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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل.
أما بعد:

قلَّت صحائُفها وكُثرت  املرتادفات  فهذه رسالة يف 
لطائفها، اقتطفناها من األلفاظ الكتابية لعبد الرمحن بن 
األلفاظ  رقيق  أسلوب  يف  ووضعناها  اهلمذاين،  عيسى 
جديد  ونمط  مفيد  هنج  عىل  ورتبناها  املعاين،  واضح 
للمتعلمني،  تناوله  ويسهل  الناشئني  درج��ة  يناسب 
اإلنشاء  عند  فيحذو  املطالب  طريق  للطالب  وخيترص 
يناله تعب أو  أن  إثرها بدون  الكتابة  حذوها ويقفو يف 
إليها  شديدة  الناشئ  فحاجة  للنصب،  نفسه  يعرض 
ورضورته ماسة هلا؛ إذ هو خيلُّ احلافظة من أكثر الكلامت 
فال  العبارات،  يف  يستعملها  منها  كثري  الّدخ��ار  حمتاج 
يمىض عليه طويل زمن إال وحافظته مشحونة باأللفاظ 
اجليدة العديدة، وذاكرته مملوءة باملعاين السهلة املفيدة، 
فهي له مرشٌد أمنٌي وأقوى معنٍي، إذا استفتى تفتيه وإذا 

استجدى جتديه.



6

التكوين واخللق
وبَرأُهْم  وَذَرأُه��َم  وَفَطرُهْم  اخللَق  اهللُ  َخَلَق  ُيقاُل 
وأنشأُهْم وجَبَلُهم، ويقاُل ُطبَِع الرجُل عىل اخلرِي وُجبَِل 

. َس، وفيه َغِريزُة َشٍّ ورَضيبُة َشٍّ وُأسِّ

أجناس اجلبال
وايس بمعنًى، يقاُل جبل عاٍل  األَْعاَلُم واألطواُد والرَّ
امُلْرَتَقى  َصْعُب  ويقاُل  ُمْرتِقًيا،  كان  إذا  وباذٌخ  وشاهق 
يف  امَلنُْقوَرُة  الُبُيوُت  والِغرياُن  والكُهوُف  امُلنَْحَدِر،  َوْعُر 

ُة اجلََبل وُذْرَوُتُه أعاله. اجلَبِل، وُقلَّ

طلوع الشمس وغروُبها
وَأشق��ت  َق���ْت  وَشَ وب��زَغ��ْت  الشمُس  َطَلَعِت 
َبَدْت وَظَهَرْت وغابِت الشمُس وَغَرَبْت  وَأَضاءت أي 

وأَفَلْت أي مالْت للَمِغيِب.
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ساعات الليِل والنهاِر
مغيبِه  بعَد  العشاُء  ثم  َفُق  الشَّ الليِل  مَن  ساعٍة  أّوُل 
الَغَلُس  ثم  ْحَرُة  السُّ ثم  الظُّْلمُة  اشتّدِت  إذا  العَتَمُة  ثم 
باُح  والصَّ ْبِح،  الصُّ صالِة  بعَد  التَّنِْويُر  ثم  الَبْلَجُة  ثم 
مِس،  الشَّ ُطلوِع  قبل  والُبكوُر  النَّهاِر،  من  ساعٍة  أّوُل 
واُل  َحى بعَد ارتفاعها، والزَّ والغداُة بعَد ُطلوعها، والضُّ
امء، والظَِّهرَية وقُت اهلاجرِة،  وقَت استوائها يف َكبِِد السَّ
وامَلساُء بعَد الزواِل، والرواُح إذا َبُرَد النهاُر، ثم العرُص 

ثم األصيُل ثم العِشيَُّة وهي آخُر ساعٍة ِمَن النَّهاِر.

الرياُح وهبوُبها وإسفاُر الربق
َكَشفته  أي  وبَعْثَرته  وَزْعَزَعْتُه  الرتاَب  الريُح  سَفِت 
وايِف والعواصُف  ياِح السَّ وأَخرجت ما حتَتُه، ويقاُل للرِّ

والزعاِزُع.
وَسَطع  ومَلَ��َع  وَب��َرَق  وأوم��َض  الربُق  َم  َتَبسَّ ويقاُل 

َج وأضاء. وتألألَ وأناَر َوَوهَّ
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احَلــرُّ والربُد
يقاُل هذا يوٌم صائٌف وقائٌظ أي شديُد احلّر.

يوٌم  وهذا  باردٌة،  أي  ٌة  َقرَّ وليلة  َقرٌّ  يوٌم  هذا  ويقاُل 
َطْلٌق وليلٌة َطْلَقٌة إذا مل يكن فيها حرٌّ وال برٌد.

اجلماعُة من الناس
ُة واجلامعُة والِفئُة والِفرقُة واحد والبِضُع ما بني  األمَّ
ْهُط ما بني اخلمسة إىل العرشِة من  الثالث إىل التسع والرَّ

الرجاِل والُعصَبة ما بني العرشة إىل األربعني.

األزواُج والنسُب والقرابُة واالنتساُب
يقال هذه امرأُة الرجل وزوُجه أو زوجُته وحليلُته 
وبعُلها  امل��رأِة  زوُج  الرجل  وه��ذا  وقرينُتُه،  وِعرسُه 

وحليلُها.

أصٍل  ُشْعَبَتا  ونحن  وَنسيبي،  َقريبي  فالٌن  وتقول 
أَخوا  ومها  واحدٍة،  ُجْرُثوَمٍة  إىل  ُننَْسُب  لِباٍن،  ورضيَعا 
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ُة الرجِل عشريُته  ٍة، وُأْسَ صفاٍء وَسلياَل وفاٍء وأليَفا َمَودَّ

وأهُله وَأدانيه.
واْنَتَسَب،  واعَتَزى  فالٍن  إىل  فالٌن  انتمى  ويقال 

َل قبيلًة اّدعى أنه منها وليَس ِمنها. وَتنَحَّ

االستيطان واملنزُل واحللوُل يف املكان
يقال استوَطنُْت البلَد واملكاَن وَقَطنُْته وَتَوطَّنُت به، 
وهذه الَبْلَدُة وطُن فالٍن ومولُِدُه وَمْسَقُط رأسه وَمنَْشُؤُه 

وَمنْبُِتُه.
ويقال هذا منزُل الرجِل وحَمَلُّه ومأواُه وَمْغناُه وناِديه 

وَمْثواه.
ومن هذا الباب قام فالٌن بشكر فالٍن وبثِّ حماِسنِه 
ونرِش مناِقبِِه وإذاعة َفضله يف كل حَمْفل وَمْشَهٍد وَمَْمع 

وحَمَْضٍ وَمِْلٍس وناد.
ُه داَرُه وخفض له َجنَاحه وآواه إىل ظلِّه،  ويقال أَحلَّ
ويقال نزل فالٌن باملكان وَحلَّ وأناَخ وَخيََّم وَحطَّ راِحَلَته 

َب أْوتاَدُه وألَقى عصاُه. ورَضَ
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الِعشرة والصحبة
وأكثُرنا  ًة  ِعرْشَ وأقَدُمنا  مصاَحَبًة  أطوُلنا  هو  يقال 
وظّله  وَكنَفه  وناحيته  فالٍن  صحبة  يف  وفالٌن  خمالطًة، 

وَجنابِه.

املوافقة والرضا واملخالفة والعصيان
ى بِه  ى بذلك ُمَوافقتي وَتَتَحرَّ نقول ُأحبُّ أن َتَتَوخَّ

َد به َمرَبَّيت. يت وَتْبغي بِه ِرضاَي وَتَتَعمَّ َمَسَّ

وشقَّ  وعَص  وخاَلَف  الطاعَة  فالٌن  َخَلَع  ويقال 
واب وزاَغ  الصَّ العصا وفارَق اجلامعَة وحاَد عن طريق 
ويقال   ، بالعزِّ لَّ  والذُّ بالسعادة  الِشْقَوَة  واستبدل  وضلَّ 
واستغواُه  يطاُن  الشَّ أغواُه  وَيْغِوى  َيْعِص  الذي  للرجل 
عن  فرصَفه  عليه  واستحوَذ  َله  وَضلَّ وَفَتنُه  واستهواُه 

ْشِد. الرُّ
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ق انتظاُم الشمل والتََّفرُّ
ْمُل متمع واهلوى ُمتَّفق والداُر  يقال كان ذلك والشَّ
النرِص  بوجِه  علينا  والزماُن  ُمْؤَتلف  والِوصاُل  جامعة 
وَنَظَم  أْلَفَتُهْم  وَض��مَّ  شتاَتُم  اهلل  َجَ��َع  وتقول  ُمْقبِل، 

َشْمَلُهم ووَصَل نظاَمُهم.
وتصّدعوا  وتشتَُّتوا  القوُم  َق  َتَفرَّ ق  التََّفرُّ يف  ويقال 
قوا وقد تفرق َشْمُلهم وتصّدعت  بوا وَتزَّ دوا وتشعَّ وتبدَّ
وتشتَّت  نظاُمهم  وانقطَع  َعصاُهْم  ت  وانشقَّ ُأْلَفُتهم 

أحزاُبم.

ُقْرُب املسافة وُبْعُدها والرجوُع من السفر
بُِقريب  وف��الٌن  وت��داَن��ت،  بيننا  ال��داُر  َق��ُرَب��ِت  يقال 
وَأِزَف  وأسمُعه،  أراه  حيُث  أي  وَمسَمٍع  ِمنِّي  وبمرًأى 

الرحيُل وحان بمعنى َقُرَب.
ويقال َبُعَدِت الداُر بيننا وَنَأْت وشطَّت أي تباعدْت، 

والبعيُد والنازُح والنَّائي والقايص واحد.
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ويقال َرَجَع فالٌن من سفره وآَب وَكرَّ وَقَفَل وعاَد، 
َرْجَعَته  منتظٌر  وأنا  وَع��ْوَدٌة،  منزلِِه  إىل  َرْجَعٌة  له  وكان 

َته وَأوَبَته. وَكرَّ

َكَفاُف العيش وَسَعُته
واكتفى  ِمنُه،  وَدَعٍة  العيش  من  َكَفاٍف  يف  هو  يقال 

َت به. بالَيسرِي وَقنَِع به واْقَترَصَ عليه وَتَقوَّ

ويقال هم يف َرفاَهٍة من العيش وَرَغٍد وَسَعٍة وَرخاٍء 
وخْصٍب، وقد أْخَصَب َجناُبم وأْعَشَب.

اجملاعُة والَعَطش
وَسنٌَة  وأْزَم��ٌة  وخَمَْمَصٌة  ماعٌة  القوَم  أصاَب  يقال 
ٌة، وقد أْجَدَب القوُم  وَجْدٌب وحَمٌْل وبأساُء وُبؤٌس وِشدَّ
وأحْمَُلوا وأْقَحُطوا، وهم يف َضنٍْك مَن العيِش وَغضاَضٍة 
ُة والظََّمُأ  وَشَظٍف وَقَشٍف. ويقال أصاَبُه الَعَطُش والُغلَّ

َدى، ورجل عطشاُن وَظمآن وهيامُن وصاٍد. والصَّ
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النوُم والسهُر
واهلُجوُع  واهلُجوُد  والَكَرى  والِسنَُة  قاُد  والرُّ النَّْوُم 

باُت النوُم والقائلُة َنْوُم الظَّهرْيِة. واحد، والسُّ
َقني  أرَّ وفالٌن  وَسِهْدُت،  وأِرْق��ُت  َسِهْرُت  وتقول 
َدين، وما اكَتَحْلُت بنوٍم، وتقول أْيَقْظُت  وأْسَهَدين وَسهَّ
َسْهٍو  ِمن  رَتُه  ذكَّ إذا  َرْقَدتِه  ِمن  وَنبَّْهُته  ِسنَتِه  ِمن  فالًنا 

وَغْفَلٍة.

العقل والتجربة
العقُل واللُّبُّ واحِلْجُر واحِلَجى والنَُّهى بمعنى، يقال 
الرُجَل  ْبُت  َجرَّ ويقال  عاقل،  أي  وأريب  لبيب  رجل 
ُت حاَلُه وِسرَيَته واْمَتَحنُْته  ُته وَبَلْوُت أْمَرُه وَخرَبْ واْخَترَبْ

َوفتَّْشُته.

االكتســــاب
واْكَتَدْحَت  ْح��َت  واْج��رَتَ اْكَتَسْبَت  ما  هذا  تقول 
اْقرَتْفَت ومكافأُة  ما  ْفَت، وهذا جزاُء  واْقرَتَ واْسَتْثَمْرَت 
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اَرَتَكْبَت،  ما  َكَسْبَت ومقاَيَضُة  ما  ْحَت ومقابلُة  اْجرَتَ ما 
يك،  وهذا َكْدُح َيِدَك وَكْسبُها ونتيجُة َجْهِلَك وُمَْتنَى َتَعدِّ
األَمِر  َنتِيجة  وهذه  َذْنًبا،  واكَتَسَب  خرًيا  َكسَب  وفالٌن 

وثمرتُه.

كرم األصل والشرف والتسامى
تقول فالٌن كريُم امَلْحتِد وامَلنْبِِت والُعنرُْصِ وامَلْغِرِس، 
ُة واألصُل  وعزيُز األَْعامِم واألخوال، واجلُْرثوَمُة واألُُبوَّ

وامُلنَْتمى واحُد.

ُة قومه وَفتاُهم وَمالُذُهم ولِساهُنم،  ويقال فالٌن ُغرَّ
الطَّالُِع  وَبْدُرهم  الثاقُب  وَنْجُمُهم  اطع  السَّ وِشهاُبم 
وَسْهُمهم النَّافُذ، وهو نظاُمُهم وقواُمُهْم وماَلُك أْمِرهْم 
وسَبَقُهْم  فاَقُهْم  وَقْد  وَمْلَجُؤُهْم،  وَكْهُفُهْم  وحْرُزُهْم 

وساَدُهْم وَفَضَلُهْم وَرَجَحُهْم وزاهَنُْم.
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َكَرُم الطباِع
يَمِة  تقوُل فالٌن كريُم اخلليقِة والغريزِة والطبيعِة والشِّ
حمموُد  َسْمُحها،  شيُفها  األخالق  ُب  ُمَهذَّ جيَّة،  والسَّ

ْيَدن. الشيم كريُم السجايا َمْرِضُّ األخالِق لطيُف الدَّ

كلُّها  ْيَدُن  والدَّ والغريزُة  والسليَقُة  ُة  واجلبلَّ والعادُة 
بِيَعِة. بمعنى الطَّ

االقتداء بالغري والعمُل حبسب ما يقال
تقوُل فالٌن َيُْذو َحْذَو غريه ويأُخُذ مأَخَذُه وَيْسَتنِْهُج 
سبيَلُه ويسُلُك ِمنهاَجه وَيْتَبع َقْصَدُه وَينُْحو نحَوُه ويْقُفو 
ى ويتحىلَّ  أَثَره وَيَتَخلَُّق بأخالِقِه ويأَتمُّ به وَيقتدي ويتأسَّ
يستضاُء  ونوٌر  وإماٌم  األمِر  هذا  يف  ُقْدَوٌة  وهو  بِِحْليته، 

به.

وخَطْطُت  وَمثَّْلُت  لك  َرَسْمُت  بام  اعَمْل  ويقال 
ما  عىل  َح��َذْوُت  وتقول  وَسنَنُْت،  وَح��َدْدُت  وهَنَْجُت 
ومل  َرَسْمَت  بام  وَعِمْلُت  ْسَت  أسَّ ما  عىل  وبنْيُت  َمثَّْلَت 
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ارسم يل  أَتَطَُّه، وتقول  ُه ومل  أَتعدَّ غرِيِه ومل  إىل  أجتاَوْزُه 
َرْساًم أْعَمْل مثَلُه واشع يل هَنًْجا أستِضْئ به وُسّن يل ُسنًَّة 

بِْعها وانِصب يل َعَلاًم أْهَتِد به. أتَّ

سالمُة النية وفساُدها
تقول فالٌن صحيُح النية سليُم الطِويِة خالُص الضمري 
كشاِهِدِه  وغائُبُه  كظاِهِره  النُّْصِح  يف  باطِنُُه  وامُلْعَتَقِد، 
وسيرُتُه كعالنيته وما يف جنانِه موافق للسانِه، وتقول 
يف ضد ذلك قد َكلَّْت بصائُر الَقوِم وَمِرَضْت أهواُؤهم 

وسَقْمت ضامئرُهم وَفَسدت سائرُهم وَخُبَثت نِيَّاُتم.

التعاون وضده
وظاَهْرُته  وعاَضْدُته  وآَزْرُته  الرُجَل  عاَوْنُت  تقول 
وحاَلْفُته، وهم يد واحدة ولسان واحد قد أْطَبقوا عىل 
ضد  ويف  َفُقوا،  واتَّ واْجَتَمعوا  عليه  وتواَطُؤا  األمِر  هذا 
بوا وتفرقت  زَّ اَسدوا وحَتَ ذلك تاَذَل الَقْوُم وَتَداَبروا وحَتَ

َكِلَمُتُهم وتشتََّت َشْمُلُهم.
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ُسُهوَلُة اخُلُلق وَشَراَسُته
مطِيٌع،  ممتثٌِل  الَعِريَكِة   ُ َلنيِّ القياِد  َسِلُس  فالٌن  يقال 
اخلُُلِق  َسيُِّئ  وهو  وَشُكس،  فالٌن  َد  َتَشدَّ ذلك  ضد  ويف 

ُسه َصْعُبه. َشِ

َتُب واملََعالي اأَلْكفاُء والرُّ
يقال ليس فالٌن من ُنَظَراِئي وال من أْكَفائي وال من 
أندادي  من  أمثايل وال  من  أقراين وال  من  أْشَباهي وال 

وال من أشكايل.

الساميَة  واملراتَب  العاليَة  األُم��وَر  َيْطُلُب  وف��الٌن 
اجلليَلَة  َتَب  والرُّ الرشيَفَة  واألقداَر  الرفيعَة  والدرجاِت 
قَّى إىل  ِف وَيرَتَ واملعايَل اخلطرَيَة، َيْسُمو إىل املكاِرِم والرشَّ

ُذَرى امَلْجِد.
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الرضاء حبكم الل
يقال اْرَض بام ُقِسَم لك وُقِضَ وُحِكَم وُحتَِم وُكتَب، 
َر  ُقدِّ وما  واِقٌع  ُحمَّ  وما  الَقضاِء  بذلك حمتوُم  َسَبَق  وقد 

كاِئٌن واملقدوُر والقَدُر سواٌء.

األمر والنهي واإلرشاد
يقال إىل فالٍن َحلُّ األُموِر وَعْقُدها وَبْسُطها وَقْبُضها 
وَنْقُضها وإْبراُمها وإيراُدها وإْصداُرها، وله األُمر والنهُى 

ُف والِواليُة. ْ والرصَّ
الرأى وَدَلْلُته عىل اخلري  ُجَل إىل  الرَّ أْرَشْدُت  ويقال 
هداَيًة  وال��رأي  الطَّريِق  ويف  ُه��ًدى  ين  الدِّ يف  وهَدْيُته 
ْمُته  ْفُته وَفهَّ ُته وَثقَّ ْ ْمُته وَبرصَّ ْفُته وَعلَّ ْقُته وَعرَّ ْدُته وَوفَّ وسدَّ

ْدُته بالرأِي تأييًدا. ْمُته وأيَّ وأْفَهْمُته وَبيَّنُْت له وَقوَّ

العدل واالستقامة
واِب َتْدبرَِيُه وأْبَرَم  يقال أْمىَض بالَعْدِل ُحْكَمُه وَقَرَن بالصَّ

داِد ُأموَرُه ووَصَل باجِلّد َعَمَلُه وأحْلََق بالَقْصد ِسرَيَتُه. بِالسَّ
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َمُع القناعة والطَّ
ٌة وِرًض،  ُجِل َقناَعٌة وَنَزاَهُة نْفٍس وِعزَّ تقول مع الرَّ
ة. وتقول يف الطََّمِع  وهو َعِفيٌف وَنِزيُه النَّْفِس وَبِعيُد اهِلمَّ
إليِه  َأبَّ  واْشَ له  وتطاَوَل  األمِر  أو  لِلِفْتنَِة  َف  اْسَترْشَ قد 
ِه نحوه، وتقول  وَمدَّ ُعنَُقُه وَرَمى بَِطْرفِه إليه وَطَمَح بَبرَصِ

ٌه وَطَمٌع. فيه حرٌص وَشَ

الشفقة والقساوة
تقول فالٌن ُيْشِفُق عليَك وَيْنُو وَيَتَحنَُّن وَيْرُؤُف بَِك 
ُة واحلُنُوُّ واحلَناُن واإلْشفاُق  قَّ وَيِرقُّ لك، والَعْطُف والرِّ

َفَقُة والرأفُة والرمحُة واحٌد. والشَّ
ويف ضد ذلك الَقْسَوُة والَفَظاَظُة واخلُْشنَُة والِغْلَظُة، 
تقول َقَسْت ُقُلوُبُْم وَغُلَظْت أكباُدُهْم وَجَفْت أنُفُسُهْم.

السخاء والبخل
الَيَدْيِن َرْحُب  َفيَّاٌض َطْلُق  يقال فالٌن َسِخيٌّ َسْمٌح 
راِع َسْبُط األناِمِل واِسُع الباِع والَبَلِد والِفناِء،  ْدِر والذِّ الصَّ
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ُه  ما أْمََد أخالَقه وأنَدى أناِمَلُه وأفَشى معروَفه وأْبَسَط َكفَّ
وأكَثَر صناِئَعُه وأْكَرَم طباِئَعُه، ويف ضد ذلك هو بخيٌل 
َشِحيٌح َضننٌِي جاِمُد الَكفَّني َشحيُح النَّْفِس َمْغلُول اليِد 

َعِن اخلرَْيِ وعِن احلََسِن واإلحساِن َدينُء النَّْفِس.

ناَءة  نُّ واإلمساُك والدَّ حُّ والضِّ والُبخُل واللؤُم والشُّ
واحٌد.

النَِّعُم والدعاُء بدوامها
واإلكراُم  واإلحساُن  والنفاِئُس  وامَلواِهُب  النَِّعُم 
واملِنَُح  والعواِئُد  والفواِئُد  والفواِضُل  واملِنَُن  والعطايا 
واحٌد، تقوُل اْفَعْل يف هذا ما َتْبني به عىل قديم أياديَك 
وَتنْظُم به ماَض معروفَِك وُتضيُفه إىل ساِئِر ِمنَنَِك وَتِصُلُه 
ُد ما  ّدد به سالَف إحسانَك وُتَؤكِّ بنََظاِئِره من نَِعِمَك وجُتَ
وفالٌن  هلَا،  بأوِّ نْعَمتَِك  آِخِر  به  وُتْلِحُق  َك  بِرِّ ِمن  َسَلف 

مبول عىل اخلرِي.



21
ماضيَها  ووصَل  نِعمه  سوابَغ  لَك  اهللُ  أداَم  وتقول 
بمستقَبِلها وتليَدها بطارفِها وقديَمها بحديثها وسوابقها 

بلواِحِقها وبادهَيا بتالِيها.

النواُل واإلكرام واملكافأة
وما  وأَنْلُته،  وَمنْحُته  وأَجْزُته  فالًنا  َوَصْلُت  تقول 
أخالين فالٌن من َعَوائده ونوالِه وفوائِده وِرفِده وِحباِئه 
ُأعطيَت  فيام  لَك  اهللُ  وبارَك  وجائزتِه،  وِمنَْحتِه  وِصَلتِه 

ْلَت. وُأوتيَت وُمنِْحَت وُخوِّ
واإلحساِن  ال��ربِّ  يف   َ َق��رصَّ فام  فالًنا  ُزْرُت  وتقول 
والَبْسِط  والتَّْقريِب  واالحتفاِء  واإلدن���اِء  واإلي��ث��اِر 

. واإليناِس واإلكراِمِ
وقاَبْلُته  وأَثْبُته  فِعِله  عىل  الرُجَل  كافأُت  وتقول 

وجاَزْيُته.

الشكُر واجلحود
نِيعِة  الصَّ بُحرمِة  وقاَم  النِّعمِة  حقَّ  فالٌن  َقىَض  يقال 
َل  وحتمَّ اإلنعاِم  بواجِب  وهَنََض  اآلالِء  َض  ُمْفرَتَ وأدَّى 
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أْعَباَء املِنَِن واحتمل ِمنََّة األيادي وقام بِشكِر امُلنِْعم وَبثَّ 

حماِسنَُه وَنرَشَ َمناِقَبُه وأَذاَع فضَلُه.

ها. وتقول كفَر النِّْعَمَة وَجَحَدها وَكنََدها وَسرَتَ

التواضُع والتكرب
والتََّعبُُّد  والتََّبتُُّل  واخلضوُع  واخلشوُع  التواُضُع 
َربِِه  إىل  يبتهُل  رأيُته  َتقول  واحٌد،  ُد  والتََّزهُّ ُك  والتَّنَسُّ

ُع. ُع وَيَتَضَّ وَيْضَ

وتاَه  واختاَل  وَتطاَوَل  وَتعاَظَم   َ ربَّ وجَتَ  َ تَكربَّ ويقال 
وَشَمَخ بأنِفِه وَعَدا َطْوَرُه.

اجِلدُّ والتقصرُي وإفراُغ الُوسع
ِعناَيَتُه  َف  وَصَ وَدَأَب  واجتهَد  األمر  يف  فالٌن  َجدَّ 
استِطاعتِه  ُجْهَد  ُوْسَعُه وأْفَرَغ مهوَدُه وحاوَل  واْسَتنَْفَد 
ومل   ْ ُيَقرصِّ ومل  ومقَدَرَتُه  وطاقَتُه  ُجهَدُه  أو  ُوَسُعه  وَبَذَل 

َيْفرُت يف األمِر.
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واإلغفاُل  والتََّواين  والتهاُوُن  والتفريُط  والتقصرُي 

والفتوُر بمعنًى واحٍد.

الوسيلُة وَعَدُمَها
إىل  إىل حاجته وذريعًة  يقال جعَل فالٌن ذلك سبًبا 
إىل  اًم  وُسلَّ ُمراِدِه  إىل  َوُوْصَلًة  َمْطَلبِه  إىل  ووسيَلًة  ُبْغَيتِِه 
ُبْغَيتِه وال ماًزا  ُمْلَتَمِسِه، وتقول مل جيْد فالٌن َمساًغا إىل 

ًها إىل َطَلبه. إىل حاجته وال ُمَتَوجَّ

وَراَم��ه  وابتغاُه  وطَلَبه  وحاوله  األم��َر  والتمس 
اه وأراَدُه وَقَصَده بمعنًى. رَّ واْسَتْدعاُه وحَتَ

رفُع الشأن وسقوُطه
إذا  ْهُته  وَنزَّ به  وَسَمْوُت  فالٍن  َشأَن  َرَفْعُت  تقول 
يُف القْدِر  َرَفْعَته من اخلُمول، وتقول فالٌن َوِجيٌه َنبِيٌه َشِ
عظيُم  ملحوُظها  املنزلِة  َرفيُع  الْرَتبِة  عيلُّ  وِت  الصَّ َبعيُد 
إليه  ت  وُشدَّ باآلماِل  وُقِصَد  باألبصار  ُرِمَى  قد  اخلََطر، 

حاُل. الرِّ
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كِر وَخسيُس النَّْفس وساقُط  وتقول فالٌن خامُل الذِّ
وجاهٌل،  وِغ��رُّ  وَغبِيٌّ  وُغْفٌل  الَقدِر  وَوضيُع  امُل��روءِة 

ناءُة واحلَقاَرُة واحٌد. والسقوُط واالْنحطاُط والدَّ

كِر يِت وِطيُب الذِّ ُحْسُن الصِّ
يِت  والصِّ األُْح��ُدوث��ِة  يف  أج��ُل  هو  ما  اْفَعْل  يقال 
 ، النَّرْشِ ْكر وأْطَيُب يف  الذِّ ْمَعِة وأحسُن يف  وأْزَيُن يف السُّ
ُتها وَجَاهُلا وَباُؤها  ها وَمِزيَّ وتقول لك يف هذه الَفْعِلة عزُّ

ُفها وَبَْجُتها وُذْخُرها وَفْضُلها. وَمْكُرَمُتها وَشَ

الغيُظ وإْسكاُنه واحللُم واملاللُة
َب  وَتَلهَّ واْسَتشاَط  واْغَتاَظ  َوَتلَّظى  الرجُل  َغِضَب 
ِضْغنَه وأطفأُت  أَمتُّ  الغيِظ  بمعنى، وتقول يف إسكاِن 

ناَر َغَضبه وأْذَهْبُت ِحْقَده.

ويقال مع فالٍن أناة ووقار وِحلم وسكينة وَسْمت، 
َحليٌم  الَعْقِل  ثابُت  اجلناِح  خافُض  احِللِم  راجُح  وهو 
ٌ َوُقوٌر ساكٌن هاٍد، وتقول َملَّ فالٌن فالًنا  ٌ َلنيِّ حُمتِمٌل َهنيِّ

وَسِئَمُه وَضِجَر منه وكِرَهه.
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ِغينُة احِلقُد والضَّ
يقال يف َصدِر فالٍن ِحْقٌد وَضغينٌة وإْحنٌة، واَستثاَر 
هذا األَْمُر َدفنَِي ِحْقِده وَكِمنَي ِضْغنِِه واستخرج أضغاَن 

صْدِره، وبيني وبينَه عداوٌة وَبْغضاُء.

لَّــُة واخلطــأ الزَّ
ًة وَهْفوًة وَعْثرًة وَسْقطًة  تقول كان ذلك من فالٍن َزلَّ
وَفْرطًة وَكْبَوًة، وقد َيْعُثر اجلَواُد ولكلِّ َجواٍد َكْبَوٌة ولكلِّ 
إىل  فصار  الصواَب  أراد  إذا  أخطأ  ويقال  َنْبَوٌة،  صارٍم 

ْنَب. د الذَّ غرِيِه، وَخطَِئ إذا تعمَّ

االعتذار والعفو واجلزاء
ُل مما اْقرَتَفه،  تقول رأيُت فالًنا َيعتِذُر مما جناه َوَيَتنَصَّ
والُعْذُر وامَلْعِذَرة واحٌد، ويقال ال ُعْذَر لفالٍن وال َبراءَة 

وال خَمَْرج.
وَصَفْحُت  ف��الٍن  عن  َع��َف��ْوُت  العفو  يف  وتقول 
وجتاَوْزُت عن ذنبه وَمهْدُت ُعْذَره وأْغَضْيُت عنه َجْفنى 
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وكظمُت  تغافْلُت  أي  عنُه  وَتَغاضيُت  َعْثَرَته  وأَقْلُته 
غيظي، وتقول يف اجلزاء اْقَتَصْصُت من فالٍن واْنَتَقمُت 
وواعظًة  وزاج��رًة  ورادع��ًة  ُمْؤملََِة  عقوبًة  وعاَقْبُته  منه 

وامُلْقَتصُّ وامُلنَْتِقُم واحٌد.

التوبة والرجوع عنها
تاَب الرجُل من َذْنبه وأناَب وفاَء وَغَسل إساءَته وحَما 
ذنبه وَأْقَلَع َعنْه إقالًعا واْرَعَوى وانَتَهى واْرَتَدَع بمعنًى.

ونَكَص  ونَكَث  اْرَتدَّ  توبته  رجع عن  فيمن  وتقول 
عىل عِقبِه.

التمادى يف الضالل
َغيِِّه  يف  الرجُل  َتادى  َضالله  يف  َتاَدى  فيمن  تقول 
باطلِه  عىل  وأَصَّ  ضالَلتِِه  يف  وتاَه  َغواَيتِِه  يف  واهْنََمك 

ومىَض يف َعامَيتِِه وَتَردَّى يف َجَهالتِِه.
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اللــــوم
ْخُته  ووبَّ وَفنَّدُته  ْبُتُه  وأنَّ وَعَذلُته  الرجَل  ُلْمُت  تقول 
تُّه وعنَّْفُته، ويقال أالم فهو ُمِلْيم أتى ما يالم عليه،  وبكَّ

واستالم إليهم أتاهم بام يلومونه عليه.

رِّ وإذاعُته واكتشاُفه كتماُن السِّ
وَطواه  ه  وأَسَّ وأخفاه  وَسرَته  ُه  ِسَّ فالٌن  كتم  يقال 
ومكتوَم  ه  سِّ مضموَن  عني  وواَرى  وَغطَّاه،  وأْبَطنَه 

ضمريه.

به  وأْعَلَن  وأظهره  وأبداه  ه  ِسَّ فالٌن  أْفَشى  ويقال 
به  وفاَه  وأوَضَحه  وَبثَّه  وكَشَفه  وأْبَرَزه  وأذاَعه  وأشاَعه 

وأْلقاُه يف أفواِه الرجال.

وتقول يف اكتشاف السِّ َوَقْفُت عىل ما أْضَمَره فالٌن 
ه واستبَطنَه، ووَقْفُت عىل  واعَتَقَده واْنَطَوى عليه وأَسَّ

ضامئِر القوِم وَدفاِئنِهم وخُمَبَّآِت صدوِرهم.



28

انتشار اخلرب وبلوغه وانتظاره
يقال يف اخلرب املنترش هذا خرٌب شائِعٌ وذائٌع وُمستفيٌض 

وسائٌر ومنترٌش، وأشاَع فالٌن اخلرَب وأذاعه وأفاضه.

ووَصل  به  واتََّصل  وانتهى  اخلرُب  إليه  َتناَهى  ويقال 
ُدها  صَّ وَيرَتَ ُسها  وَيَتَجسَّ األخباَر  َيرَتقَُّب  وفالٌن  إليه، 

بمعنى َينْتظُِرها واخلرََبُ والنََّبُأ واحٌد.

الشك واليقني
شكَّ الرجُل يف األمِر وَتَرَدَد فيه وارتاَب بمعنى.

وقد  َرْي��ب  وال  ِمْرَيَة  وال  ذلك  يف  شكَّ  ال  ويقال 
ْيُب ووَقْفُت عىل جليَِّة األمِر أي  زاَل الشكُّ واْنَجىَل الرَّ

حقيقتِه.

التواتر وضـــده
وتتاَبَعت  وَترادفْت  وَتوالت  األخباُر  َتواَتَرت  يقاُل 

وتواَصَلت وتعاَقَبت.
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وانقطَعت  وَتراَخت  َرت  تأخَّ تقول  ذلك  ضدِّ  ويف 

وَتباطأْت وتباعَدت.

سداد الرأي وَسَقُمُه واالستبداد به
فالٌن حاِزُم الرأي وسديُده وثاقُبه وأِصيُله وصاِئُبه.

وفالٌن عاجُز الرأي واحليلِة وواهي الرأي والعزيمِة 
وواهنُه وسقِيُمه وُمْضطرُبه وأْعَمى البصريِة.

وتقول يف االْستِْبداِد اْسَتَبدَّ َبرأيِه واْنَفَرد به واْنَقَطع.

البشاشة والعبوس
وَظرافٌة  وَطالقٌة  وَتَلٌُّل  وَبشاشٌة  برٌِش  معه  فالٌن 

وَلطافٌة وإيناٌس وَبْسٌط ولنُِي جانٍب.
وك��اُشه  الوجِه  عابُِس  هو  تقوُل  ذلك  ضّد  ويف 

ُبُه وكاحِلُه. وكاِسُفه وُمَقطَّ

التيامن والتشاؤم
وهو  وتفاءْلُت،  به  ْكُت  وَترَبَّ بفالٍن  نُْت  َتَيمَّ تقول 

ْحَبِة. سعيُد اجلَدِّ وَمْيموُن الطالِِع وُمَبارُك الصُّ
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ُت منه، وهو  ْ وتقوُل يف ضدِّ ذلك تشاَءْمُت به وَتَطريَّ

ه منحوٌس وَمْتُعوس وَنِكد. َنْحٌس من النُّحوِس وَجدُّ

حسن املنظر وقبحه
تقول رأيُت َمنَْظًرا َحسنًا أنيًقا َنضرًيا َبيًجا َبيًّا راِئًقا 
وَرْوَنًقا  وَزْهرًة  وَبْجًة  َنضارًة  له  ورأيُت  رائًعا،  زاِهًرا 
وَراقت  بجُته  وأشَق��ْت  ُن��وُره  َسَطَع  وقد  وَبشاشًة، 

َنَضاَرُته.
نوُره  وَخَد  بجُته  ت  َ َتَغريَّ قد  ذلك  ضدِّ  يف  وتقول 
ُته وَخَد َسناُؤه  وَذَهَب باُؤه وزال ِضياُؤه وَقُبَحت َنْضَ

َرت َبشاشُته. وَتنَكَّ

النزاهة والعار
فع وَيْسَتنِْكُف  َيَتنَُّزه عن ذلك األمِر وَيرَتَّ يقال فالٌن 

منه وَيْأَنُف له وَيِعفُّ عنه.
ٌة وَمهانٌة. وتقوُل يف هذا األمِر َمنَْقَصٌة وَسْوَءٌة وَمَذمَّ

اْلَعاَر  ُيَطوُقَك  فعل  وهذا  َيشينُك  أمر  هذا  وتقول 
وهذه ُسبٌَّة باِقيٌة يف األْعقاِب.
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املــدح والـــذم
ْظُته، وما زال فالٌن  تقول يف امَلْدح َمَدْحُت الرُجَل وَقرَّ
َيْذُكُر حَماِسنَك وفضاِئَلك وَمناِقَبك وحَماِمَدك ومكاِرَمك 

ومساِعَيك ومفاِخَرك ومعالَِيك.
غريه  معاِيَب  َيْذُكُر  فالٌن  زال  ما  ّم  ال��ذَّ يف  وتقول 

وَمساِوَيه ومقابَِحه وَمناِقَصه وخماِزَيه.

الفصاحة والعّي واإلفراط يف الكالم
يقال رجل فصيُح اللسان وُمنَْطِلُقه، وتقول يف الِعيِّ 
هو َعِييُّ اللسان وثقيلُه وأْلَكنُه وهو َميُِّت احِلسِّ وجاِمُد 

القِريِة.
وَهَذٌر  وَسَقٌط  َلْغٌو  كالُمه  كالُمه  َكُثَر  فيمن  وتقول 

وَحْشٌو وَهَذياٌن وحديُث ُخرافٍة.

التمكني والتوطيد وضعف األمر واحنالله
َد  تقوُل إذا أرْدَت َتكنَي أْمٍر وإثباته هذا أْمر قد وطَّ
اهللُ أساَسُه وَثبََّت قَواِعَده وَشيََّد أركانه وأْحَكَم ُعْقدَته، 
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ُة بيننا راِسيُة الَقواعِد َوثِيقُة الَعالئق قد ُأْبِرَم  وتقوُل املودَّ

ت ُقواها. َحْبُلها واْشَتدَّ

وتقول يف ضدِّ ذلك قد َذَهَبت أْسباُب األَْمِر وَضُعَفت 
َقواِعُده وَتَضْعَضَعت َدعاِئُمه واْنَحلَّت ُعراُه.

الشجاعُة واجُلْبُ
وفاتٌِك  وِمْقداٌم  وَبَطٌل  وفاِرٌس  ُشجاٌع  رجل  يقال 

وَجِريٌء وَثْبُت اجلَناِن وشديُد الَبْأِس.
وتقول هم ُلُيوُث الغابِة وُفحوُل احلرِب ومُحَاُته وُأَباُة 

. لِّ الذُّ
وتقول يف ضد ذلك إنه جلََباٌن وواِهٌن وواٍه وضعيُف 

الَبطِش.

الَقَسُم والَعْهُد وَنْكُثه
َحَلف باهلل وأقَسم به وآىَل بمعنًى، والَقَسم واليمني 
واألَلِيَّة واحٌد، ويقال بني الرجلني َعْهٌد وَعْقٌد وميثاٌق، 

وعاهدت فالًنا وعاَقدته.
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وتقول يف نكث العهد َغَدر فالٌن بغريه ونكَث عهَده 

َطه. ونَقَض َشْ

احلكم بالعدل أو الظلم
أو  والنََّصفِة  ِة  ِويَّ والسَّ والِقْسِط  بالَعدِل  بيننا  حَكَم 

اإلنصاِف.

واحلَْيِف  والظلم  باجلَْوِر  فينا  سار  ضده  يف  وتقول 
الَعدل ومأل  ُسنََن  وأمات  اجلَْور  َمعامل  وأحيا  والَعْسِف 

األقطار َجْوًرا وأرْضم البالد ناًرا.

اخلوف وتسكينه
وُرِعَب  واْرت��اَع  غرُيُه  وأفزَعه  وفِزَع  الرجُل  خاف 

وَوِجَل وَخِشَ وَرِهَب وارَتَعَدْت فرائُصه خوًفا.
وَخْوُفه،  َرْوُع��ه  َسَكَن  اخلوف  إسكان  يف  وتقول 

وَع وأمتُّ ِخيفَته وَخَفْضُت جأَشه. وأذهبُت عنه الرَّ
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إثارة الفنت وتسكينها
َمعاملها  وأْحيا  باَبا  واسَتْفَتَح  الفتنَة  فالٌن  أثاَر  يقال 

وَحلَّ ِعقاهَلا.
ويف ضد ذلك تقول أطفأ ناَر الفتنِة وطَمَس َمعامَلها 

وَقّص جناَحها وَغلَّق باَبا.

إظهار العداوة وكتمانها
تقول جاَهَر فالٌن بالعداوِة ُماَهرًة وباَرَز با وظاَهَر 

وكَشف فيها ِقناَعه.
ِة وماَكَر وخاَتَل  ويف ضد ذلك تقول واَرَب يف املودَّ

وداَهَن وخاَدَع.

القلة والكثرة
والطَّفِيُف  ِهيُد  والزَّ والتافُِه  والنَّْزُر  واليسري  القليل 

واخلَسِيُس بمعنًى.
وضد ذلك الكثرُي واجلَمُّ والكثيُف، ويقال هم أكثُر 

ِمن احلص وهذا ماء َغْمٌر أي كثري.
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املخاطرة بالنفس
وامَلهالِك  وامَلعاطِِب  امَلخاوف  نفسه عىل  مَحَل  يقال 
األهواَل  وَرِكَب  وامَلتالِِف  واألَْخطاِر  امُلوبِقِة  واألُُموِر 

ووقع يف َوْرَطٍة إذا كان ال خمَْرج به من األمر.

االعتصام واإلغاثة
اعتَصَم باهلل وعاَذ به واسَتعاَذ وجلَأ إليه واْسَتنَد والَذ 
به واسَتجاَر بمعنًى، ويقال أغاَثه وأجاَره ومَحاه وناَضل 
اه  وَنجَّ املكروه  من  وأْنَقَذه  وأعاَنه  بمعنًى،  وداَفع  عنه 

َته كذلك. َس ُكْرَبَته وأزاَل ُغصَّ ونفَّ

أنصار الدين وأعداؤه
اهلُ��َدى  وفريُق  وأول��ي��اُؤه  اهلل  ِح��ْزُب  أولئك  يقال 
وأْشياُع احلقِّ وأنصاُر ديِن اهللِ ومُحاُة احلقِّ وسُيوُف اهللِ، 
ودَعاِئُمها.  اخلالفِة  وأركاُن  والنرْصِ  العِز  ُسيوُف  وهم 
وتقول هؤالء ِشيعُة الباطِل وفريُق الشيطان وأْتباُع الَغيِّ 
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وأْعداُء احلق وُجنوُد إبليَس وأحزاُب البَِدِع وأهُل الَغيِّ 

قاق والنِّفاق والفتنِة والبِْدعة. والزيِغ والشِّ

االخنــــداع
َمْلَجأٍ  إىل غري  وجَلََأ  َمْطَمٍع  فالٌن يف غري  َطِمَع  يقال 
واْغرَتَّ  َزْرع  ذي  غرِي  بواٍد  وَحلَّ  َمْفَزٍع  غرِي  إىل  وَف��ِزع 

بالّساب.

االستعجال وضده
ْبَق  السَّ البِداَر  البِداَر  بالشء  االستعجال  يف  يقال 
ضّد  يف  وتقول  النجاَء،  النجاَء  عَة  السُّ عَة  السُّ ْبَق  السَّ

ذلك مهاًل مهاًل وُرويًدا ُرويًدا وعىل ِرْسِلَك.

االحنــــراف
وأْعَرَض  وتباَعَد  غرِيه  عن  فالٌن  اْنَحرَف  قد  يقال 
جاَنَبه  ذلك  فوق  فيام  وتقول   ، وتغريَّ ر  وتنكَّ وَنبَأ  وَصدَّ 

ه وشاَحنَه وضاَغنَه. وباَعَده وَهَجَره وعاَنَده وضادَّ
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ه الظفر بالقصد وِضدُّ
وحاَزها  با  اهلل  وأْظَفَره  بحاجتِه  الرجُل  َظِفَر  يقال 
وأْدَرَكها وَبَلَغها وَنَجَحت حاجُته وأْنَجَحها اهللُ وَقىَض 

فالٌن من الشء وَطَره وأَرَبُه وحاجَته وُلَبَاَنته وُبْغَيَته.
وتقول يف ِضدِّ ذلك أْخَفَق َمْسعاه وُردَّ باخلَْيَبِة وُحِرَم 

َف عن مراده. وخاَب وُصِ

النصر وكسر العدّو
ه وأظَهَره عليه وأعاله،  يقال نرصه اهللُ وأْظَفَره بعُدوِّ

. َفَر والظهوَر والُعُلوَّ ويقال رزقه اهلل النرص والظَّ

ويقال يف كس العدوِّ زلزل اهلل أقداَم األعداِء وهَزَم 
��ْوا  وَولَّ وجوَههم  َف  وَصَ فراِئَصهم  وأْرَع��َد  أفئَدَتم 
وخشيًة  َرْهبًة  وصدوَرهم  قلوَبُم  مأَل  وقد  مدبرين 
وخيََّب  سعيَهم  اهلل  أضل  وقد  وانرصفوا  وُرْعًبا  وَهْيَبًة 

ب ُظنوهَنم. آماهلم وكذَّ
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االستعباد والتذلل
ُهم وَتَلََّكهم، واْمَتَهَن  يقال َتَعبََّد فالٌن قوَمه واْسرتقَّ
فالٌن فالًنا واْبَتَذَله وأهاَنُه واْزَدَرى به، وتقول القوُم يف 
َمْلَكته وَقْبَضتِه وَحْوَزتِه وُسْلطانِه، وهؤالء َخَدُم الرجل 

وَتَبُعه وحاِشيُته وبَِطاَنُته.

املأثـــم
تقول ال ِوْزَر عليك يف ذلك وال َمْأَثَم وال َحَرَج وال 

ُجناَح وال إْصَ وال ذنب.

املغنم
تقول هذا أَجلُّ َمْوِقًعا عندي من كل َرِغيبٍة وَمْغنٍَم 
كل  ومن  َعَرٍض  كل  ومن  وُمْستفاد،  وفائدة  وَذِخ��رية 

ناطٍِق وصاِمٍت.

نيل احُلظوة
يقال فالٌن من أهل األُْلفِة عند األمري، وتقول أسأُل 
اهللَ توفيقي ملِا ُيَقّرُبني منك وُيِزْلُفني عندك وأنت أعظُم 
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أصحاب األمري ُزْلَفًة وأشُفهم ُحْظوًة وأعالهم َمكانًة، 

ْلَفى واحلُْظوُة وامَلكانُة والُقْربة واحد. والزُّ

احلجـــاب
ُتوُر واحلُُجُب واألْسداُل بمعنًى، أسدل اهلل عليك  السُّ
رْتَ وأْسَبَلُه، ويقال َهَتَك فالٌن احلجاَب املضوَب عىل  السِّ

رْتَ عنهم. َذِويه وأزاَل السِّ

االنتظـــار
ُده  وأَتَرصَّ وُأراِعيه  ُوُروَد اخلرب  أنتظُر  ِزلُت  ما  يقال 

ُبه وأْرُصُده. وأَتَرقَّ

االكرتاث
يقال ما اكرتثت هلذا األمر ومل أْحَتِفْل به ومل أْعَبْا ومل 

أباِل.

حسن املوقع
يقال وَقَع ذلك أحسَن َمْوِقٍع وألَطَف موِضٍع وأَجلَّ 

مكاٍن وأَخصَّ حَمَّل وأشَفَه وأْعاله وأْسناُه.
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دوام السعد
هُر وَتغاَفَل عنهم الزماُن وسامَلَْتهم  يقال ساَمَح هلم الدَّ
الزماِن،  ُصوُف  وهاَدَنْتُهم  األَْعَواُم  وساَعَدْتُم  األياُم 

ْتُم وَتَطَّْتُهم. وعَدَلت عنهم وَتَعدَّ

االدِّخــــار
َخر فالٌن العلَم واملاَل وَذَخَرُه واقتناُه وَحَواُه  يقال ادَّ
فالٍن  َذِخ��ريُة  ويقال  ِة،  الشدِّ ليوم  ًة  ُعدَّ ه  وَصريَّ ه  وأَع��دَّ

العلُم وَذخريُة أخيه املاُل.

املماطلـــة
وداَفْعُته  وطاَوْلُته  ْيِن  بالدَّ الغريَم  ماَطْلُت  يقال 

ة وتراَخْت. ْفُته، وتقول قد طالت امُلدَّ وَسوَّ

البدل والعــوض
فالٌن  وأعاضه  غرِيه  ِمن  األمَر  هذا  اعتاَض  يقاُل 
َضه وُخْذ هذا ِعَوًضا ِمن ذاك، والِعَوُض واخلَلُف  وعوَّ

والَبَدُل والَبديُل واحٌد.
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رور واحلزن واملشاركة فيه أجناس السُّ
والَبْهجُة  وال��َف��َرُح  واجلَ����َذُل  واحلُ��ب��وُر  وُر  ال���سُّ

واالْستْبشاُر واالْرتِياُح واحٌد.
به  وَج��ِذْل��ُت  س��ارٌّ  أم��ر  وه��ذا  ذل��ك  ين  َسَّ تقول 

ُت واْرحَتُْت. واْبَتهْجُت واْسَتْبرَشْ
األمر  هذا  يف  َح��َدَث  ما  س��اَءين  احلُ��ْزن  يف  وتقول 
وتقول  َذْرعي،  وأضاق  قلبي  وآمَلَ  وأشجاين  وأحَزَنني 
ُركني  وَهدَّ  َطْريف  وأَغضَّ  قلبي  َم  أرْضَ ذلك  فوق  فيام 

قاَد عن عيني. وأَمرَّ عيش وأطاَل َلْييل وأطاَر الرُّ
ْجُو واهلَمُّ والَكْرُب والكآَبُة بمعنى  واحلُْزُن والَبثُّ والشَّ
، ويقال أنا شيكك فيام َعراك من هذه النائبة ونابَك  الَغمِّ

َّ  بِك. من حوادث الدهر وَدمَهَك وَغِشَيك وَدهاَك وأمَل

مفاجأة النوائب
حادثٌة  عليه  وحدَثْت  نائبٌة  ناَبْتُه  الرجُل  هذا  تقول 
ٌة وَنَزلْت به نازلٌة وأصاَبْته ُمصيبٌة، وصوُف  وأملَّْت به ُمِلمَّ
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الدهِر وطوارُقه وَنَكباُته وَعَثراُته وحِمَنُه واحٌد، ويقال هو 

َهَدٌف للنوائب وَغَرٌض هلا.

اإلفـــراط
وأَغَرق  وَغاَل  وأَفَرط  أمره  يف  جل  الرَّ ف  أَسَ يقال 
جتاَوَز  إذا  ى  وتعدَّ وأكثَر  وأْسَهَب  القول  يف  وأْطنََب 

القْصَد.

املمازحــــة
املِزاح وامُلهاَزلُة وامُلداَعبُة وامُلفاَكهُة واحٌد، يقال َهَزْلُت 

يف كالمي وهاَزْلُت الرجَل وداَعْبُته ومازحُته وفاكهُته.

احلســــن
والَقسامُة  والَبْهجُة  وال��نَّ��ْضُة  واجلَ���امُل  احلُ��ْس��ُن 

والَوسامُة والَوضاءُة بمعنًى.

الشوق واحُلب والُولوع
يقال فالٌن ُمْشتاٌق إىل فالٍن وتاِئٌق إليه وأَحبَّ فالٌن 
واصَطفاه  فالًنا  األمرُي  واْصَطنَع  وصافاه،  ُه  وَودَّ فالًنا 
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ُء وأْصِفياُء  اُء وأِحبَّاُء وأِخالَّ َأِودَّ واْنَتخَبه وَألَِفه، والقوُم 

ٌن. وُخالَّ
َج بالشء وُأولَِع وَكِلَف. ويقال هَلِ

السباق والتفرد باألمر
وفاَتُه  اخلصال  من  َخْصلٍة  يف  فالًنا  ف��الٌن  َسَبق 
ُيساَمى  ال  وفالٌن  ْبِق،  السَّ َقَصَب  حاَز  ويقال  وأْعَجَزه، 
وال جُياَرى وقد سَبَق من جاراه وَعال من ساماه، وهو 
َشْاٌو  وله  ِعناُنه  ُيْثنَى  وال  ُغباُره  ُيَشقُّ  ال  غاياٍت  َسبَّاُق 
ال  وَبدهيٌة  ُتقاَرُب  ال  وهنايٌة  ُتْلَحُظ  ال  وغاَيٌة  ُيْلَحُق  ال 

ُتعاَرُض.

االمتناع من فعل الشيء
يقال ال أفعُل ذلك أبًدا ما اختَلَف الَعرْصاِن )الغداُة 
والعش( وما َكرَّ اجلديداِن )الليل والنهار( وما اختَلَف 
اِن، وتقول  امَلَلواِن وما اْصَطَحَب الفرَقداِن وما الَح النَّريِّ
ال أفعل ذلك ما َعنَّ يف السامء نجٌم وما الَح َبْدٌر وما َطَلع 
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لُّه َكرُّ اجلديديِن وال اختالُف  َفْجٌر، وعَقَد فالٌن َعْقًدا ال َيُ

هوِر واألَْعواِم. العرَصْين وال َمرُّ األيام وال َكرُّ الدُّ
العوائـــــق

املوانُِع  وَمنََعْتني  الَعواِئُق  أرْدُت  عام  عاَقْتنِي  يقال 
وحالِت احلواِئُل، وأْقَعْدُت فالًنا عن كذا وَثبَّْطُته، وَمنََعْتنِي 

موانُِع األَْقدار وعوائُق الَقضاء وَعوادي الدهر.

أمارات األشياء
وَتباشرُي  اخلري  وأماراُت  الُيْمِن  عالماُت  هذه  يقال 
الساعة،  آيات  اهلل وآية من  آيات  آية من  ، وهذه  النَّرْصِ
ال  مناًرا  له  وبنى  َتشتبه  ال  أعالًما  للحقِّ  وَضَع  ويقال 
َينِْهدم، وهذه أماراٌت َبيِّنٌة وأعالٌم المعٌة ودالئُل ناطقٌة 

وشواهُد صادقٌة وآياٌت باهرٌة.

دوام استحضار الشيء
ومُمَثَّاًل  فِْكِري  يف  ًرا  مصوَّ ِزْل��َت  ما  للرجل  يقال 
َخواطِِري  بني  ًفا  ومترصِّ ضمريي  يف  وجاِئاًل  لناظِِري 

وَسِمريي وَنِجيَّ فؤادي.
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خالصة الشيء
ه وأعطيُتَك  هذا خالُص الشء وحَمُْضه ولُباُبه وِسُّ

من ُحرِّ املتاع أي من خالِِصه وَجيِِّده.

الذبُّ عن الشيء
اإلسالم  ومِحَى  الديِن  حقيقِة  عن  َيُذبُّ  فالٌن  يقال 

وَحْوَزتِه وُبْحُبوَحتِه وساَحتِه.

االضطرار إىل صنع الشيء
نِي  يقال أْحَوَجني فالٌن إىل كذا ومَحََلني عليه وَحضَّ

يِن وأجْلَأين. َضني واْضَطرَّ وَحثَّنِي وَحرَّ

إصالح الفاســـد
اخلَْرَق  ورَقَع  َعَث  الشَّ  َّ ومَل الفاِسَد  فالٌن  أصَلَح  تقول 

تاَت وَجرَبَ الَوْهَن وَحَسم الداَء. وَرَتق الَفْتَق وَجَع الشَّ
الداُء  املائُل وانحسم  الفاِسُد واستقاُم  ويقال َصَلَح 
واْنَجرَب  اجلُ��ْرُح  واندَمَل  امَلْيُل  واعتَدَل  الفْتُق  واْرَتَتق 

الَوْهُن.
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أخذ الشيء بأمجعه
تِه  وُرمَّ ه  وَأْسِ وَحذافرِيه  بأْجَِعه  الشء  أَخَذ  يقال 
واستوَعَبه  ال��شَء  واستْغَرَق  وتالِِده،  وطارفِه  وُجلِّه 

واْسَتْقَصاه، وَحَوْيُت الشَء وُحْزُتُه واستوَلْيت عليه.

الفصل بني الشيئني
وفاِصاًل  وفارًقا  األمرين  بني  مميًِّزا  جعلُتَك  يقال 
وحاِجًزا، ويقال بني األمرين َبْوٌن بعيٌد وتباُيٌن وتفاُوٌت 

وتفاُضٌل وتناٍف وتناُقٌض وتضادٌّ.

أنواع الِغشِّ والَكذب
الِغشُّ واخِلياَنُة وامُلداَهنُة والتَّْمويُه بمعنًى.

واحٌد،  واإِلْفُك  وامَلنْيُ  والُبْهتاُن  وُر  والزُّ والَكِذُب 
َقُه  َهُه وَلفَّ َرُه وَموَّ يقال اخَتلَق فالٌن وَزْخَرَف الكِذَب وَزوَّ

واْخرَتَعه.
العلل واألمراض

وم��وُع��وٌك  وَسقيٌم  وَعليٌل  م��ري��ٌض  ف��الٌن  يقال 
العَلُل واألَْوصاُب  ، وقد أصابت فالًنا  وحمموٌم وُمْعَتلٌّ
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واألمراُض واألسقاُم واآلالُم واألوجاُع، ويقال للداء 
الذي ال دواء له داٌء ُعضاٌل، ويقال يف القيام من املرض 

َبِرَئ وَنِقَه وُشِفَي وُعويِفَ وأفاَق وَصحَّ واْنَتَعَش.

يب والِكرب الشَّ
يقال اْحَدْوَدَب الرجُل من الِكرَبِ وشاَخ وَكرِبَ واْنَحنَى 
ُته وانحنى ُصْلُبه  َس. ويقال َولَّت شدَّ وأَسنَّ وَهِرَم وَتَقوَّ

. وَرقَّ َعْظُمه وَنَحَل حتى اْحَدْوَدَب وَقيََّده الِكرَبُ

املــــوت والقرب
يقال مات الرجُل وباَد وُتُويفِّ وأْوَدى وفاَضت نفُسه 
اُم  والسَّ وامَلنِيَُّة  وامَلنُوُن  َربَّه )واملوُت  وَلِقَي  َنْحَبه  وَقىَض 
َدى واهلاَلُك والوفاُة بمعنًى(، وتقول  واحِلامُم واحلَنْيُ والرَّ
يف الكناية عن ذكر املوت استأثر اهلل بفالٍن وَنَقَله إىل دار 
كرامته واختار له ما اختاَر ألَصِفيائه من ِجواِره، ويقال 

ُيه وواراُه حَلُْده وَغيََّبْتُه ُحْفَرُته. أَجنَُّه رَضِ
قُّ واحلُْفرُة  َزُخ والشَّ ْمُس واجلََدُث والرَبْ والقرْبُ والرَّ

والضيح واحٌد.
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البكـــــاء
وَتَرْقَرقْت  َعرَباُته  واسَتَبقْت  ُدموُعه  فاضت  يقال 
وَهَطَلت  وَتقاَطَرت  وَتاَطَرت  َرت  ��دَّ وحَتَ واْنَسَكَبت 

َلت واْغَرْوَرَقت وَذَرَفت. ومَهَ

الوارث واخَلَلف والِقسمة
وَعَصَبُته  وأْعقاُبه  وأْخالُفه  فالٍن  وَرَثُة  هؤالء  يقال 
وُتراُثه  وإِرُث��ُه  فالٍن  مرياُث  َع  ُت��ُوزِّ قد  ويقال  يُته،  وُذرِّ
ْطُته  وَقسَّ ْعُته  ووزَّ بينهم  املال  قسمُت  وتقول  وَتِرَكُته. 
وَنِصُيبه  وِقْسُمه  وَسْهُمه  فالٍن  ِقْسُط  وهذا  ْأُته،  وَجزَّ

ُته. وَحظُّه وِحصَّ

األضــــداد
ُنوُّ والُبْعُد  مُّ الدُّ الَفَرُح والَغمُّ الَيساُر والَفْقر املْدُح والذَّ
والتكلُُّف  ْبُع  الطَّ والَكِذُب  ْدُق  الصِّ والِكْتامُن  اإلْظهاُر 
ياُء  والضِّ الظُّْلمُة  واخلَ���ْوُف  األْم��ُن  ُة  وال��ش��دَّ خ��اُء  ال��رَّ
واالفرتاُق  االجتامُع  والَكراهُة  امَلَحبَُّة  والَقطيعُة  لُة  الصِّ
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امُلَقاُم  الَبشاشُة والُعُبوس  النوُم والَيَقظُة  الَعْزُم واالنثناُء 
امُلخاَلَطُة  واليقنُي  الظنُّ  واالنتهاُء  االبتداُء  والظَّْعُن 
النُّْطُق  واخلُ��ْساُن  ْبُح  الرِّ والَعداوُة  داقُة  الصَّ وامُلجاَنبُة 
النُّْصُح  والَقناعُة  احِلْرُص  والَفَظاظُة  ُة  قَّ الرِّ ْمُت  والصَّ
ْعُف الُعْسُ والُيْسُ الَكرامُة واهلَواُن  ُة والضَّ والِغشُّ الُقوَّ
ْخُط الَعْفُو والُعُقوبُة التَّْبذيُر والتَّْقترُِي الَعْدُل  الِرضا والسُّ
اُء  َّ السَّ واإلْحجاُم  اإلْقداُم  واإلساءُة  اإلحساُن  واجلَْوُر 
اُء اجِلدُّ واهلَْزُل القديُم واحلديُث التالُِد والطاِرُف  َّ والضَّ
رْبُ  امُلْقبُِل وامُلْدبُر العاجُل واآلجُل الثواُب والعقاُب الصَّ
والفاجُر  اْلَبارُّ  والظُّْلمة  النوُر  َعُة  والضَّ ْفعُة  الرِّ واجلََزُع 

ْهُل واجلََبُل. عُة واإلْبطاُء السَّ السُّ

مبادئ األمر والفحص عنه
تِه وُمْبَتداه وُعنُْفوانِه  يقال كان ذلك يف َبْدء األمر وفاحِتَ
وَبواِديه  وأواِئُله  األمر  فواتُِح  وهذه  وُمْبَتَكِرِه،  وَشبابِه 

وَموارُده.
ويقال يف الفحص عنه َفَحْصُت عن األمر وبَحْثُت 

ْقُت يف البحث عنه وَفتَّْشُت. وَتعمَّ
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وضوح األمر والتباسه
اْنَكشَف األمُر وَوَضَح وأضاَء وأْزَهَر وأْسَفَر  يقال 
احلقُّ  وَوَض��َح  الِغَطاُء  انكشف  وتقول  واْنجىَل،  وأناَر 

وَحْصَحَص والَح.
ويقال يف التباس األمر اْلَتَبَس األمُر واْشَتَبَه واْخَتَلَط 
َخْبَط  وَخَبَط  وَضلَّ  وتاَه  األمِر  يف  فالٌن  حَتَريَّ  وقد   ، وُغمَّ
ُة واللَّْبُس واحلَرْيُة واحٌد. ْبهُة والَعاميُة والُغمَّ َعْشواَء، والشُّ

ثبوت األمر واالتفاق عليه
يقال َدلَّ عىل هذا البياُن وَجَرت عليه التجربُة وَقبَِلْته 
وقام  الُعدوُل  له  وَشِهَدت  أُي  الرَّ عليه  واْسَتَقّر  الطِّباُع 

هاُن. عليه الرُبْ
لفالٍن  ُمطابٌِق  فالٌن  األمر  عىل  االتفاق  يف  ويقال 

وُمتابِع له، وقد أْطبَق القوم عىل األمر واجتمعوا عليه.

االستعداد لألمر والعجز عن القيام به
واْحَتَفَل  ًبا  ُمَتأهِّ حُمَْتِفاًل  ا  ُمْستِعدًّ فالٌن  جاء  يقال 
العجز  يف  ويقال  بمعنًى.  يَّأ  َوَتَ لألمر  َب  وَتَأهَّ واْسَتَعدَّ 
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عن القيام باألمر ال طاَقَة يل بالقوم وال ِقَبَل يل ِبم وال 

ِقوام يل بذا األمر.
الكف عن األمـــر

وَلَوْيُته  وَثنَْيُته  عنه  ْفُته  فرَصَ األمَر  فالٌن  أراَد  يقال 
وَصَدْدُتُه وَكَفْفُته، وراَم فالٌن ُظْلَم فالٍن فَدَفْعُته وَدَرْأُتُه 

وَرَدْدُته وَرَدْعُته وَقَمْعُته.
تفاقم األمر وانتفاضه

يقال اْسَتْفَحل األمر وَكرُب شأنه واْشَتدَّ َهْوُله، وتقول 
واْسَتْشنََعه  واْسَتْبَشَعه  واْسَتنَْكَره  األمَر  فالٌن  أعَظَم 

واْسَتْفَظَعه.
َبت  وتقول يف انتفاض األمر اْنَتَفَضت األمور وَتَشعَّ
واْضَمَحلَّ  واْخَتلَّت  وَتَشتََّتت  واْضَطَرَبت  َنْت  وتَلوَّ

الباطُل وَزَهَق.
توقع األمر وحصوله بدون توقع

سُمه  وأَتوَّ ذلك  ُم  أَتَوهَّ كنُْت  األمر  توقع  يف  يقال 
يَُّل إيلَّ وأَتْت أْعالُمه وُاْلِقَي يف َخَلِدي أن األمَر  وكان خُيَ

صحيح.
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َكت به اخلَواطُِر  ويقال هذا أمر مل خَيُْطر بِباٍل وال حترَّ
ٌة وال َعِلَق به  وال جاَل به الِفْكُر وال اْضَطَرَبْت به حاسَّ

. َوْهٌم وال َجَرى يف َظنٍّ
سهولة األمر وصعوبته

يقال اْنقاَد له األمُر وَتيَّس، وهذا أمر قريُب التَّناُول 
َسْهُل املرام َسِلُس الطلب داين امُلْلَتمِس، ويقال أتاه األمر 
ًة واْنقاَد له  م فيه مشقَّ َعْفًوا َصْفًوا مل َيُمدَّ إليه يًدا وال جَتَشَّ

َر. َب وَسُهَل ما َتَوعَّ ما تَصعَّ
ويقال يف صعوبة األمر قد َصُعب عليه األمر وَعُسَ 
َر وَتَعسَّ واْلَتوَى وأْعَيا وامْتنََع، وهذا أمر  َر وَتَعذَّ وَتَوعَّ

بعيُد التَّناُول َوْعُر امُلْلَتمِس َصْعُب املرام.
الوصول إىل غاية األمر وانتظامه ومتامه

وال  لناظٍر  َمْطَلٌع  وراءها  ليس  غايًة  بفالٍن  اهلل  َبَلغ 
ُمَتجاَوٌز  وال  ٍة  هِلمَّ ُمْرَتًقى  فوَقها  وليس  مُلْسَتِزيٍد  زيادٌة 
ألَمٍل، وقد بلغ يف الفضل غايًة ال ُتْدَرك، ويقال قد انتظم 

يََّأ واْسَتقاَم واْلَتَأَم وَتمَّ األمُر وَكُمَل. األمُر واتََّسَق وَتَ
وهذا متامه وكماله
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