



ابو عبيد البكري-معجم ما استعجم  731  

  .موضع ذكر أبو بكر: بفتح الوه وثانيه، بعده زاى، مقصور، على وزن قعلى" همزى"

  الهاء والنون

هضبة يف بالد بىن كالب، كانت فيها وقعة لىن عقيل، بعضهم على : لى لفظ اسم املرأةع" بنءت ِهند"
  .بعض، قتل فيها توبة بن احلمري، سيأتى ذكرها يف رسم هيدة

من ثغور مرعش، قد : بكسر أوله، وإسكان ثانيه، بعده زاى معجم مكسورة، وياء وطاء مهملة" هنزيط"
  .قانتقدم ذكره يف رسم عرفه، ويف رسم الل

  .والنون زائدة. موضع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" هنكَف"

  : موضع، قال امرؤالقيس: بضم أوله، مقصور، على وزن هدى" هىن"

 ما على قصِره وحديث  وحديثُ الركب يوم هنى

  : يوم هىن، أى يوم االول، واحتجوا بقول الشاعر: وقال قوم

 خَلَّى على فجاجا كان يحميها  ىإن ابن عِصيةَ المقتوَل يوم هن

"نضىموضع: بضم أوله، وفتح ثانيه، مشدد الياء، على لفظ تصغري الذي قبله" ه.  

"ر بالشام، قال الكميت: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وتشديد الياء أخت الواو أيضاً" اهلَىن :  

  ألواِنساتُصافح أالفُ المِطىِّ ا  تَصافح زيتون الهنى كأنما

  .أي الوتى كن معها باألمس: ويروى األوامسا

  .فان كان اسم هذا النهر مشتقا من هنائي الطعام، فإمنا هو اهلين، مهموز

  الهاء والواو

  .موضع مذكور يف رسم ربب: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" هوبان"

ة بواحدة، وجيم، مضاف إىل الريان، الذي بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجم" هوبحاث الريان"
بطن : واهلوبج. ماء مذكور هناك: والريان. هو على ضد الظمآن، وهى أجارع مذكورة يف رسم ضرية

. دبوىن على موضع أقطع به هذه الفالة: قال أبو سوسى األشعرى: وذكر األصمعى قال. من األرض

فر، وهو حفر أىب موسى، على مخس ليال من فحفر احل. قالوا هوجبة تنبت األرطى، بني فلج وفليج
  .البصرة

ماء لبىن عوف بن عامر بن : وبالتاء املعجمة باثنتني من فوقها، على وزن فعلى. بضم واوله" هوتى"
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  .هو يف وفتح أوله: وقد اختلف على فيه، فقرأته يف كتاب مقابل الفرسان ألىب عبيدة. عقيل

"ماء من مياه املروت، قد تقدم ذكره هناك: عده ياء مشددةبفتح أوله، وكسر ثانيه، ب" اهلَوى.  

  الهاء والياء

  : بلد، قال ابن أمحر: بكسر أوله، والشني املعجمة" اِهلياش"

  غداةَ قَثَام لم يغنم ِصرارا  بصحراء الِهياش لها دوى

  .قثم له من املال: أي ب واخذ، من قوهلم: قثام

مدينة مذكورة يف حتديد العراق، وهي على شاطى : ء املعجمة باثنني من فوقهابكسر أوله، والبتا" ِهيت"
املوضع الغامض املنخفض، : اهليت: قال امب دريد. ومسيت هيت الا يف هوة. اهلوة: واهليت. الفرات

 واحلُوت يف هِيت: * وقال آخر* يارب ِهيت نجنا من ِهيت : * وبذلك مسى هذا البلد وقال الراجز

 وقال الراعى. ظن ان احلوت هناك التقم يونس عليه السالم، فقال بغري علم* رداها هيت :  

  طُروقاَ وأنى منك ِهيت وحائر  إلها ركن ِهيتَ وحائراً تَخَطى

  .وقد رأيت من ضبطه ركن هيف، بالفاء، وال أعلمه اال يف هذا البيت

  .ا يف رسم نقاء، قال أوس وذكر قوسارملة قد تقدم ذكره: على لفظ اسم الرجل" هيثَم"

 على خفّة أجسامها عدواً  تَخَور باأليدى إذا استَعجلتَ

 تَذَكَّرتْ فيقةَ آرامها  ِغزالِن لوى هيثٍم خَوار

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم فيحان: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيم" اهلَيج"

يه، بعده دال مهملة، موضع يف ديار بىن عقيل، وهو املوضع الذي قتل فيه بفتح أوله، وإسكان ثان" هيدة"
  : وهكذا قال أبو عمرو الشيباين وأنشد لليلى األخيلية. توبة بن احلمري

 قاِبض قبل القَتَاِل بهيدةَ  تَخَلَّى من أبى حرب فَولَّى

    

ونقلته من . كذا رواه أصحاب اىب على عنهه. تعىن قابض بن عبد اهللا املسلم البن عمه توبه، واملنهزم عنه
كتاب ابن سيد، خبطه الذي صححه على أىب على، ويف مقاتل الفرسان أصل أىب على، وفد أنشد بيت 

هكذا ذكر بدال مهملة، كما ذكره الشيباين، أال . هيدة فرس قابض: ليلى هذا ترثى توبة، فقال أبو عبيدة
  : سري أىب عبيدة قول ليلى موصوالً بالبيتويعترض على تف. أما اختلفا يف تفسريه

 كأنه مريخ غَاِل يمر  ونَجى قابضاً ورد سبوح
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كتاب أيام العرب، وكتاب : ومل ختتلف الرواية عن أيب عبيدة يف كتابيه. فذكرت كرت أنه فرس ذكر
ويف ديوان شعر توبة عند . بنت هند، على لفظ املرأة: مقاتل الفرسان، ان اهلضبة اليت قتل فيها توبة امسها

مضجع بىن : وهى من كبد املضجع: حىت إذا كان يشعب من هضبة يقال هلا بنت هيدةز قال: ذكر مقتله
هيذة، بذل : هكذا صحت الرواية فيه هناك. كالب، وهى اليت ذكرها ذو الرمة، وهى كلها من العالية

  .ويف هذا من التخليط ما تراه. معجمة

  .موضع مذكور يف الرسم قبله: سكان ثانيه، بعده فاءبفتح أوله، وإ" هيف"

  .واد باليمن، قد تقدم ذكره يف رسم براقش: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، على وزن فعالن" هيالنَ"

موضع يف ديار طىي، قال علقمة بن عبدة يف : بضم الوه وكسره معا، على لفظ تصغري هيماء" اهلُِيماء"
  : غزوهم طيئا

  وقد كان شأوا بالغَ الجهٍد باسطاً   الهيماء مقصراًدون فأدركهم

  : مويهة لبىن أسد، وانشد ملالك بن نويرة: وقال أبو عبيدة اهليماء

 بن الركِية والجفِْر معقَّلةً  وباتَت على جوٍف الهيماِء منْحنى
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كتاب حرف الواو

  الواو واأللف

  : موضع يف ديار بين عين، قال طفيل: مم الرجلعلى لفظ أ" وائل"

نبائٍل تَأوراً من َأِريٍك ووقَص  لَبوتُح من كُّل تَثُوب اناووم  

  .موضع مذكور يف رسم البلي: بالشني املعجمة" واِبش"

  .موضع ذكره أبو بكر: بالصاد املهملة" وابصة"

  : وذكر سجال: كورين قبله، وهو اسم ماء، قال الراجرموضع آخر غري املذ: على وزن فاعل" وِحتف"

هماقِيِه وطال ِقدرفَتْ عواِجٍف  عه بمقَ إال ِرملم تَب 

على لفظ فاعل من الورود، وقد تقدم ذكره " عين الواِرد"وقد تقدم ذكره يف رسم برك، ويف رسم مطَار 
  .يف رسم النقيع

  : ِردة، قد تقدم ذكره يف رسم جبلة، قالت ليلى األخيليةعلى لفظ مجع وا" واِردات"

نفَل ناَِعٍب نَحنَا بين َأسنَعِم  مرمراٍت بالخَميِس العاِردألى و  

  ".اسفل ناعِظ: "ويروى

واألول بالنهى، من مياه بين شيبان والثاين . وبواردات كان اليوم الثالث من حروب بكر وتغلب
مث وقائع كثرية منها يوم احلنو حنو . يوم عنربة لتغلب: ت الثالثة لتغلب على بكر والرابعوكان. بالذنائب

وهذه املواضع كلها يف ديار بكر وتغلب، إال . قُراِقر، ويوم عو يؤضات، ومي ضرية، ويوم القُصيبات
هكذا قال . ضرية، كانت هذه األيام كلها لتغلب  

قال ومصداق ذلك . ى يعقوب عنه أن أول أيامهم يوم عنيزة، تكافئوا فيهورو. أبو عبيدة يف كتاب األيام
  : قول مهلْهل

  بجنب عنيزٍة رحيا مدسر  كأنَّا غُدوةً وبني أبينا

والرابع يوم القُصيبات كان لتغلب، وفيه . واليوم الثاين بواِردات كان لتغلب، والثالث باحلنو كان لبكر
وهو أول يوم : وقال أبو عبيدة. واخلامس يوم قَِضة، وهو يوم التحالق، ويوم الثَّنية. ن مرةقتل همام ب

  شهده احلارث ين عباد حني قال 
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  لَِقحتْ حرب وائٍل عن ِحياِل  مربطَ النَّعامِة منى قَربا

    

ح بني ابيب وائل، وظن الثَّأر املُنيم، نعم القتيل قتيل اصل: وذلك حني مقتل أبنه جبري، فقال أبوه احلارث
بؤ بشسع نعل كليب قال الشعر، ودخل يف احلرب، كان قد أعتزهلا، : فلما قيل له إن مهلهالً ملا قتله قال

فكان هذا اليوم لبكر، قتلت بين تغلب كيف شائت، ةأسراخلارث مهلهالً وهو ال يعرفه، فجز ناصيته 
ن القوى، ويأخذ للمظلوم من الظامل، فأتوا تبعا، فملك عليهم احلارث بن وأرسله، ففارق مهله قومه، م

عمرو آكل املرار، فَغَوا م، حىت انتوع عامة ما يف أيدي ملوك احلرية وملوم غسان، ومات فيهم، 
  .فاختلف أبناه شرحِبيل وسلَمة، وعاد احلَيان خلالفهم، فجر ذلك أيام الكالب

مدينة احلجاج اليت بين، بني بغداد : هذا اسم يقع على عدة مواضع، فواسط: هملةبالطاء امل" واِسط"
وبينها وبني املدائن . والبصرة، مسيت بذلك ألن بينها وبني الكوفة فرسخا، وبينها وبني البصرة مثل ذلك

  .مثل ذلك

  .سم ضريةحبمى ضرية، يف بالد كالب بالبادية، قد تقدم ذكره يف ر: وواسط أيضا: قال ابن حبيب

  : ِمجدل وأنشد لألعشى: ِحصن بين السضمني، وهو الذي يقال له: واسط: وقال أبو عبيدة

 الحريِن فالصبر أجمُل فَمجتَمع  عفَاواِسط من أهل رضوى فنْبتَل

  : وقال احلُطْيئة يعين اليت يف بالد بين كالب

 ِسٍط أكْرٍم داٍر دارابوا  عفَا الرس فالعلياء من أم مالٍك

ا غري أعواِد الثُّماِم =إىل املنحنى من واسٍط مل يبن لنا: طريق بني فلج واملنكَدر، قال طُفَيل: وواسط أيضا
يذكر أهل العلم أن مهِبطَ آدم وحواء على : قال أبن إسحاق. على لفظ فَاِعل من الوشم" واِشم"املُنزع 

العرب تنسب الطيب : شم، من أرض اهلند، وهو اليوم وسط قراها، بني الَّهنج واملندلز قالجبل يقال له وا
  : واأللنجوج إىل املندل، قال الشاعر وذكر امرأة

  يهماء خَاِبطُها بالخوف مكْعوم  الرجا من جيِب واِصيٍة بين

  .أنشده يف باب كَعم

وهو موضع قبل سلع، قال . واِقر أيضا،بالهاء: ويقال.  فَاعلة من وقَربالراء املهملةن على لفظ" واِقرة"
  أرطأة بن سهية 

اِقٍر وإنلْع وورجاالً بين س  ِل أبيهم في أبيك نَِصيبلِفع  
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  .موضع بنجد: بسني مهملة" واِقس"

  : ماء لبين كليب، يسمى اخلوف وواقصة قال احلُطيئة: بصاد مهملة" واِقصة"

  عوامد نحو واِقصة الحموُل  هاج الصبابةَ يوم مرت كما

  : وقد مجعها الشماخ إىل ما حوهلا،فقال

 الماٍء في حلٍَق منِيِع ِسجاَل  وسقْتَ له بروضِة واِقصاٍت

  .وأنظرها يف رسم شراف. وهي من عمل املدينة

وذلك مذكور يف رسم احلرحر، . ا تنسب حرة واقماظلم من آطال املدينة،إليه: على وزن فاعل" واقِم"
  .من حرف احلاء

هو : موضع قد تقدم ذكره يف رسم راكس قال أبو حامت عن األصمعي: بالباء املعجمة بواحدة" واِهب"
  : جبل لبيت سليم، وكذلك حرب، وانشد البن مقبل

  ب المضيحإذا ما رأئ هضب القَلي  الدار من جنْبي حبر فواِهٍب سل

  : وقال بشر أىب خازم

  بين الذَّونوب وحزمي وتهب صحفُ  كانها بعد عهد العاهدين بها

  وقول لبيد يدل أنه يف ديار بين متيم، قال 

  مدر البطَون بواِهٍب فالشُّربب  هل تنْسين سعي إذا ما سقْتَها

  ناة بن متيم ألن الشربب من ديار بين ربيعة بن زيد م

  الواو والباء

بفتح أوله، مبين على الكسر، مثل خذَام وقطام، ومنهم من يعربه ولكنه ال جيري، وي لغة بين " وباِر"
  قال مالك بن الريب يف بنائه . متيم

 أدور لكم وبارِِ ولكني  وال جزعاً من الحدثَان دهرى

  : وقال األعشي يف إعرابه

رهد راٍرومبفهلكتْ   على و اربرةَ وهج 

بالدهناء، بالد ا إبل حوشية، وا خنل كثري، ال : وضبار: قال أبو عمرو. فبناه مث أعربه، فأيت بالغتني
    وزعم أن رجال وقه إىل . أحد يابره وال جيده

وجهه قبل أهله، تلك األرض، فإذا تيك اإلبل ترد عينا وتأكل من ذلك التمر، فركب فحى منها، و
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كانت عاد، وهي بني اليمن : وبار: وقال اخلليل. قاتبعته تلك اإلبل احلوشي، فذهب ا غألى أهله
فلما أهلك اهللا عادا، ورث حملتهم اجلن، فال يتقارا أحد من الناس، وهي األرض اليت , ورمال يربين

". وجنات وعيون. أمدكم بأنعام وبنني. لَمونواتقوا الذي أَمدكم مبا تع" ذكرها اهللا سبحانه يف قوله 

: " كان من شأن دعيميص الرمِل العبدي الذي يضرب به املثل، فيقال: وقال إسحاق بن غرباهيم املوصلي

ألنه مل يدخل أرض وبار غريه، فوقف باملوسم بعد انصرافه من وباِر، وجعل " اهدى من دعميميص الرمل
  : ينشد

عي نةًمجباَِر ِهجاناً  طني تسعاً وتسعين نَعما َأهدِه لووأد 

فلم حيبه أحد من أهل املوسم إال رجل من مهرة فإنه أعطاه ماسال، وحتمل معه يف مجاعة من قومه 
بأهليهم وأمواهلم، فلما توسطو الرمل طمست اجلن بصر دعيميص، واعترته الصرفة، فهلك هو ومن معه 

  .مجيعا

  : موضع يف ديار بين متيم، قال جرير: بفتح أوله" وبال"

 سوقُ بكِْرك يةم جِو وباِل ال  تلك المكَاِرم يا فَرزدقُ فاعتِرفْ

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم النقيع: بقتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" حرةُ الوبرة"

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : ني مهملة، على وزن فَعالنبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ع" وِبعان"
  .احلشا ورسم قدس

موضع : على لفظ واحد األوتاد" الوِتد"موضه مذكور يف رسم النقع : على لفظ مجع الدي قبله" الوتائر"
كأنه مجع . الوثائد: قد تقدم ذكره يف رسم النقيع، ويف رسم معرب، وورد يف زجز أيب حممد الفقعسي

  : دة، قالوتي

  في ِصرمٍة وأينٍُق تالِئد  من خَوين فالوتَاِئد أقْبلْن

  : وهو موضع قبل حاجز قال األعشى. بكسر أوله، على لفظ ضد الشع" الِوتر"

  بالشَّطِّ فالوتْر إلى حاِجِز  من قَتْلةَ أطاللُها شاقَتْك

. جبل هناك: ومهراس, بناء قد تقدم ذكره : واحلائرفقَاِع منفٌوحةَ ذس احلَائِر =فركْن مهراس إىل مارٍد

مترد مارد وعز : "حصن قد تقدم ذكره، وهو الذي قيل فيه: ومارد. وهذا غري املهراس الذي قبل أحد
وبينه وبني األبلق ليلة، وقد تقدم حتديدمها". األبلق.  

 ديار خزاعة قد تقدم ذكره يف رسم أدام، موضع يف: بفتح أوله، وكسر ثانيه بعده ياء وراء مهملة" الوِتري"
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وقال عمرة بن سامل اخلزاعي يشكو إىل . ويف رسم فاثور، وقد ذكرنا هناك تبييت كنانة خبزاعة بالوتري
  : البين صلى اهللا عليه وسلم صنيعهم

 ركعاً وسجدا وقَتَّلوا  هم بيتَونا بالوِتير هجدا

ال نصرين : ر هداك اهللا نصراً أيدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفانص=ثُمت أسلَمنا ومل نرتع يدل
  : وقال أسامة أبن احلارث اهلذيل. اهللا أن مل أنصركم

 المناقب إال الذئابا وبين  ولم يدعوا بين عرِض الوِتير

  الواو والثاء

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وكسر ثانيه" الوِثيل"

  الواو والجيم

"ووقد ذكرنا خرب الطائف يف أول الكتاب، ومل مسيت . بفتح أوله، وتشديد ثانيه، هو الطائف" ج
  : وقد تقدم ذكر وج يف رسم جلدان، قال النابغة. الطائف

 ال أراك وال تَراتي كأني  أتُهدال لي الوعيد ببطْن وٍج

  : هو وادي الطائف، قال أمية بن أيب الصلت: وج: وقيل

 قومي بريدٍة ورتوق دار  وما يلي بطْن وٍجإن وجاً 

و ثقيف أحق : ويف كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لثقيف". وهو السرف. " مجع رتق: رتوق
     : وقال القتيب. الناس بوٍج

مسعت عمر بن عبد العزيز : مسعت أبن أيب سويد يقول: روى سفيان بن عيينة، عن أبراهيم بن ميسرة قال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليع : ذكرت املرأة الصاحلة خولة بنت حكيم أمرأة عثمان بن مظعون: يقول

يريد أن آخر ما أوقع اهللا باملشركني بوج، : قال أبو حممد. إن آخر وطأة وطئها اهللا تعاىل بوج: وسلم قال
ه وسلم، اللهم آخر غزوة غزاها رسول اهللا صلى اهللا علي: وكذلك قال سفيان بن عيينة. وهي الطائف

أن وجا مقدس، منه عرج الرب تبارك : وقال غريه. وادي الطائف: وحنني. اشدد وطأتك على مضر
مسيت بوج بن عبد احلي : وقال حممد بن شهل. وتعاىل إىل السماء حني قضى خلق السموات واألرض

  .من العمالقة، هو أول من نزهلا

حصن من حصون خيرب، مذكور يف رمسها، وبأرض : هملةبفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده دال م" وجدة"
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  .الرببر أيضا وجدة، على مثال لفظها

  .موضع مذكور يف رسم القهر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة" الوجر"

هو موضع بني مكة والبصرة، على ثالث مراحل من مكة، طوهلا : بالراء املهملة، قال األصمعي" وجرة"
يف طرف السى، وهي فالة بني : وجرة: وقال الطوسي. ميال، ليس فيها مرتل، فهي مرب للوحشأربعون 

  : وهي ستون ميال، جيتمع ا الوحش، ال ماء ا، قال النابغة. مران وذات عرق

  طاوى المصير كسيف الصقَيل الفِرِد  وحش وجرة موشٍى أكاِرعه من

السي ما بني ذان عرق إىل وجرة، على ثالث : ة بن عقيلوقال عمار". من وحش خبة: "ويروي: قال
وزعم عمارة أن . مراحل من مكة إىل البصرة، دون ركبة، على يسار طريق مكة ملن خيرج من ضرية

  : وجرة ماء لبين سليم، على ثالث مراحل من مكة، كما قال األصمعي، وأنشد جلدة

  ن عجاالبحزير وجرة إذ يخد  لستُ إذا لهن بصاِحٍب حيست

. قريب من عني ملل: من سائر، وسائر: وجرة: وقال أبن حبيب. ما غلظ واستدق: احلزيز من األرض

  : وقال احلارث بن ظامل ميدح فريشا. وجرة بازاء غمرة، عليها طريق حجاج الكوفة والبصرة: وقال غريه

 إلى ما بين وجرة فالِجناِب  مْألن األرض مكْرمة وخيرا

  : عبدة بن الطبيبوقال 

  وأحتل أهلُك بالسخال إلى القُرى  وجرة فالرجا سليمى بطن حلَّتْ

  .موضع يف ديار بين سعد بن زيد مناة، وهو من العالية: والسخال. موضع دان من وجرة: الرجا

  .موضع مذكور يف رسم كتانة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ميم أيضا" وجمة"

"مجموضع قال كثري: بفتح أوله وثانيه، بعده ميم، مقصور على وزن فعلى" ىو :  

  وذي وجمى أو دونَهن الدواِنك  وقد جاوزن أعالم ذي دٍم أقول

  .وهو مذكور يف رسم البليد فأنظره هناك. فأنبأك أن ومجى تلقاء الدوانك

  الواو والحاء

وقد . ضع يف بالد هذيل، قد تقدم ذكره يف رسم عروىمو: بكسر أولع، وبالفاء يف آخره" الِوحاف"
قال . أضافة لبيد إىل القهر، كما مضى يف رسم حمجر زجعله املخبل من سرو مجري، فهما إذن وحافان

  : املخبل يهجو بين عبشمس من بين تيميم

  وبين الِوحاِف السوِد من سرو وحميراً  شر حٍي بين أجبال طيء أيا
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صخرة تكون يف جنب الوادي أو يف سند، : مجع وحفة، لتخصيصه السود، والوحفة: وحافوقد يريد بال
قال مزاحم بن احلارث بن مصرف . موضع يف بالد عقيل: على لفظ تثنية وحف" الوحفَان"ناتئة سوداء 

  : بن األعلم، ألبن عم أبيه الطماح بن عامر بن األعلم

  كُْل الذباب من الوحفْين والضرِبأ  أباك فلم يقْعل كما فعلوا ألْهى

بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء ودال مهملة، نقاً من انقاء رمل الدهناء، وهو بالعالية، وقد " الوحيد"
  : تقدم ذكره يف رسم التسرير، ويف رسم الكرملني، وقال الراعي

  سِلإلى أمِل العراِف ذات السال  رقَتْ بالوحيِد سحابةً مهاِريس

  .مجع أميل، وهو حبل طويل من رمل يكون ميالً وأكثر: األمل

  الواو والدال

طريق يف اجلبل خملوق، فاذا عوجل وسل فهو " والثنية . بفتح أوله، عن ميني املدينة أو دوا" ثَِنيةُ الوداع"
  : قال الشاعر. نقب

  من ثَِنياِت الوداع  البدر علينا طَلَع

الشكْر بجا اهللا داعي وقال أبن مقبل= عليناوعما د :    

  فليس بها إال دِماء ومحرب  فنقْب الوداِع فالصفاح فمكةٌ

  .أسم طريق قد تقدم ذكره يف رسم ضمر: بفتح أوله، على لفظ أسم العرق" وِدج"

  .ره أبو بكرموضع ذك: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة، على وزن فعالن" ودحان"

"دقال أمرؤ القيس. جبل معروف: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" الو :  

 إذا ما تَشْتكر وتُواريه  تُخْرج الود إذا ما أشْجذَتْ

  .أي سكن مطرها: وقوله أشجذت. يصق سحابة

  : بزيادة مدة على الذي قبله، على وزن فعالء، من ديار بين متيم قال جرير" الوداء"

  أو أبكر البكَراِت أو تعشار؟  لِت الوداء بعد محلَّناح هل

  .وهي كلها من منازل بين متيم

قرية من أمهات القرى، قد تقدم ذكرها يف رسم : بفتح أوله، وتشديد ثانيه، على وزن فعالن" ودان"
  .واملسافة بينها وبني ما يليها مذكورة يف رسم العقيق. قدس، ويف رسم هرشى
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: أقبلت من مكة، فلما صرت بودان لقيت صفراء من مولداا، فقلت: دث يعقوب ين محيد قالوح

  : تريد قوله. ياجارية، ما فعلت نعم؟ فقالت سل النصيب

  إلى النخل من ودان ما فعلت نُعم  تسَأل الخيماِت من بطن أرثٍْد ال

رقَت علم وذكر إسحاق املوصلي أن هذا إمنا هو ومايل ا من بعد أن فا=أُسائلُ عنها كل ركٍْب لقيتهم
  : لعبد اهللا أيب شجرة السلمى يشبب برملة بنت الزبري بن العوام، وزاد فيه

  تكُن دارها منى فذكري لها سقْم  لغَوٍر أم بالجلِْس أمستْ وأينما أبا

فقد ترجتى =ن تك حرب بني قومي وبينهاوبالعرج من أدىن منازهلا رشم فإل=زبيريةٌ باجلِْزع منها منازلٌ
إالَ إن هجران احلبيب هو اإلثْم وزاد احلنتف بن السجف يف =من كل نائرٍة سلم أتترك إتيان احلبيِب تأئماً

أنت الذي تشبب بأخت أمري : هذا احلديث،فبلغت األبيات عبد اهللا ابن الزبري، فأحضر قائلها وقال
  .املؤمنني، وضرب عنقه

فال ينصرف، لزيادة األلف والنون، أو فعال من ودن إذا آلن، فال . فعالن من الود: ودان: أبو الفتحوقال 
  .ينصرف للتعريف والتأنيث

آخر، مدينة يف بالد الرببر، وهي من حيز برقة، من بالد أفريقية، يسكنها قوم من الرب، ' موض: وودان
  .ون آخر عمل طرابلسبينها وبني قصر أبن ميمون ستة أيام، وقصر أبن ميم

  : ذكره اخلليل، وأنشد للعجاج" موضع " بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده عني مهملة، " ودعان"

  ببيِض ودعان بسلطُ متى

ماءة قد تقدم ذكرها يف رسم خنثل، ويف : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، ممدود، على وزن فعالء" الودكَاء"
  : رسم ضرية، قال أبن أمحر

 أطالُل إلِْفك بالود كاء تعتذر  أم كنتَ تعرفُ آياٍت فقد جعلتْ

  الواو والذال

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده فاء، معرفة ال ينصرف" وذْفَة"

  الواو والراء

  : قال قيس أبن اخلطيم. موضع، وهو مأسدة: بكسر أوله، وبالفاء يف آخره" ِوراف"

  أسد يبيشَةَ، أو بغَاِب وراٍف  يوم الِهياج كأنهم يتُهمألْف
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  : بكسر أوله، على وزن فعال، مذكور حمدد يف رسم فيد، قال بشر" الِوراق"

  وإن حلوا بسلْمى فالِوراِق  عالم لم يسبقونها قَواٍف

ظنه أراد املتقدم الذكر، فثناه على على لفظ تثنية الذي قبله، هكذا ورد يف شعر أبن مقبل، وأ" الِوراقَان"
  : ما تقدم يف عدة أشعار، قال

  بقُور الِوراقين السراء المصنفُ  فُؤاِدي أٍم ِخشٍْف خاللها رآها

  .مدينة قبل ديبل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ثاء مثلثة، على وزن فعالن" ورثَان"

 بعده دال مهملة، على وزن فعلة جاء يف احلديث أن عني وردة بفتح أوله، وإسكان ثانيه،" عين وردة"
  .هي التنمور الذي فاض منه الطوفان، فال أدري إن كان أريد به عني الوارد أو غريها

    

ومن صدر مصعدا . وهو من جبال امة. بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده قاف، على وزن فعالن" وِرفاَن"
ن، وهو كأعظم ما يكون من اجلبال، ينقاد من سيالة إىل املتعشى، بني من مكة، فأول جبل يلقاه ورقا

وفيه . العرج والرويثة، فيه أوشال وعيون عذاب، سكانه بنو أوس من كزينة، قوم صدق وأهل يسار
أنواع الشجر املثمر وغري املثمر، فيه السماق، والقرظ، والرمان، واجلزم، وهو شجر يشبه ورقة ورق 

 كساق النخلة، يتخذ منه األرشية اجلياد، وأهل احلجاز يسمون السماق الضمخ، أهل الربدي، وله ساق
ويتصل بورقان . وعني ميني ورقان سيالة والروحاء والرويثة، والعرج عن يساره. اجلند يسمونه العرتن

  : قدس املتقدم ذكره، وقال األحوص

 حفيروِرقَاٍن دنها و ذَرا  وكيف تُرجى الوصل منها وأصبحتْ

  : وخيفف، فقيال ورقان، قال مجيل

  يوم ورقَان بالفؤاِد سبيا  يا خليلى إن بثْنةَ بانتْ

قال رسول : ومن حديث وهب الذي يرويه من طريق دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد اخلدري، قال
  .أحد، وفخذه مثل ورقاناهللا صلى اهللا عليه وسلم مقعد الكافر من النار مسرية ثالثة أيام، وضرسه مثل 

رجالن من مزينة، يرتالن جبال من : أنه عليه السالك ذكر غافلي هذه األمة، فقال: ومن حديث آخر
  .جبال العرب يقال له ورقان

  .واد لبين سليم، مذكور يف رسم ظلم، فأنظره هناك: بكسر أوله، على لفظ مجع رول" ذُو ِورالَن"

قاله عمارة، وأنشد جلده .  إال أنه بالعني املهملة، وهو جبل بناحية الدوعلى لفظ الذ قبله،" الوِريعة"
  : جرير
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 الوِريعة والمقَاد حمول بين  أيقيم أهلك بالستَار وأصعدتْ

  .واملقاد، طريق الوريعة، من أم فيه القبلة فهو مصعد، ومن أم العراق فهو منحدر: قال

  ماءة مذكورة يف رسم جبلة : ه، وباقافبفتح أوله، وكسر ثاني" الوِريقَة"

  الواو والشين

، على وزن فعلى ،ركى معروفة، قد "مقصور" بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده حاء مهملة " وشحى"
  .تقدم ذكرها يف رسم سجى

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم األشعر: بفتح أوله وثانيه" الوشل"

وقد تقدم . وهو لربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم.  موضع بنجد:بفتح أوله، وإسكان ثانيه" الوشم"
  .ذكره يف رسم ثرمداء، وسيأيت يف رسم يترب

  .موضع آخر ذكره أبو بكر: على لفظ مجع الذي قبله" الوشوم"

  قال ذو الرمة . موضع تلقاء حوضي: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وجيم" الوِشيج"

  يميناً وحوضى عن شمال المراِفِق  قَ الوِشيج حداتهاجعلَتْ زر وقد

  .لبين سعد قد تقدم ذكره يف رسم الدحرض" ماء"بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وعني مهملة " وَِِشيع"

  الواو والضاد

  .واٍد بنجد: موضع، وقيل: بفتح أوله، مقصور على وزن فَعل" وضا"

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم أُضاخ: اخلاء املعجمةبضم أوله، وب" وضاخ"

  .موضع مذكور يف رسم ضِرسة: بفتح أوله وثانيه، بعده حاء مهملة" الوضح"

  الواو والطاء

. حصن من حصون خيرب، مذكور يف رمسها: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء وحاء مهملة" الوِطيح"

  .الوطيح أبن مازن، رجل من ثُمودمسي ب: قال احلسن بن أمحد اهلمداين

  الواو والعين

  : قال جرير. موضع قد تقدم ذكره يف رسم احلُبيذ: بضم أوله" وعال"

 أو قَطَعن بنا صوافاً وعاالً  فلتْي الِعيس قد قطعتْ بركٍْب
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واٍد يف ديار بين : هلبفتح أوله، على لفظ نقيص الس" الوعر"صوانا، وال أعرف إال صواما : هكذا وقع
  : تغلب، قد تقدم ذكره يف رسم النيب، قال األخطَل

  زعمتم ببطِْن الوعِر أن قد منَعتُمولم تَمنَعوا بالوعِر بطْناً وال ظَهرا

  : وقال مجيل

  بجنُوِب وعٍر والجباُل تَنُوب  وَأنَّي منك حي ساكن أنَّي

  الواو والفاء

أرض : بفتح أوله، على لفظ تأنيث أوفْر" الوافْرلء"بلد مذكور يف رسم شماء : بفتح أوله، ممدود" اءالوفَ"
  معروفة، قال األعشي 

 بالوفْراِء جأٍب مكَدم كأحقَب  عرنْسٍة ال ينْقُض السير غَرضها

  الواو والقاف

    

وقد ميد هكذا ذكره : جمة بواحدة، مقصور، قال أبن دريدبفتح أوله، وإسكان ثانيه بعده باء مع" الوقْي"
  : بإسكان ثانيه، وأنشد

  إلى الوقْبي ونَحن على جراد  أقول لنَاقَتِي عجلَي وحتَّتْ

كانت الوقَيب لبكر : الوقيب، بتحريك القاف، مقصورة ال متد قال أبو عبيدة: وكان أبن األنباري يقول
هم عليها بنو مازن، بعون عبد اهللا بن عامر صاحب البصرة هلم، فهي بأيدي بين على إياد الدهر، فغلب

مازن إىل يوم، وكان بني بين شيبان ونيب مازن فيها حرب، ويعرف بيوم الوقَبي، قتل فيه مجاعة من بين 
  : شيبان والشاهد آلبن األنباري قول أيب حممد الفَقْعسي

قَبي فذا الحالو مزح مزفالحرص  تَرالس لْعس لقْقي راكسبحيثُ ي  

  .ال يصح وزن الشطر إال بتحريك القاف

موضع : والَقْط. موضع قد تقدم ذكره يف رسم ضافع: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده طاء مهملة" وقْط"
جض، إال الوقْط يستنفع فيه املاء، تتخذ فيه حياض متسك املاء، واسم تلك املوضع أمجع وقْط، وهو كالو

  : ِوقطان ووجذانن قال العجاج: أوسع واجلمع

  وَأخْلَفَ الِوقْطان والَآِجال
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بفتح أوله، وكسر " وِقري. "حوض له اعضاد جيتمع فيه ماء كثري: الوقظ، بالظاء املعجمة: وقال اخلليل
  : موضع قبل قدس، قال أبو ذؤيب: ثانيه، وراء مهملة

 وقدس دونَنا ووِقير نظرت  ظَرة ناظٍرفإنَّك عمِري أي نَ

ماٌء لبين جماشع بأعلى بالد بين متيم، إىل : بالظاء املعجمة، والطاء املهملة معاً، على وزن فَِعيل" الوِقيظ"
  : قال جرير. وليس لبين جماشع بالبادية إال زرود والوقيظ. بالد بين عامر

  ت لسوء تكم زرودكما صبر  بصابٍر لكُم وِقيظٌ فليس

تكون يف جبل أوصفا، : ويف البارع الوقيعة. وكانت يف هذه املوضع حرب بني متيم وبكر يف اإلسالم
قال . وعلى منت حجر، يف سهل أو جبل، فإذا عظمت وجاوزت حد الوقيعة، تكون وقيطا، بالطاء املهملة

  .الِوقْطان: ، وجماعهالغدير يف الصفا: الوقيط، على مثال فَِعيل. أبو علي

  الواو والكاف

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم مشَنصري: بفتح أوله، والزاي املعجمة" وكْز"

  الواو والالم

الولَجة، باهلاء، وهو موضع بالرمل معروف، قد تقدم ذكره يف : بفتح أوله، بعده جيم، ويقال" الولَج"
  : قال اراجز. رسم أَجاء

 ادوا الِحدعةدلَجوالحقُوا بالو  

  : ومجعه اهلجاج فقال

  أو حيث كان الولَجات ولجا

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء" الوِلية"

  الواو والنون

  .مذكور يف رسم قدس: بفتح أوله وثانيه، بعده عني مهملة على وزن فَعالن" ونعان"

  الواو والهاء

  : رمل لبين متيم، وسط الدهناء، قال ذو الرمة: أوله، على وزن فعلنيبفتح " وهبني"
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  من ذي الفوارس تَدعو أنفه الربب  بوهبين مجتاواً لَمرتَعه أمسى

مجع ربة، وهي نبات الصيف، مثل التنوم والرخامي واحللب واملكر : جبل معروف، والربب: ذو الفوارس
املكان املطمئن، بذلك : ، وإسكان ثانيه، بعده طاء مهملة، قال القتيب الوهطبفتح أوله" الوهط"والقرنوة 

  .مسي مال عمر بن العاصى بالطائف

أن عمراً أدخل يف تعريش الوهط ألف ألف : وحدث سفيان بن عمرو بن دينار، عن مويل لعمرو العاص
يف وهطني، ويصلي سعري من يأخذ مال مصرين جيعله : عود، قام كل عود بدرهم، فقال معاوية لعرو

  نارين 
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  كتاب حرف الياء 

  الياء والهمزة

"أِْجحج: قال أبو عبيدة. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده جيمان، األوىل مفتوحة، وقد تكسر" يواٍد : يأج
ويوم يأحِجح هو يوم الرقم، . ينصب منمطلع الشمس إىل مكة، قريب منها، وقد تقدم ذكره يف رسم أجأ

  :  تقدم ذكره، إلن املوضعني متصالن، قال الشماخوقد

  من الالئي ما بين الصراِد فَيْأجح

  وقول عمر بن أيب ربيعة يدل أنه قبل مغرب . فدلك أنه قبل الصراد

  أو الشَّعب بالممروخ من بطْن مغْرِب  وموعدِك البطْحاء من بطِْن يأجٍح

    

ب اجلهاد من حديث أبن إسحاق، عن حيي بن عباد عن أبيه عباد بن عبد اهللا بن وذكر أبو داود يف متا
الزبري، عن عائشة، قالت ملا بعث أهل مكة يف فداء أسرهم بعثت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 بعث رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم زيد: وفيه. وذكر احلديث. وسلم يف فداء أيب العاصأبن الربيع مبال

ومجعه . كونا ببطن يأجج حىت متر بكما زينب فتصحباها، حىت تأتيا ا: بن حارثة من األنصاري، قال
  أرطاة بن سهية وما حوله فقال 

  بكل شُراِعي كقَاِدِمة النَّسِر  ونَحن قَتلَنَا باليآِجيح عامراً

  الياء واأللف

  .موضع مذكور يف رسم خمُيس" ياَِفع"

  . خماليف اليمن هلمدان، قد تقدم ذرها يف رسم صليعخمالف من": يام"

  الياء والباء

  .قرية مذكورة يف رسم برك: بفتح أوله وثانيه، بعده هاء التأنيت" يبةَ"

يربون، على ما تقدم يف غريما موضع من االمساء اليت على هذا املثال، وهو رمل معروف : ويقال" يبِرين"
: قد ذكرت حديثؤ النيب صلى اهللا عليه وسلم.  أيو اسحاق احلرىبوقال. يف ديار بىن سعد من متيم
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وهو على قوله من . حيان باليمن، يف آخر رمل يربين": شفاعيت ألهل الكبائر من أمىت حىت حاء وحكم"
  : وقال احلطيئة: حد اليمن

  برمل يبرين جار شَد ما اغْتَربا  امرأ رهه بالشام منزله إن

 الفيسكنَنا بالخَرج أو نشَبا ما  ن كُنِت صادقًة'ا هالَّ التَمستْ لن

  .يف اليمامة: واخلرج: قال

حرة قد تقدم ذكرها يف رسم : بفتح الةه، وإسكان ثانيه، على لفظ يفعل من بلى الثوب" حرةُ يبلى"
  : احلرار، قال سحم العبد

ِسبتُهحتى ح الريح رِة  فما حلى أو بنَخلَةَ ث بحرباَوياَي 

  : واٍد شجرب قبل تثليث، قال محيد بن ثور: بفتح أوله وثانيه، بعد نون وباء اخرى" يبنبم"

  أو الِجزع من تَثَليتَ أو من يبنما  شءتُ غَنتى بأجزاِع بيشٍَة أذا

.  يف يلملموذكر سيبويه يف االبنيه ابنم باهلمز، على وزن افنعل، وهى لغتان فيها، اهلمزة والياء، كما هى

  .ومل يذكر سيبويه فيه الياء

  الياء والتاء

هي قرية : قال قطرب. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مفتوحة، وباء معجمه بواحدة" يترب"
  : يترب وأترب باهلمزة، قال اجلعدى: يقال: قال القاسم بن سالَّم. بني اليمامه والوشم

  جنُوب السخاِل إلى يترِب  ِدوقُلن الحى رب الِعبا

قال النمر . ارض بىن سعد: ويقال يترب. بالعاميه: لقد شط حى جبزع األغر حيا تربع بالشربب والسخال
  : بن تولب العكلى يرثى أخاه احلاري بن تولب

 على ِحسِى الغْميِم فَيترِب يجود  ال زال صوب من ربيع وصيِف

 أسقيك حاِر بن تولِب ولكنّى  بهاما أسقى الديلر لُح وواهللا

  : وكان أبو عبيدة ينشد قول علقمة

 عر قُوٍب أخاه بيتَرِب مواعيد  وعدت وكان الخُلفُ منك سجيةً

  : وانشد غريه. بيترب خطأ: وقال

 أو عن يمين جبجِب بجبجٍب  يا دار سلمى عن يمين يتَرِب
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هو من االوس، فيصبح على أن يكون :  اختلفوا يف عرقوب فقيل:وقال ابن دريد. ماء ببترب: جبجب
ألن العمالقة كانت من اليمامه إىل " بيترب"هو من العماليق، فعلى هذا القول امنا يكون : وقيل". بيثرب"

" وقال يف باب ". جببج" وهكذا قال يف باب . وكانت العماليق أيضاً باملدينة: قال. وبار، ويتالب هناك

معيد من بىن : ، عرقوب بن معبد، ويقال"بتر" وقال يف باب " جببج" وب بن معبد قال يف باب ، عرق"بتر
جبل مكلل بالسحاب أبدا : عرقوب: وقال غريه. أرض بىن سعد: يترب: ويقال: قال. عبشمس ابن سعد

  .ال ميطر

  الياء والثاء

قانية من بىن سام بن نوح، النه أول مسيت بيثرب ابن . مدينة النيب عليه السالم، قد تقدم ذكرا": يثْرب"
كأنه كره ان تسمى يثرب، ملا . وقال النيب صلى اهللا ةعليه وسلم، تسموا يثرب، أال وهى طيبة. من نزهلا

  .كان من لفظ التثريب

موضع قد تقدم ذكره يف : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده قاف مفتوحة، وباء معجمة بواحدة" يثْقَب"
  : وقال النابغة. رسم الغرباء

  عفتَ روضة األجداد منها فيثقب  جديداً من سعاد تجنَّب أرسما

    

موضع معروف، نسب الة اجداد هناك، مجع جد، وهى آبار مما حوت عاد، وكذلك : روضة االجاد
فعر ويف نسخىت من كتاب العني املنقولة من كتاب أىب اسحاق الزجاج، املقروءة على ج. اخللقية والقليب

  .وقد صحح ابن التراس عليها. يثقب، بضم القاف: أىب النحاس

موضع تقدم ذكره فر رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده الم مفتوحة، وثاء أخرى مثلثة" يثْلث"
  .البدى

  الياء والحاء

  :  الواجزقال: اسم ةاد: بفتح أوله، وإسكان ثايته، بعده طاءان مهملتان، على وزن يفُعول" يحطُوط"

  أال تَغَشَّي جانَبي يحطُوط  أُُبالي يا أخا سلِيٍط فما

  .جبل مذكور يف رسم احلَشاك: بفتح أوله، وإسكان ثاتيه" يحموم"

  : قال الراعي
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 يحموٍم كْن َأضرعا بَأنْقَاء  فأبصرتُهم حتَّى تَوارتْ حمولُهم

: وركن. أكماِت صغار: وقال خالد. قارات بنجد: ثَّان جبارا مكْرعا أضرعيح=يثُّ ن احلادِيان كأنما

وأنظر أذرعاً . مكان بشق البجرين، كثري النخل، قد تقدم ذكره: وعينان. أي جعلنها حيال أورا كهن
  .بالذال يف رسم أكباد

بن عمرو،أنه سأل كعباً عن وروى منطريق أيب قبيل عن عبد اهللا . جبل مبصر: اليحوم: وقال احلريب
وروى يف شعر هدبة بن . من القيصر إىل اليحموم: ولكنه مقدس: أملعون هو ؟ قال ليس مبلعون: املقطم

قال هدبة ذَكَْرتك والعِيس . وهو موضع قبل حجر مثود: قالوا. خشرم اليحاميم، على لفظ مجع حيموم
  اميم واِحلجِر نبا بني أطراِف اليح=املَراِقيل تعتلى

  الياء و الدال

وقال . جبل يف بالد مزينة، مذكور يف رسم ريم، ويف رسم أمالح:على لفظ املضارع من دام" يدوم"
  : الراعي

  وِذروةُ الكَوِر عن مروان معتَزُل  وفي يدوم إذا اغْبرتْ منَاِكبه

  الياء والذال

طرف منه لبين . جبل: يذْبل: قال يعقوب. بعده باء معجمة بواحدة: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" يذَبل"
وقد . يذْيلُ اجلُوع، كأنه أبداً جمدب: ويقال له: قال يعقوب. عمرو بن كالب، وبقيته لباهلة مليلوعراض

  : وقالت اخلنساء. تقدم ذكره يف رسم الريان

  قامت تغار ويذْبُلما حليفان  أخو الجوِد معروفٌ له الجود والنَّدى

  .جبلي يلي ذقاناً املتقدم ذكره: تعار

  الياء والراء

  : موضع معروف، قال املثُقَّب: على لفظ أسم القَصبة" اليراعة"

  تْوازي شَريم البحِر وهو قَِعيدها  طُرق عند اليراعة تارةٌ على

  .الساحل: الشِرمي

  بن مقبل يصف محارا بلدز قال أ: بضم أوله" يراِمل"
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  مما يِقيظُ باظْرٍب فيراِمَل

  : ورى أبو عبيدة بيت امرئ القيس: بلد: بضم أوله" اليراِهق"

ديى تَصحاهِق بالضرالي اناِل  ِخزرَأو البتْ منها ثَعرحوقد ج  

موضه قد تقدم ذكره يف رسم : ةبفتح أوله،وإسكان ثاينه،بعده باء معجمة بواحدة، وعني معجم" يربغَ"
  : سلَكْت طريقا بني يربغَ فالسرد وقال رؤبة=كأنْ قَد فال يغررك مني تمكُّثي: قال الشنفري. فَدك

  بصلْب رهبي أو جماد اليرِبغ  بنَاح كالرباع المشَغي فاعِسفْ

جبل قد تقدم ذكره يف رسم هدانني، قال : ى بني امليمنيبفتح أوله وثانيه وبراء مهملة أخر" يرمرم"
  حسان 

 برضوي ِحلْمنُا ويرمرِم لمال  ولو وِزنَتْ رضوي بحلم سراتنا

موضع مذكور يف رسم خمان وبالريموك التقى مجع الروم العظم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه" اليرموك"
من : ه خالد بن الوليد، فربز منهم رجل عظيم الشأن فقال أبو عبيدةواملسلمون، وامريهم أبو عبيدة ومع

واهللا : يربز إليه؟ فربز إليه قيس بن هبرية بن املكشوح، فطعنه فأذاره عن فرسه فنادى أبو عبيدة يف الناس
لك وذ. فحمل املسلمون، وكانت الدبرة على الروم، فقتل منهم سبعون ألفا. ما بعدها إال النصر، فامحلوا

أم كانوا تقيدوا للثبوت، فلم ينج منهم إال أقل من الثلث، فلم يقتل يف وقعة من أول الدهر إىل وقتنا هذا 
  : وقال قيس بن هبرية بن املكشوح. أكثر من قتل الريموك

 مدجٍج كالَّيث حاِم بكل  جلَبنَا الخْيَل من صنْعاء تَرِدي

    

 اليرموك بالبلد الشَّآِم إلى  إلى زادي القُرى فديار كَلْب

  .موضع قد تقدم ذكره يف رسم ترين: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون، مقصور" يرني"

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ياء أخرى، وضاد معجمة موضع قد تقدم ذكره يف رسم " اليِريض"
  .البِدي

  الياء زالزاي

وإليه أضيف ذو يزن احلمريي، وكانت . الثَّقل: وأصله يزأن، باهلمزة، ومعناه. بلد: بفتح أوله وثانيه" يزن"
ِنيوعلى حتفيف اهلمزء يوين وأَز ،أَِنيي وأَزأَنوذكر . الرماح تعمل هناك، ففي النسب إليه أربع لغات ي

  .ذلك اخلليل يف باب لكع
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  الياء والسين

عده تاء معجمة باثنني من فوقها مفتوحة، وعني مهملة، وواو، بفتح أوله، وإسكان ثاينه، ب" اليستعور"
وهو موضع قبل حرة املدينة، . وراء مهملة، على وزن يفتعول، ومل يأت يف الكالم على هذا البناء غريه

  : كثري العضاه موحش بعيد، اليكاد يدخله أحد، قال عروة بن الورد

 الد اليستَعورفي ب فطاروا  َأطَعتُ اآلِمِري بصرم سلْمى

شجر، ومساويكه أشد : اليستعور: وقال أبو جنيفه. أي تفرقوا حيث ال يعلم وال يهتدي ملواضعهم
  : وأشد لعروة. املساويك إنقاًء للثَّغر وتبييضا، وفيه شيئ من مرارة، زمنابته بالسارة

  فطاروا في بالد اليستَعور

باحلزن، وأنشد :  مهملةز وهو دحل لبين يربوع بالدهناء، قال يعقوببضم أوله وثانيه، بعده راء" يسر"
  : لطرفه

  طافَ والراكب بصحراِء يسر  العين خَيال لم يقَر َأرقَ

  : ناٌء دون زبالة، قال: يسر: ويف شعر احلطيئة

  الةُ أو يسرهي الخَيُل مسقَاها زب  الِعتَاقَ الجرد حول ِنشَائكم عطَفْنا

  وقال عدي بن زيد 

رالكئيِب إلى م رعلى ح  رساقَ يلِينَةَ فاغتال الطّر  

  : ملوه إياه مبائة وقد خففه جرير،فقال: واغتياله هلا. مجع طريق: والطراق. عن ميني زبالة: ِلينة

  يسِروال نَقَالن الخيل من قُلَّتي   شَِهدتْ يوم الغَبيط مجاِشع فما

أمجتان به، : أَدي اهلَوى من ضمري القلب مكْنونا حطابتاه=لّما أَتين على حطَّابيت يسٍر: وقال جرير أيضا
  .فيهما عضاه

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده نون" يسنوم"

  الياء والشين

قصر بذَمار همدانَ من اليمن، : أخرىن وعني مهملةبفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده ياء " قَصر يِشيع"
  .وإىل رئام نسب حمفد رئام، الذي كانوا حيجونه. ينسب إىل يِشيع بن ِرئام بن فان من مهدان

  الياء والعين
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قال ساعدة . جبل باحلجاز يف ديار بين خثيم من هذيل: بفتح أوله، وإسكان ثانيهن بعده راء مهملة" يعر"
  : نبن العجال

مكٍْتَهٍر تَرعجِر يوِظلْتَ ب  ِعيدٍب موأنت زعمت ذو خَب  

  : وقال عمر بن كلثوم

  إلى القَنَعات من أكناِف يعِر  الخَيَل من جنْبي أِربٍك جلَبنَا

  .اسم رجل موضع كانت فيه حرب من حروب داحس: كأا منسوبة إىل يعمر" اليعمِرية"

  .جبال مذكورة يف رسم الربذة ورسم سنبلة: بفتح أوه، وإسكان ثانيه" اليعملَة"

  الياء والفاء

: وأظنة بالقاف: قال.هو موضع: وقال أبو حامت. هو ماء: بفتح أوله وثانيه، قال أبو عبيدة" ذُويفَن"

  : ذويقَن، قال ابن مقبل

 م ذي يقَِنأهواء شربي يو وبين  قد فَرقَ الدهر بين الحي بالظَّعن

  الياء والكاف

  .موضع ذكره أبو بكر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده سني مهملة" يكْسوم"

  الياء ةالالم

يلْبن على ليلة من : قال أبن حبيب. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة مفتوحة" يلْبن
  خلنساء نرثي صخرا وقالت ا. وقد تقدم ذكره يف رسم النقيع. املدينة

  عبر السرى في القُلُص الضمر  في العقَدِة من يلْبٍن فإن

حكي أبو عمر عن . اسم بئر: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء، وواو ونون، على وزن يفْعولة" يلْبونة"
  .ألضداد، وهو قلة املاء وكثرتهمن أ: والقَلص. بعض األعراب أنه أتيت يلْبونة فما وجدت فيها قلصة ماء

  .موضه ذكره أبو بكر: باخلاء املعجمة، والعني املهملة" يلْخع"

    

من مصانع اجلن، : بفتح أوهلن وغسكان ثانيه، وفتح امليم أيضا، بعدها قاف خمففة، وهاء التأنيث" يلْمقَة"
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 وغمدان، مل ير الناس مثلها، اليت بنتها اجلن على عهد سليمان عليه السالم، وكذلك ساحني وبينون
  : قال احلمريي. هدمتها احلبشةُ إذ غلبت على اليمن

  ال تَهلِْكِي جزعاً في إثِر من ماتاً  لَيس يرد الدمع ما فاتا هونَِك

ملوضع يلْمقَة، على وزن إمنا مسي هذا ا: وبعد ِسلِْحني يبين الناس أبياتاً وقيل=أبعد بينون ال عين وال أثَر
يعملَةن باسم بلقيس بنت هداد أبن شرح بن شرحبيل بن احلارث الرأئشن صاحبه سليمان، امسها يلمقَة، 

يلْمقه وأمبق، اسم القمر : زهرة، آلن اسم الزهرة يف لغة محري: وتفسريه: على وزن يعملة وقال اهلمداين
  .هيس

، جبل على ليلتني من مكة، من جبال امة، وأهله كنانة، تنحدر أوديته إىل بفتح أوله وثانيه" يلَملَم"
ويقال أمللم باهلمزة، وهو األصل، . البحرن وهو يف الطريق اليمن إىل مكة، وهو ميقات من حج من هناك

  : وقالطفيل. وقد تقدم ذلك يف حرف اهلمزة.والياء بدل من اهلمزة

  رداة تدلَّتْ من فُروع يلَملَم  هاتَنْضو الجياد كأن وسلْهبة

  : وقال أبن مقبل

  سهيٌل بدا في عارٍض من يلَملَما  عنُوداً في الرياد كأنّها تراعي

. هو موقف من مواقف احلج: قال أبو بكر. بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده ياء أخرى مفتوحة" يلْيل"

. وقد تقدم ذكره يف رسم بدر، ويف رسم رضوي، ويف رسم غيقة. درهو داٍد يدفع يف ب: وقال الزبري

  : وأنشد الزبري

 المذَادزكان فَاِرس يلْيل جزع  عمرو بن عبٍد كان أول فَاِرٍس

هو املوضع الذي احتفر فيه رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم اخلندق، وكان : واملّاد: يعين فارس بدر قال
  ندق يوم األحزاب، ودعا إىل املبارزة، وجعل يقول عمرو بن عبد طفر اخل

  هل من مبارز؟: ء بجمعهم  بجحتُ من الندا ولقد

  .فقال مسافع بن عبد مناف اجلمحي يرثى عمرا املذكور. فربزه إليه علي، فقتله علي، يف حديث طويل

  عمرو بن عبد كان أول فارس

  : وقال حسان

  تَحمَل منه أهله فَتتَمها وقال كثير  يٍلنَقيع الِجزع من فوق يلْ بقَاِع

 مسافَةَ ما بين البضيع فَيلْيِل  أبن مروان األغَر تَكَلَّفتْ إليك
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  .ما بني البويب: مبصر ويروي: البضيع

  الياء والميم

ي حساء بأعلى ه: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده دال مهملة، على وزن يفًعول قال يعقوب" يمئُود"
  : قال الشماخ. الرمة لبين مرةَ وأشجع

 وكلُّ جديٍد مرةً موِد أودى  طال الثَّواء على رسم بيُئوٍد

  وقال زهري 

  على أحساِء يمئوٍد دعاء  كأن سِحلية في كل فَجٍر

  .موضع تنسب إليه دارة يمغور: مةبفتح أوله، وإسكان ثانيه، والعني املهملة، والزاي املعج" يمعوز"

  .ماٌء قد تقدم ذكره يف رسم اجلواء: بفتح أوله، وتشديد ثانيه" اليمة

  : قال عامر بن الطُّقيل

  ولو حلَّتْ بيمٍن أو جباِر  من مِببغٌ َأسَماء عنَّي أال

ملا صرنا بالبيض من مين، :ويف حديث عائشة ملا هاجرت، قالت. مين وجبار من احلجاو: قال أبن دريد
حتى أدرك بعرينا وقد هبط ثنية هرشي، ! وابنتاه وابنتاه: نفر بعريي وأنا يف حمفة مع أمي، فجعلت تقول

  .فسلم اهللا

  : قال عمر أبن أيب ربيعة. بفتح أوله وثانيه، موضع آخر قريب من مكة" يمن"

  ن يمنمهٍبطَ البطحاء من بطْ  عينِي إليها نظرةً نَظَرتْ

فأما اليمن البلد املعروف الذي كان لسبأ، فإمنا مسي باليمن ألنه عن ميني الكعبة، كما مسي الشام شاماً 
قال يعرب بن , وقيل إمنا مسي بذلك قبل أن تعرف الكعبة، ألنه عن ميني الشمس. ألنه عن مشال الكعبة

   :قحطانن وذكر تبلْبلَ األلسنة، وتكلم هو بالعربية

 البياِن واللَّسان األسهِل وذو  أبن قَحطَان الهماِم األفْضِل أنا

 نحو يمين الشمس في تَمهِل  واألمةُ في تَبلبِل نَفَرتُ

    وكنت منهم ذا الرعيل األول

    بتيمن بن قحطان : إمنا مسي اليمن مينا: وقال بعضهم

  الياء والنون
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موضع قد تقدم ذكره يف رسم نبايع، يف : باء املعجمة الواحدة، والعني املهملةبضم أوله، وبال" ينابع"
  .حرف النون

بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة مضمومة، وعني مهملة، وهي بني مكة " ينبع"
  : واملدينة، وهي بالد بين ضمرة قوم عزة كثري قال كثري وذ كرغيثا

رع ومتْبى يوفأرنُونَهاِثر  اً وجبةٌ فَعديوقد جيد منه ج  

بفتح أوله، وإسكان ثانيه،بعده خاء " ينخه"وقد تقدم ذمر ينبع وحتليلها بأمت من هذا يف رسم رضوي 
  .موضه ذكره أبو بكر: وعني مهملة. معجمة مفتوحة

  : بل بن عمرو بن مرئدقال األعشي يهجوا شرحي: وضه أو جبل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه" ينخوب"

  يعِجُل كَفَّ الخَاري المطيِب  رخَماً قاظ على ينَخُوِب يا

  هكذا أنشده أبن دريد، عن أىب حامت، عن أىب عبيدة، وأنشد القاسم بن سالم يف شرح 

  يا رخَماً قاظ على مطْلُوب

  : وأنشد اخلليل. سم املدينةموضع قد تقدم ذكره يف ر: بدالني مهملتني، على مثال مهدد" يندد"

  لو كنت بالسروين سروى ينْددا

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، والسني والعني املهملتني" الينسوعة"
  .البيسوعة،بالباء ويف رسم توضح

موضع قد تقدم ذكره يف رسم : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده صاد مهملة،على وزن يفْعول" ينصوب"
  .الشرف

موضع باليمن، سين ببعض الينا كف من : بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده كاف مفتوحة وفاء" ينكَف"
بفتح أوله، وضم ثانيه، وبالراء " ينور"ملوك محري، وهم مثري، أوهلم ينكُفُأبن شمر، ذي اجلناح األكرب 

  .، قد تقدم ذكره يف رسم ضهرجبل بني صنعاء وضهر: املهملة

  .يف بلد صيد بن همدان: وينو آحر

. موضع قد تقدم ذكره وحتديد يف رسم القَواعل: بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو وفاء،مقصور" ينوفَي"

  .ويقال تنويف بالتاء،واألول أثبت

  الياء والهاء

  .موضع ذكره لبو بكر: ني مهملتانبفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده راء وع" يهرع"
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  الياء والواو

وقد تقدم ذكره يف باب حرف اهلمزةوالالم، ملت كان . باب مبصر معلوم: بضم أوله" باب اليون"
  .األغلب يف الرواية أل جيرى للعجمة، وأن تكون العمزة فيه أصلية

  الياء والياء

تح، وقد مضى ذكره يف رسم اليون، من حرف بفتح أوله، وإسكان ثانيه، موضع ذكره أبو الف" يين"
  وأنشد كراع لعلقة بن عبدة . اهلمزة

  تَحُل بيين أو بأ كْناِف شُريبِب  أنتَ ما ذكرها ربِعية وما

  .قد ذكرما يف مواضعهما. معلومان حمددان: وغري وشربب

  مجلة من القول 

  فيما يؤنث من البالد ويذكر

إما أن تكون فيه عالمة فاصلة بينه وبني : واملؤنث منها على أحد أمرين. بالد التأنيثالغالب على أمساء ال
: املذكر، كقولك مكة واجلزيرة، وغما أن يكون أسم مستغنيا بقيام التأنيث فيه عن العالمة، كقولك

  .محص وفيد وحلب ودمشق

رجان، وحلوان، وحوران، وكل أسم فيه ألف ونون زائدتان،فهو مذكر، مبرتلة الشام العراق، حنو ج
  : وأصبهان، ومهذان، أنشد الفراء

  نظرتَ فلم تَنْظُر بعينيك منظراً  بدا حوران واآلُل دونَه فلما

  وأنشد أيضا عن الكسائي 

 من ِتيِنِه ومن ِعنَِبه صنَّف  سقْياً الحلْوان ذي الكُروم وما

إذا أدرك بعضه : يقال صنف التمر: صنف، بفتحها، وقال: ورواه يعقوب. هكذا رواة صنف بضم الصاد
  .فأن رأيت شيئاً من ذلك مؤنثاً، فإمنا يذهب فيه إىل معىن املدينة. ومل يدرك بعض

هي مىن، : وقال أبو هفان. التأنيث، كذلك بعلبك، وقد تقدم ذكر ذلك يف رسومها" فيد"واألغلب على 
وأنشد للعرجي. وهو ِمىن :  

  وما ثَوى فيه واهي الودِق منْبِعقُ  ثم رواه وساِكنهِمنى  سقَىى

  : الغالب على ِمىن التذكري واإلجراء، والغالب على فارس التأنيثوترك اإلجراء، قال الشاعر: وقال الفراء
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  على عرِبياِت النساء غَيور  غَِلمتْ أبناء فَاِرس أنّني لقد

    

قال . وقد أنشدنا شعر الفرزدق يف تأنيثها، وسجع العرب. ورمبا أنثوهاالغلب عليه التذكري، : وهجر
إمنا أجرت العرب هندا ودعداً ومجالً وهن مؤنثات، ومل جيروا مجص وفيد وتوز، وهم مؤنثات : الفراء

فلما مل : على ثالثة أحرف، ألم يرددون أسم املرأة على غريها، ور يرددون أسم املدينة على غريها
  . تكثر يف الكالم، لزمها الثقل، وترك اإلجراءتردد، ومل

الغالب عليها : وعمان. مذكر على كل حال: وفلج: قال. يذكر ويؤنث: حجر اليمامة: وقال أبو حامت
ولقد نصركم ببدٍر وأنتم : ""قال اهللا عز وجل.مذكر: وبدر. يذكران ويؤنثان: وقباء وأضاخ. التأنيث

ورمبا أنثته "". ويوم حنني إذا أعجبتكم كثرتكم""قال اهللا تعاىل .  للماءمذكر ألما أمسان: وحنني"". أذلة
  : قال حسان. العرب، ألنه أسم للبقعة

هروا أزوشَد موا نُبيهرتَواكُِل األبطاِل  نَص يوم نينبح  

وقال "".  ِمصرأليس يل ملك: ""قال اهللا تعاىل. مؤنثة: ومصر. ذكران: واحلجاز واليمن والشام والعراق
وأما . فأنطفته مصر" بن العاص"أما عمرو : وقال عامر بن واثلة الكناين ملعاوية"". أدخلول مصر""تعاىل 

أهبطوا : ""وقرأ سليمان األعمش. فإنه أراد مصراً من األمصار"". أهبطوا مصراً: ""قول اهللا عز وجل
هو : من ذكر قال. يذكر ويؤنث: رها ودابقهي مصر اليت عليها سليمان بن على، فلم جي: ، وقال""مصر

  .قال الشاعر يف اإلجراء. هو أسم للمدينة: أسم للنهر، ومن أنت قال

  ِبداِبٍق وأينَ  منى داِبقُ

  : وأنشد الفراء يف ترك اإلجراء

 إذ قيَل العدو قَِريب بداِبقَ  لقد ضاع قوم قَلدوك أمورهم

   :قال الشاعر. مذكر: وجند

  وإن تَسكُني نجداً فيا حبذا نَجد  تَدعى نجداً أدعه ومن به فإن

وصفون وفنسرون . لغة فيها" من " وقد مضى القول يف ذلك، وذكرناكم . تذكر ونؤنث: وبغداد
الغالب : حراء. وقد مضى القول يف إعراا. وكذلك نصيبون وفلسطون. مؤنثات: وماردون والسيلحون

هذه حراء، : وإجاز الفراء أن تقول.ورمبا أنثوه، وقد مضى الشاهد على ذلك. كري واإلجراءعليه التذ
: وثبري. هذا ألف درهم: والكالم. تقول هذه، مث تذهب إىل اجلبل، كما تقول هذه ألف درهم. باإلجراء

  : وكانوا يقولون. مذكر
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كيما نُغير ،أشِرقْ ثَِبير  

ومشام، .  أسم للجبل وما حوله، وقد تقدم إنشاد بيت األعشى فيهوهو. معرفة مؤنث ال جترى: وكبكب
ويف . مؤنثة: وسر من رأى. وهي أسم للجبل وما حوله، مبرتلة حذام وقطام. معرفة مؤنثة: مكسورة امليم

وقد . أحد جبلي طيء، كذلك أجأ، وهو اجلبل الثاين: وسلمى مؤنثة. تعريبها وجوه قد تقدم ذكرها
مؤنثة، أسم للجبل : ولُنب. مؤنثة، غري جمراة، اسم للجبل وما حوله: وقدس. لغة فيهتقدم ذكرناكم من 

  : قال الراعي. وماحوله ال جترى

كِفيكينماتٌ سسوم الَالَ  أالْلهالص تَطِرد ننْدل لُبكَج  

معجم ما "تاب آخر السفر الثاين من ك:  جاء بآخر النسخة اليت رمزنا إليها باحلرف ق ما يأيت1خامتة 
أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز بن : وبتمامه مت مجيع الديوان الذي ألفه الوزير الفقيه األجل" أستعجم

  .حممد البكري رمحه اهللا، وغفر له

واحلمد اهللا بدءاً وعودا، وصلواته على حممد نبيه، وصفوته من خلقه، وعلى أزواجه الطاهرات، وأمهات 
  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل. ماًاملؤمنني، وسلم تسلي

كتبه العبد الفقري إىل رمحة ربه املستغفر من زهللا وذنبه، علي بن عبد اهللا أبن مسعود القارىي، غفر اهللا له 
  .ولوالديه وملن دعا هلم بالرمحة، وجلميع املسلمني

  .وكان الفراغ منه يوم األحد سابع عشرين رجب من سنة ثنتني وستني وست مئة

 جديدة من معجم ما أستعجم زيادة على األصول اليت ذكرت يف مقدمة اجلزء األول يف عام  أصول2
 أوفدت إدارة الثقفة من جامعة الدول العربية بعثة خاصة إىل القسطنطينية، ألبتقاء أنفس 1949

ما املخطوطات العربية اليت خبزائنها، ونصويرها باالفالم، وقد عثرت البعثة على خمطوطتني من معجم 
، ورقم الفلم يف 4841ورقمها فيها " نور عثمانية"أستعجم للبكري، فصورما إحدمها من مكتبة 

كمل السفر الرابع، وبتمامه مت كتاب معجم ما : " وقد جاء ىف آخرها ما نصه946اجلامعة العربية 
ه من بعده، واحلمد هللا حق محده، صلى اهللا على حممد رسوله الكرمي وعبده، وعلى آله وصحب. استعجم

  .وسلم تسليما

    

واألخرى من خزانة ". وكتب من نسخة كُتيب يف شهر مجادى األوىل عام سبعة وتسعني ومخسمائة
، وهي أشبه بنسخة ق من 930، 929 ورقم فلمها يف اجلامعة العربية 1066راغب باشا رقهما فيها 
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ومن . ما كتب امشهما من زياداتخمطوطات دار الكتب املصرية يدل على ذلك احتادمها يف املنت، وفي
  : عند رثاء حممد بن بشري أليب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة" ملل"أمثلة ذلك ما جاء يف رسم 

  نعيتَ الفتى دارتْ عليه الدوائر  أيها الناعي أبن زينب غُدوةً إال

  ". بن عبد األسدأمه زينب بنت أيب سلمة: "فقد جاء يف هامش ق وراغب باشا احلاشية اآلتية بنصها

  .وهذا يدل على أما من أصب واحد

. وقد أنتفعنا بالنسختني، وكان هلما الفضل يف تصحيح كثري من املواضع الغامضة يف النسختني ق، ج

  .كما يتبني من هوامش اجلزء الرابع هذا

  .واحلمد اهللا أوالً وآخراً
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