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بن مضر. قال  1"ولدا مضر: قال ابن إسحاق: فولد مضر بن نزار رجلني: إلياس بن مضر، وعيالن .1
 .2ابن هشام: وأمهما جرمهية

مضر ثالثة نفر: مدركة بن إلياس، وطاخبة بن إلياس،  أوالد إلياس: قال ابن إسحاق: فولد إلياس بن
 ، امرأة من اليمن.3وقمعة بن إلياس، وأمهم: خندف

 قال ابن هشام: خندف بنت عمران بن احلاف بن قضاعة.

قال ابن إسحاق: وكان اسم مدركة عامرا، واسم طاخبة عمرا، وزعموا أهنما كاان يف إبل هلما يرعياهنا، 
عليه يطبخانه؟ وعدت عادية على إبلهما، فقال عامر لعمرو: أتدرك اإلبل، أم  فاقتنصا صيدا، فقعدا

تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: بل أطبخ، فلحق عامر ابإلبل فجاء هبا، فلما راحا على أبيهما حداثه 
 .4بشأهنما، فقال لعامر: أنت مدركة، وقال لعمرو: وأنت طاخبة

 ولد عمرو بن حلي بن قمعة بن إلياس.وأما قمعة فيزعم نساب مضر: أن خزاعة من 

__________ 

وأما عيالن أخو الياس، فقد قيل: إنه قيس نفسه ال أبوه، ومسي بفرس له امسه: عيالن، وكان جياوره  1
 قيس كبة من جبيلة عرف بكبة اسم فرسه، فرق بينهما هبذه اإلضافة، وقيل: عيالن اسم كلب له.

يها: امرأة من جرهم، ومل يسمها، وليست من جرهم، وإمنا هى وذكر ابن إسحاق أم إلياس، وقال ف 2
صلى -وقد قدمنا ذلك ىف نسب النيب  -فيما ذكر الطربى-الرابب بنت حيدة بن معد بن عدانن 

 هللا عليه وسلم.

وخندف الىت عرف هبا بنو إلياس. وهي اليت ضربت األمثال حبزهنا على إلياس، وذلك أهنا تركت  3
األرض تبكيه: حىت ماتت كمدا، وكان مات يوم مخيس، وكانت إذا جاء اخلميس بنيها، وساحت يف 

 بكت من أول النهار إىل آخره.

قال الزبري: وإمنا نسب بنو إلياس ألمهم؛ ألهنا. حني تركتهم شغال حلزهنا على أبيهم، رمحهم الناس، 
 ين خندف.فقالوا: هؤالء أوالد خندف الذين تركتهم، وهم صغار أيتام، حىت عرفوا بب

ويف اخلرب زايدة وهو أن إلياس قال ألمهم، وامسها ليلى، وأمها: ضرية بنت ربيعة بن نزار اليت ينسب  4
؛ وقد أقبلت ختندف يف مشيتها: ما لك ختندفني؟ فسميت: خندف، واخلندفة: محى ضريةإليها: 

 سرعة يف مشي، وقال ملدركة:

 وأنت قد أدركت ما طلبتا
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 وقال لطاخبة:

 أنضجت ما طبختاوأنت قد 

 وقال لقمعة وهو عمري:

 (1)وأنت قد قعدت فانقمعتا." 
ت منها أمر ابستخراج السبيطية فاستخرجت له فكان"كما ظننتم وأمر ابالمساك، ُثمَّ أنه قدم البصرة ف .2

أمجة لرجل مَن الدهاقني يقال له سبيط، فحبس عنه الوكيل الَِّذي قلد القيام أبمر الضية واستخراجها 
 بعض مثنها وضربه فلم يزل َعَلى ابب امَلْنصمور يطالب مبا بقي له من مثن أمجعته وخيتلف يف ذلك ِإىَل 

 بت الضيعة إليه بسبب أمجته فقيل السبيطية.ديوانه َحىتَّ مات فنس

 وقالوا قنطرة قرة ابلبصرة نسبت ِإىَل قرة ْبن حيان الباهلي، وكان عندها هنر قدمي ُثمَّ اشرتته أم َعْبد اّللَِّ 
ْيد ْبن َعاِمر فتصدقت به مغيضا ألهل البصرة وابتاع َعْبد اّللَِّ ْبن َعاِمر السوق فتصدق به، قَالموا ومر عمب َ 

َو بنخل فأمر به فعقر، وهدم محام  اّللَّ ْبن زايد يوم نعي يزيد ْبن معاوية َعَلى هنر أم َعْبد اّللَِّ فإذا هم
 محران ْبن أابن وموضعه اليوم يعمل فيه الرابب.

قَالموا: ومسجد احلامرة نسب ِإىَل قوم قدموا اليمامة عجم من عمان ُثمَّ صاروا منها ِإىَل البصرة َعَلى 
 أقاموا حبضرة َهَذا املسجد، وقال بعضهم بنوه ُثمَّ جدد بعد.محري ف

وحدثين علي األثرم عن َأِب عمبَ ْيدة عن َأِب عمرو ْبن العالء، قَاَل: كان قيس ْبن َمْسعمود الشيباين َعَلى 
الطف من قبل كسرى فهو اختذ املنجشانية َعَلى ستة أميال مَن البصرة وجرت َعَلى يد عضروط يقال 

 نجشان فنسبت إليه، قَاَل: وفوق ذلك روضة اخليل كانت مهارته ترعى فيها.له م

وقال ابن الكليب: نسب املاء الذي يعرف ابحلوءب ِإىَل احلوءب بنت كلب ْبن وبرة، وكانت عند مر 
اف ِإىَل ضرية بنت ربيعة ْبن نزار وهي أم حلوان ْبن ِعْمرَان ْبن احل محى ضريةْبن أد ْبن طاخبة، ونسب 

 ن قضاعة، قَالموا نسب حلوان ِإىَل حلوان هذابْ 

 "..(2) 
 وهي الذفراء بنت هين بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة. -"فكهة .3

وأخو عبد مناة ألمه علي بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن عمرو بن مازن الغساين، وكان 
                                         

 1/70سرية ابن هشام  (1)
 361فتوح البلدان، البالذري ص/ (2)
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مه علي ُث خلف عليها أخوه أل عبد مناة بن كنانة تزوج هندا بنت بكر بن وائل، فولدت له ولده،
بن مسعود، فولدت له، فحضن علي بين أخيه، فنسبوا إليه، فقيل لبين عبد مناة: بنو علي، وإايهم 

 عىن الشاعر بقوله:

 هلل در بين علي ... أمي منهم وانكح

 وكعب بن زهري بقوله:

 صدموا عليا يوم بدر صدمة ... دانت علي بعدها لنزار

 ة على علي بن مسعود، فقتله، فوداه أسد بن خزميةُث وثب مالك بن كنان

 . ابن كنانة

وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيالن وقد قيل: إن أمه هند بنت عمرو بن قيس، وإخوته من 
أبيه أسد وأسدة، يقال إنه أبو جذام واهلون، وأمهم برة بنت مر بن أد بن طاخبة، وهي أم النضر بن  

 أبيه. كنانة، خلف عليها بعد

 

 ابن خزمية

وأمه سلمى بنت سليم بن احلاف بن قضاعة، وأخوه ألبيه وأمه هذيل، وأخومها ألمهما تغلب بن 
 حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة.

 وقد قيل: إن أم خزمية وهذيل سلمى بنت أسد بن ربيعة

 

 ابن مدركة

نت ابن قضاعة، وأمها ضرية بوامسه عمرو، وأمه خندف، وهي ليلى بنت حلوان بن عمران بن احلاف 
 (1)." محى ضرية،ربيعة بن نزار قيل: هبا مسي 

"يسمى ظلم أيضاً ُث الدثينة ماء ُث الّصّخة ُث املريط فيها قلتة يقال له العذرة فعلة وفيه بئر يقال هلا  .4
وعن  ،املضياعة، ُث إن تياسرت ملياه الشربة فالثعل والبقرة والينوفة ينوفة خنثل وهي قرن جبل فارد

يساره احملدث وبراق منلى واحلوءب ومطلوب، وعن يسار ذلك يف مياسر الشربة من قصد الطريق 
األيسر إىل قرن اليمانية النخلية وانصحة والبغرة وبرمي ويبدو له حصن من شرقي قرن اليمانية ُث ترجع 

                                         
 2/266اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك، وصلة اتريخ الطربي، الطربي، أبو جعفر  (1)
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جامعة ويقع يف  قفتأخذ أطراف العربى ُث األثبجة ُث ضرية وهي منازل وبلد يزرع فيه وحصنان وسو 
وحواليها أعالم منها عسعس ومنها هضب احلجر وهو ماء عذب قلتة يدخل له  محى ضريةاحلمى 

حتت اهلضبة وحوهلا هضاب متفرقة، وعلم أيضًا يقال له وسط مثل عسعس، ُث الّضلع ضلع الوكر، 
واطيء أِب م ، واحلمى قطب مبا دار حوله إىل أقصىمحى ضريةُث يطلع يف احلزيز وهو رأس احلمى 

 مالك.

فمن عن يسار ضرية مما يلي الشمال من املناهل واملوارد واملراعي ضلفع هضاب وصحراء ترعاها اإلبل 
 قال الراجز:

 اي إبالً هل تعرفني ساقاً ... وضلفعان املرتع الرّقاقا

 وفوزة املشرفة األنساقا

ة وهي طائية، ا بطن الّرّمة ودوهنما عشري ُث ساق الفروين ُث أابانن األسود واابن البيض جبالن مير بينهم
وبفراعه أجا وسلمى جبال طيء ُث وراء ذلك القصيم وهو بلد واسع كثري النخل والرمل والنخل يف 
حواء الرمل وهو كثري املاء كثري احلصون، وإىل انحيته خيرب من قصد احلجاز وهضب القنان، وللقنان 

رباء عن ميني ذلك والينسوعة ومها من مياه الطريق البصري قّنة سوداء، وصارة وذو عاج وهو ماء ُث اخل
وبركة طخفة دوهنما إىل بركة ضرية، والقصيم حتته رمل الشقيق إىل حظائر مدرك وعن يسار ذلك إىل 

 (1)انحية احلجاز رخام وهو ماء قارات الّزانِب والبجليتان وذلك كله دون أبلى فرأس الّشربّة.." 
 ب مذحج لربيعة:"والشيطني يذكر فيه حر  .5

 منعنا الغيل ممن حّل فيه ... إىل بطن اجلريب إىل الكثيب

 أبرماح مثقفة صالب ... غداة الطعن يف اليوم الكثيب

 وهم سدوا عليكم بطن جند ... وضرَّات اجلبابة واهلضيب

 وخزاز وفيها يقول بفض من شهدها من خوالن:

 املوت حيديهاكانت لنا خبزاز وقعة عجب ... ملا التقينا وحادي 

 ويقال فيها خزازي يف ذلك أوس بن حارثة بن ألم مينُّ خوالن بنصرة مذحج لقضاعة على بين ربيعة:

 وحنن ضربنا الكبش من فرع وائل ... أبسيافنا حىت اشتكى أمل احلدِّ 

 غداة لقيناهم بسفح عنيزة ... بكل جنيب الرَّجل واألشعث الورد

                                         
 144صفة جزيرة العرب، اهلمداين ص/ (1)
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 علينا فسران ابخلميس وابلبند مبا اجرتمت فينا وجرَّت قضاعة ...

يريد مبا جّر حزمية بن هند وكان يتعشق لفاطمة بنت يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة، قال عمارة بن 
 عقيل بن بالل بن جرير:

 ايليلة الربق الغميض ودونه ... من بطن طخفة أو سواج منكب

 يستهل ويسكب حبمى ضريةجاد اجلريب فبات ضور راببه ... 

 ضيء، وستطري راببه ... قدماً وتدفعه العداب الغيهبطوراً ي

 فأطم ذا مرخ فبات يكبه ... عما أطمأن من الكثيب توثب

 وعال لغاط فبات يلغط سيله ... يف قرقرى شعب اليمامة تشعب

 وأقام ابلَقماَّن عامة ليله ... فكأن دارة كل جو كوكب

 تسكبوأانخ ابلدهنا، وشقَّ مزاده ... بدهاسها وعزازها يس

هو محى كليب وبني احلمى وضرية جبل النري وقد يرى قوم من اجلهال أن داير ربيعة  محى ضريةقالوا: 
بن نزار كانت من هتامة بسردد وبلد لعسان من عك، وأن تبعاً اقطعهم هذه البالد ملا حالفوه، وهذا." 

(1) 
 ة قال طفيل:"ويلملم ميقات أهل هتامة وجاء يف بعض احلديث امللم مكان الياء مهز  .6

 وسلهبة تنضو اجلياد كأهنا ... رداة تدلَّت من فروع يلملم

ويقال مللم أيضاً. مىن مبكة منّونة من مىن األدمي عطنه ومىن منّون من داير غين قريب من طخفة وهو 
ن واد ابحلمى. ذو طلوح يف داير متيم من حنو كاظمة محى ضرية ، وابحلمى الرخام جبل صغري، والرايَّ

 رير:قال ج

 مىت كان اخليام بذي طلوح

 وذو طلح مكان قال احلطيئة:

 ماذا تقول ألفراخ بذي طلح ... محر احلواصل ال ماء وال شجر

 وانظرة موضع، ومسحالن وحامر موضعان قال احلطيئة:

 عفا من سليمى مسحالن وحامره

 محر ابليمن، وقرقرى من اليمامة وقراقر موضع، وسوى موضع قال الراجز:

                                         
 172صفة جزيرة العرب، اهلمداين ص/ (1)
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 من قراقر إىل سوىفوَّز 

 وقال النابغة يصف الدّو:

 وأىن اهتدت والدّو بيين وبينها ... وما كان ساري الليل ابلدّو يهتدي

 أبرض ترى فرخ احلبارى كأنه ... هبا كوكب موف على ظهر قردد

 سحام مكان قال امرؤ القيس:

 ملن الداير عرفتها بسحام ... فعمايتني فهضب ذي إقدام

 احلطيئة:ضارج مكان قال 

 وكادت على األطواء أطواء ضارج ... تساقطين والرحل من صوت هدهد

 وقال أيضاً يذكر يربين:

 إن امرءاً رهطه ابلشام منزله ... برمل يربين جار شّد ما اغرتاب

 وقال أيضاً يف طود:

 خطت به من بالد الطود حتدره ... حصاء مل ترتك دون الغضا شذاب

 (1)د الطود إال من يريد بالد اجلبل كما يقال." يقال بالد طود وال يقال بال
 "يربوع، ضرغد حرة أبرض غطفان، يقال يف جند العليا النجد ويف السفلى أرض جند قال طرفة: .7

 من النجد يف قيعان جاش مسايله

الية، ، النري جبل لغاضرة، العقر ابلعمحى ضريةإىل سواج واألخرج والنري أقصى  محى ضريةاحلمى 
قيه والشرف غربّيه وهو من أودية جند، غمرة وأعراف غمرة ولبىن جبل غري معروف مؤنث  الشريف شر 

كذلك، تعار لغين، والقنان جبل لبين أسد، واخلل وصارة، عاجل بلد رمل مير بني طيء وفزارة لكلب، 
شرج وأيهب من بلد غيّن حمجر بني غين وطيء، ورمان وحقيل بني طيء وغين أيضاً، الدام يف داير 

ين عامر بن ربيعة بن عقيل ما بني ترج واليمامة، وإدام مبكة، واجلناب من أرض غطفان، بطن ذي ب
عاج ومتالع وقرى بني أسد ومتيم، العقيق عقيقان العقيق األعلى للمنتفق ومعه معدن صعاد على يوم 

طرت أرض م أو يومني وهو أغزر معدن يف جزيرة العرب وهو الذي ذكره النيب عليه السالم يف قوله "
عقيل ذهبا " واألسفل هو يف طيء، حرس ماء لغيّن، الفلج ومسسم وجدود ماء لغين، وتبنا ماء هلم 
أيضاً، قرقرى حيث التقى الزَّبرقان ابحلطيئة، ترمي من داير متيم، وترمي وتريس حبضرموت ذو طلح وهو 

                                         
 175صفة جزيرة العرب، اهلمداين ص/ (1)
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ة موضع. ضارج والوتر ذو طلوح، جدود ومسحالن وحامر عبيدان وادي احلية وهلا حديث، ذو طوال
وحاجر لبين بكر. قتائذة موضع وقصائرة ومثلهما عتائد. شعبعب وغبغب، وكبكب جبل أمحر يف 

 رأس عرفة، وذو طوى والعري والعرية وكدى وكداء والفرش والربك وعزور من أحواز مكة.

لي جند ل مما يانحية البحرين واليمامة إىل جند: خيم وحفاف ويسر أودية قد ذكرانها. ذو اخلال جب
من انحية البحرين: ووادي اخلزامى وأوعال وذات أوعال هضبة فيها وشل من ماء. اذرعات من حيز 

 (1)الشأم. األنيعم وهو األنعم وأورال والدخول وحومل وتوضح واملقراة." 
 "أبهلي أهل األبرقني وجرية ... سأهجرهم ال عن قلى فأطيل .8

 يم أهل األبرقني سبيل؟أال هل إىل سرح ألفت ظالله ... وتكل

لقيت أعرابيا فقلت: ممن الرجل؟ فقال: من بين أسد. قال: فمن « : 1»وقال الفضل بن إسحاق 
 أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية. قلت: فأين مسكنك؟

أبرض ]لعمر هللا[ ما نريد هبا بدال، وال عنها حوال. قد نفحتها  محى ضريةقال: مساقط احلمى، 
 الفلوات. فال ميلوحل تراهبا وال ميعر جناهبا.العدوات وحفتها 

ليس هلا أذى وال قذى ]وال عك وال موم[ وال مّحى. فنحن فيها أبرفه عيش وأوسعه. قلت: وما 
طعامكم؟ قال: بخ بخ. عيشنا وهللا عيش تعلل جاذبه )؟( وطعامنا أطيب طعام وأهنأه وامرأة: الفت 

والعلهز والذآنني ]والطراثيث[ والعراجني واحلسلة واهلبيد والفطس والصلب والعنكف ]والظهر[ 
والضباب. ورمبا أكلنا القد واشتوينا اجللد. فما نرى أن أحدا أخصب منا. فاحلمد هلل على ما بسط 

 من الرزق ورزق من حسن الدعة. أو ما مسعت بقول قائلنا وقد كان عاملا بلذائذ العيش وطيبه:

 س متريات صغار كوانزإذا ما أصبنا كّل يوم مذيقة ... ومخ

 فنحن ملوك الناس شرقا ومغراب ... وحنن أسود الناس عند اهلزاهز

 وكم متمّن عيشة ال يناهلا ... ولو انله أضحى به جّد فائز

 ب[ الفث: نبات أسود. والعنكث: نبت. والذآنني. واحلسل: ولد الضب. 122]

 (2)وقال بعضهم: من امارات العاقل ألفه إلخوانه وحنينه إىل أوطانه.." 
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 "فجثا جرير على ركبتيه، ُث قال: هلمى إىل اي جارية، ُث قال: .9

 يغور الذي ابلشام أو ينجد الذي ... بغور هتامات فيلتقيان

 فأخذها.

 وقال املخبل السعدى:

 فإن متنع سهول األرض مىن ... فإىن سالك سبل العروض

 وأرض جهينة والقبلية كلها حجاز.

وأما هتامة، فإنك إذا هبطت من األاثية إىل الفرع وغيقة، إىل طريق مكة، إىل أن تدخل مكة: هتامة، 
إىل ما وراء ذلك من بالد عك، كلها هتامة؛ واجملازة وعليب وقنوىن ويزن، كلها هتامة؛ وأنت إذا 

صى بحر؛ وكذلك إذا تصوبت ىف ثنااي العرج إىل أقاحندرت ىف ثنااي ذات عرق متهم إىل أن تبلغ ال
بالد بىن فزارة أنت متهم؛ فإن جاوزت بالد بىن فزارة إىل أرض كلب، فأنت ابجلناب. وبالد بىن أسد: 

ة، والدو، ، ومحى الربذمحى ضريةاجللس، والقنان، وأابن األبيض، وأابن األسود، إىل الرمة. واحلميان: 
بىن متيم. واحلزن معظمه لبىن يربوع. وكان يقال: من تصيف الشرف،  والصمان، والدهناء، ىف شق

 وتربع احلزن، وتشىت الصمان، فقد أصاب املرعى.

وأما جند، فما بني جرش إىل سواد الكوفة؛ وآخر حدوده مما يلى املغرب احلجازان: حجاز األسود، 
 وحجاز املدينة؛ واحلجاز األسود سراة شنوءة.

ارس، ما بني عمان إىل بطيحة البصرة؛ ومن قبل ميني القبلة الشامى: احلزن ومن قبل املشرق حبر ف
حزن الكوفة؛ ومن العذيب إىل الثعلبية إىل قلة بىن يربوع بن مالك، عن يسار طريق املصعد إىل مكة؛ 

 (1)ومن يسار القبلة اليمىن ما بني عمل اليمن إىل بطيحة البصرة. وجند كلها من عمل اليمامة." 
"له العراق. وقرى عربية: كل قرية ىف أرض العرب، حنو خيرب، وفدك، والسوارقية، وما أشبه  .10

وضرية اسم  ،محى ضريةذلك والشرف: كبد جند، وكانت منازل امللوك من بىن آكل املرار، وفيها اليوم 
 بئر، قال الشاعر:

 فأسقاىن ضرية خري بئر ... متج املاء واجلب التؤاما

، وهى احلمى األمين، والشريف إىل جنبه، يفرق بني الشرف والشريف واد يقال له وىف الشرف الربذة
التسرير، فما كان مشرقا فهو الشريف، وما كان مغراب فهو الشرف، والطود اجلبل املشرف على عرفة، 
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خر آينقاد إىل صنعاء، ويقال له السراة، وأوله سراة ثقيف، وسراة فهم وعدوان، ُث سراة األزد، ُث احلرة 
ذلك كله؛ فما احندر إىل البحر فهو سهام وسردد وزبيد ورمع، وهى أرض عك، وما كان منه إىل 
الشرق فهو جند، واجللس ما وىل بالد هذيل، وسهام وسردد واداين يصبان ىف جازى، وهو واد عظيم 

 قال أبو دهبل اجلمحى:

 ، ال شك فيه.« 1»هكذا قال، وإمنا هو لألحوص 

 من حل وليه ... وكل مسيل من سهام وسرددسقى هللا جازاان و 

 (1)« .." 2»ويروى سقى هللا جازينا 
"فأما البثنة، إبسكان اثنيه وفتح النون، على وزن فعلة، فأرض تلقاء سويقة ابملدينة، اعتملها  .11

بن على بن أىب طالب، مبال امرأته هند بنت أىب عبيدة بن عبد « 1»عبد هللا بن حسن بن حسن 
 ، وأجرى عيوهنا، وهى البثنات، وكان قبل أن ينكحها مقال، فلما عمرت البثنات قال هلا:هللا بن زمعة

من البثنة فهو لك، فمشت طول اخليف ىف عرض ثلثة أسطر من النخل، فهو حق « 2»ما خطرت 
 خاصمه فيه إخوته من غريها.« 3»ابنها موسى منه، الذي يقال له الشقة، الذي 

 ء لبىن خالد بن نضلة. وقد ذكران أن أصل البثنة: األرض السهلة.وقال أبو عبيدة: البثنة ما

 الباء واحلاء

 رابية البحاء

 بفتح أوله، وابملد، أتنيث أبح: موضع معروف، أظنه ىف داير مزينة؛ قال كعب بن زهري:

 وظل سراة القوم يربم أمره ... برابية البحاء ذات األعابل

 ء.األعابل: حجارة بيض، الواحد أعبل وعبال

 ذو حبار

 ، قال الشماخ بن ضرار:محى ضريةعلى لفظ مجع حبر: موضع مذكور، حمدد ىف رسم 

 (2)إل آل ليلى بطن غول فمنعج." « ... 4»صبا صبوة من ذى حبار فجاوزت 
 "الثاء واهلاء .12

 ثهالن
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 بفتح أوله، وإسكان اثنيه، على بناء فعالن: وهو جبل ابليمن.

ابلعالية. وقد نقلت ىف رسم ضرية ما ذكره السكوىن فيه، فانظره وقال محزة األصبهاىن: هو جبل 
هناك. وأصل الثهل: االنبساط على األرض، ولضخم هذا اجلبل تضرب به العرب املثل ىف الثقل، 

 فتقول: أثقل من ثهالن، ولعظمه ىف صدورهم؛ قال احلارث بن حلزة:

 فلو أن ما أيوى إىل أصاب من ثهالن فندا

 رءو ... س مشارخ هلددن هداأو رأس رهوة أو 

 ورهوة: جبل أيضا.

 ثهلل

بفتح أوله، وإسكان اثنيه، والمني، على وزن فعلل: موضع قريب من سيف كاظمة؛ قال مزاحم بن 
 احلارث:

 نواعم مل أيكلن بطيخ قرية ... ومل يتجنني العرار بثهلل

 ثهمد

 بفتح أوله، وإسكان اثنيه، وابمليم املفتوحة، والدال املهملة:

 ، قد ذكرته ىف رمسها؛ وينبئك أنه تلقاء الستار قول دريد بن الصمة:محى ضريةجبل ىف 

 وقلت هلم إن األحاليف أصبحت ... خميمة بني الستار فثهمد

 وقال زهري:

 فثهمد ... دوارس قد أقوين من أم معبد« 1»غشيت دايرا ابلنقيع 

 (1)وقال الراعى:." 
 "معه، قد أمجعوا على حربكم؟ .13

 وإايها أراد الفرزدق بقوله:« : 1»مد بن حبيب: اجلباجب: بيوت مكة. قال وقال حم

 «2»تبحبحتم من ابجلباب وسرها ... طمت بكم بطحاؤها ال الظواهر 
 أراد اجلباجب؛ وقال اجلعدى:

 تالقى ركيب منكم غري طائل ... إذا مجعتهم من عكاظ اجلباجب

 حبزونة. وقال احلرىب: واجلبجب: املستوى من األرض، ليست
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 جباح

 ل:، مذكور هناك؛ قال ابن مقبمحى ضريةبضم أوله، وابحلاء املهملة: اسم أرض لبىن كعب، تلى 

 أو حتل حمجرا« 3»ومل يغد ابلسالف حى أعزة ... حتل جباحا 

 ومل يعرف األصمعى جباح، وعرفها أبو عبيدة. وقال ابن مقبل أيضا:

 «4»سيل احلوالب عردا أمن رسم دار ابجلباح عرفتها ... إذا رامها 
 وورد ىف شعر النصيب على لفظ اجلمع، فإن كان أراد هذا، وإال فال أدرى ما أراد، وهو قوله:

 (1)عفا اجلبح األعلى فربق األجاول ... فميث الراب من بيض تلك اخلمائل." 
 "اخلاء والزاى .14

 خزاز

ات محر. بل أمحر وله هضببفتح أوله، وبزاى أخرى بعد األلف على وزن فعال: جبل لغىن، وهو ج
 وقد ذكره عمرو بن كلثوم، فقال:

 وحنن غداة أوقد ىف خزاز ... رفدان فوق رفد الرافدينا

وىف أصل خزاز ماء لغىن، يقال له خزازة. وخزاز ىف انحية منعج، دون أمرة، وفوق عاقل، على يسار 
. محى ضريةعلى مقربة من كل من سلك الطريق؛ ومنعج « 1»طريق البصرة إىل املدينة ينظر إليهن 

بن  ، وهى الىت ذكرها عدىمحى ضريةهذا قول السكوىن؛ وقال اهلمداىن: خزازى: جبل ابلعالية من 
 الرقاع بقوله:

 «2»وجيحان جيحان اجليوش وآلس ... وحزم خزازى والشعوب القواسر 
راء فه صحوحدد أبو عمرو خزازا فقال: هو جبل مستفلك، قريب من أمرة، عن يسار الطريق خل

منعج، يناوحه كري وكوير، عن ميني الطريق إىل أمرة، إذا قطعت بطن عاقل. قال: ولوال عمرو بن كلثوم 
 ما عرف يوم خزاز.

وعمرو بن كلثوم أمه بنت كليب بن ربيعة، وهو أول يوم امتنعت فيه معد من ملوك محري، أو قدوا 
بو نوح رجل من ولد عطارد ألىب عمرو: أليس انرا على خزاز ثالث ليال، ودخنوا ثالثة أايم، فقال أ

 قد قال التميمي:
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 فإن خزازا لنا شاهد

 (1)فقال أبو عمرو. هذا لعبد هللا بن عداء الربمجى، قاله ىف يوم طخفة،." 
 "الشني والعني .15

 شعىب

بضم أوله، وفتح اثنيه، بعده ابء معجمة بواحدة، مقصور، على وزن فعلى. قال يعقوب: هى جبيالت 
ل وقد تقدم ذكرها هناك. قا حبمى ضريةات. ولذلك قيل شعىب. وقال عمارة: هى هضبة متشعب
 جرير:

 «1»قتلت التغلىب وطاح قرد ... هوى بني احلوالق واحلوامى 
 والبن البارقى قدرت حتفا ... وأقصدت البعيث بسهم رام

 شعىب انتقامى« 3»وصدع صاحىب « ... 2»وأطلعت القصائد طود سلمى 

 هاجاه من أصحاب جبل سلمى: األعور النبهاىن؛ ومن أصحاب شعىب:الذي 

 العباس بن يزيد الكندى، وكان هناك انزال ىف غري قومه. وال أعلم من الثاىن.

 وقال جرير يعىن العباس أيضا:

 ستطلع من ذرى شعىب قواف ... على الكندى تلتهب التهااب

 اابأعبدا حل ىف شعىب غريبا ... ألؤما ال أابلك واغرت 

 شعبان

 على لفظ اسم الشهر: موضع ابلشام معروف:

 شعبة

 بضم أوله، على لفظ اسم الرجل: ماءة مذكورة ىف رسم ضرية.

 الشعبتان

 (2)بضم أوله، على لفظ تثنية شعبة: أكمة هلا قرانن، قد تقدم ذكرها ىف رسم مشاء.." 
 "آدم من كثيب ضرية. وروى غريه: من نقا ضرية. .16

ب احلمى، وهو أكرب األمحاء، وهو من ضرية إىل املدينة، وهى أرض مرب منبات  وإىل ضرية هذه ينس
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 اخلواصر.« 1»كثرية العشب، وهو سهل املوطئ كثري احلموض، تطول عنه األوابر، وتتفتق 

ومحى الربذة غليظ املوطئ، كثري اخللة. وقال األصمعى: قال جعفر بن سليمان إذا عقد البعري شحما 
 سفراتن ال تنفصان شحمه، ألهنا أرض ليس فيها محض. ابلربذة سوفر عليه

وأول من أمحى هذا احلمى عمر بن اخلطاب رمحه هللا إلبل الصدقة، وظهر الغزاة. وكان محا؟ ستة 
ىف أوسط احلمى؛ فكان على ذلك إىل صدر من « 2»أميال من كل انحية من نواحى ضرية، وضرية 

 نعم، حىت بلغ حنوا من أربعني ألفا، فأمر عثمان رمحه هللاخالفة عثمان رضى هللا عنه، إىل أن كثر ال
أن يزاد ىف احلمى ما حيمل إبل الصدقة وظهر الغزاة، فزاد فيها زايدة مل حتدها الرواة، إال أن عثمان 
رمحه هللا اشرتى ماء من مياه بىن ضبينة، كان أدىن مياه غىن إىل ضرية، يقال هلا البكرة، بينها وبني 

لك أايم عثمان؛ ُث مل تزل الوالة بعد ذ محى ضريةعشرة أميال، فذكروا أهنا دخلت ىف  ضرية حنو من
 تزيد فيه، وكان أشدهم ىف ذلك انبساطا إبراهيم بن هشام.

إايها. « 3»وكان انس من الضباب قدموا املدينة، فاستسقوا البكرة من ولد عثمان رمحه هللا، فاسقوهم 
 (1)مكة،."  والبكرة عن يسار ضرية للمصعد إىل

 "بدارة عسعس درجت عليها ... سواىف الريح بدءا وارجتاعا .17

حقوق لسبعة أبطن من بىن كالب، وهم أكثر الناس أمالكا ىف احلمى، ُث  محى ضريةوقد دخل ىف 
« 1»حقوق غىن. وملا وىل أبو للعباس السفاح وكانت حتته أم سلمة املخزومية، وأمها من بىن جعفر 

ابن سلمى بن مالك، فوفد إىل أىب العباس، فأكرمه « 2»بن عبد هللا ابن حبان  ، وكان خاهلا معروف
وقضى حوائجه، فسأله معروف أن يقطعه ضرية وما سقت، ففعل، فنزهلا معروف، وكان من وجوه 

بىن جعفر، وكان ذا نعم كثري، فغشيه الضيفان، وكثروا، وجعل جيىن هلم الرطب، وحيلب اللنب، فأقام  
ُث أاته ضيفان بعد ما وىل الرطب، فأرسل رسوله، فلم أيته إال بشىء يسري قليل، كذلك شهرين، 

فأنكر ذلك عليه، فقال: ما ىف خنلك رطب، فإنه قد ذهب. فقال: ثكلتك أمك! أما هو إال ما أرى. 
وهللا لشوىل أعود على ضيفاىن وعياىل من خنلكم هذا، قبحه هللا من مال. وأاته قيمه هناك بقثاء 

فكره معروف ضرية، وأراد أن « . 3»فقال: قبح ما جئت به! احذر أن يراه أهلى، فأسوءك  وبطيخ،
يبيعها، فذكرها للسرى بن عبد هللا اهلامشى، وهو يومئذ عامل اليمامة، وقد دخل إليه معروف، فاشرتاها 

 منه أبلفي دينار، وغلتها تنتهى ىف العام مثانية آالف درهم وأزيد.
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ان كتب إىل السرى أن يوليه إايها ابلثمن، ففعل، وورثها عنه بنوه، واشرتى ُث إن جعفر بن سليم
 (1)سليمان أكثر سهمان من بقى فيها، فعامتها اليوم لولد سليمان بن جعفر.." 

 وأجبله. محى ضرية"فهذه صفة  .18

وقال عبد هللا بن شبيب: اعرتضتىن جارية بضرية، فقلت هلا: أين نشأت؟ قالت: بشعبعب. قلت: 
 احلوض والعطن؟ قالت: نعم. قلت: بني

 فمن الذي يقول:

 «1»اي صاحىب فدت نفسى نفوسكما ... عوجا على صدور األبغل الشثن 
 الطرف ننظر هل ترى ظعنا ... حبائل اي عناء النفس من ظعن« 2»ُث ارفع 

 اي ليت شعرى واإلنسان ذو أمل ... والعني تذرف أحياان من احلزن

 ... على شعبعب بني احلوض والعطن هل أجعلن يدى للخد مرفقة

 أم هل أقولن لفتيان على قلص ... وهم بترباك: قضوا نومة الوسن

 طالب.« 3»قالت: ذلك حيىي بن 

 محى ضرية

 « .4»انظره ىف آخر كتاب الضاد، واكتبه من هناك 

 الضاد والغني

 ضغاط

 بضم أوله، وابلطاء املهملة ىف آخره: موضع ذكره أبو بكر.

 اءالضاد والف

 الضفر

 (2)بفتح أوله، وكسر اثنيه، بعده راء مهملة: موضع من الفرش،." 
 "يعجل ذا القباضة الوحيا ... أن يرفع املئزر عنه شيا .19

 وكان ورده قوم فأرسلوا أذانهبم، واستقوا منه أسقياهتم، فارجنز أحدهم هبذه األشطار.

 الطاء واحلاء
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 طحال

 بل:؛ قال ابن مقحبمى ضريةبكسر أوله: أكيمة 

 ليت اللياىل اي كبيشة مل تكن ... إال كليلتنا حبزم طحال

 وقال األخطل وذكر غيثا:

 «1»وعال البسيطة والشقيق بريق ... والضوج بني رؤية وطحال 
 الطاء واخلاء

 طخفة

 بفتح أوله وكسره، حكامها اخلليل، وإسكان اثنيه. ويروى بيت جرير:

 «2»بسطام جرين على حنب بطخفة جالدان امللوك وخيلنا ... عشية 
بفتح الطاء. وكان النعمان قد بعث إىل بىن يربوع جيشا أمر عليه ابنه قابوس وأخاه حسان، فهزمتهم 

 (1)منوا عليهما،." « 3»بنو يربوع بطخفة، وأسرومها حىت 
 "بئر عروة .20

 ، قد تقدم ذكرها.« 1»عروة: اسم رجل: حمددة ىف رسم النقيع 

 العروض

فظ عروض الشعر: اسم ملكة واملدينة، معروف. استعمل فالن على العراق، وفالن بفتح أوله، على ل
 على العروض.

احلرىب من طريق الشعىب عن حممد بن صيفى، قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 2»روى 
ول أيوم عاشوراء، فأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن يتموا بقية يومهم. وقد تقدم حتديد ]العروض ىف 

 الكتاب عند حتديد[ جند وهتامة واحلجاز.

 والعروض أيضا: موضع ابلبادية، قال ذو الرمة:

 هم قرنوا ابلبكر عمرا وأنزلوا ... أبسيافهم يوم العروض ابن ظامل

 عربتنات

بضم أوله، وفتح اثنيه، بعده ايء ساكنة، واتء معجمة ابثنتني من فوقها مكسورة، ُث نون على لفظ 
موضع قد تقدم حتديده وذكره ىف رسم حساء؛ وهو مذكور أيضا ىف رسم عدنة. قال  تصغري اجلمع:
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 سيبويه:

 أصل هذا االسم عرتن، وهو الشجر املعلوم، ُث مجع ابأللف والتاء.

 العريج

 على لفظ تصغري الذي قبله: ماء لكلب قال جرير:

 وما ملنا عمرية غري أان ... نزلنا ابلعريج فما قرينا

 عرجياء

، وقد أقطعها ابن ميادة املرى من بىن ذبيان، فدل حبمى ضريةماءة معروفة « : 3»الىت قبلها تصغري 
 (1)أهنا متصلة بدايرهم؛ وكذلك قول." 

 "العناابن .21

« 1»على لفظ تثنية الذي قبله: موضع قد تقدم ذكره ىف رسم املروت. وانظره أيضا ىف رسم الساقني 
 ، قال أرطاة بن سهية:

 نعام كأهنا ... بسفح العنابني النساء األراملمتشى هبا خرج ال

 عنازة

 بضم أوله، وابلزاى أيضا، وزن فعالة: موضع ىف داير تغلب.

 قال األخطل:

 رعى عنازة حىت صر جندهبا ... وذعدع املاء يوم اتلع يقد

 عناصر

 بفتح أوله، وابلصاد املهملة، والراء املهملة، على لفظ مجع عنصر:

 «2»ىف رسم كثلة موضع قد تقدم ذكره 
 عناق

 بفتح أوله على لفظ األنثى من ولد املعز: موضع ىف داير بكر.

. ى ضريةمح، وقد تقدم ذلك ىف رسم ثهمد وىف رسم حبمى ضريةوذكر أبو حامت أن العناق أيضا لغىن 
 وقال ذو الرمة:

 «3»مراعاتك اآلجال ما بني شارع ... إىل حيت حادت عن عناق األواعس 
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 العناقان

ى لفظ تثنية الذي قبله: موضع ورد ىف شعر كثري، وأراه أراد العناق املتقدم ذكره، فثناه، قال:." عل
(1) 

 "وقال الراعى: .22

 وحنن كالنجم يهوى ىف مطالعه ... وغوطة الشام من أعناقها صدر

 غول

 بفتح أوله، وإسكان اثنيه: موضع ىف شق العراق؛ قال معن بن أوس:

 .. حمل العراق دارها ما تباعدهعرقية حتتلى غوال فعسعسا .

 وهو مذكور ىف رسم كنهل.

 وغول الرجام: مضاف إىل الرجام، بكسر الراء املهملة، بعدها جيم:

 ، قد تقدم ذكره هناك، قال البعيث:حبمى ضرية

 وكيف طالىب العامرية بعد ما ... أتى دوهنا غول الرجام فألعس

 ي أراد لبيد بقوله:وألعس: جعل هناك، إىل السواد ما هو، وهو الذ

 عفت الداير حملها فمقامها ... مبىن أتبد غوهلا فرجامها

 قال: والرجام: هضاب معروفة، قريب من طخفة، وقال الشماخ:

 صبا صبوة من ذى حبار فجاوزت ... إىل آل ليلى بطن غول فمنعج

 غوالن

 بفتح أوله، على وزن فعالن: اسم موضع ذكره أبو بكر.

 الغوير

على لفظ تصغري الذي قبله. وروى أبو إسحاق احلرىب عن عمرو عن أبيه: أن الغوير نفق بضم أوله، 
 « .عسى الغوير أبؤسا»ىف حصن الزابء، وفيه قيل: 

 وانظر الغوير ىف رسم الراموسة.

 الغوير

                                         
 3/973معجم ما استعجم من امساء البالد واملواضع، أبو عبيد البكري  (1)



20 

 

بفتح أوله، وكسر اثنيه، على وزن فعيل: موضع من أرض الشام. قالت طريفة الكاهنة، ملا كان من 
 (1)العرم ما كان:." أمر سيل 

 ، قال عمرو بن سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل:حبمى ضرية"األجفر، مينة ويسرة، وذلك  .23

 وقفت لليلى ابملال بعد حقبة ... مبنزلة فاهنلت العني تدمع

 ]مالل

 بضم أوله على وزن فعال: موضع ذكره أبو على، وأنشد لبعض بىن منري:

 بذكر احلمى وهنا فكاد يهبم رمى قلمه. الربق املالىل رمية ...

 ن التأللؤ[ .ابهلمز، م« الربق املأللئ»قال: املالىل: منسوب إىل هذا املوضع، وغري أىب على ينشده 

 املالهى

على لفظ مجع ملهى: هو املوضع املعروف ابلفياض من داير احليني بكر وتغلب. وهى مذكورة حمددة 
 ىف رسم سردد.

 امللح

 ، ورسم عدنة.« 1»مذكور ىف رسم النري، ورسم القاعة، ىف حرف القاف بكسر أوله، مكرب: موضع 

 جبل امللح

 : بسهل مأرب، وهو الذي أقطعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيض بن محال، ُث عوضه منه.

 ذات ملح

 بكسر أوله، على لفظ الذي قبله: موضع أيتى ذكره إثر هذا ىف رسم ملص.

 ملح

 (2)ىف بالد بىن جعدة ابليمامة. قاله أبو حامت، وأنشد لألعشى:."  بفتح أوله واثنيه: موضع
"قتله قال: بؤ بشسع نعل كليب قال الشعر، ودخل ىف احلرب، وكان قد اعتزهلا، فكان هذا  .24

اليوم لبكر، قتلت بىن تغلب كيف شاءت، وأسر احلارث مهلهال وهو ال يعرفه، فجز انصيته وأرسله، 
جنب، فحينئذ رأى الفريقان أن ميلكا على أنفسهم من أيخذ للضعيف  ففارق مهلهل قومه، ونزل ىف

من القوى، وأيخذ للمظلوم من الظامل. فأتوا تبعا، فملك عليهم احلارث بن عمرو آكل املرار، فغزا 
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هبم، حىت انتزع عامة ما ىف أيدى ملوك احلرية، وملوك غسان، ومات فيهم، فاختلف ابناه شرحبيل 
 خلالفهم، فجر ذلك أايم الكالب. وسلمة، وعا؟ احليان

 واسط

« 1»ابلطاء املهملة: هذا اسم يقع على عدة مواضع؛ فواسط: مدينة احلجاج الىت بىن، بني بغداد 
والبصرة، مسيت بذلك ألن بينها وبني الكوفة فرسخا، وبينها وبني البصرة مثل ذلك. وبينها وبني 

 املدائن مثل ذلك.

 ، ىف بالد بىن كالب ابلبادية، قد تقدم ذكره ىف رسممى ضريةحبقال ابن حبيب: وواسط أيضا: 
 ضرية.

 حصن بىن السمني، وهو الذي يقال له: جمدل، وأنشد لألعشى:« : 2»وقال أبو عبيدة: واسط 

 أو جمدل شيد بنيانه ... يزل عنه ظفر الطائر

 وإايه أراد األخطل بقوله:

 احلرين فالصرب أمجلفمجتمع « ... 3»عفا واسط من أهل رضوى فنبتل 

 (1)وقال احلطيئة يعىن الىت ىف بالد بىن كالب:." 
 "ما يف أوله الضاد .25

 الضجن: جبل معروف.

 ضرية: بئر، قال:

 فأسقاين ضرية خري بئر ... متج املاء واجلب إلتؤاما

 محى ضرية.ويقال ضرية بنت ربيعة بن نزار واليها ينسب 

 ضب: اسم اجلبل الذي يف أصله مسجد اخليف.

تضرع وتضارع: جبالن بتهامة لبين الدئل، وهلم جبل يقال له ضان الضجن: وادي بتهامة أعاله هلذيل 
 وأسفلة لكتلة.

 (2)الضهيااتن: شعبان جييئان من السراة وقبالة عشر وهو شعب هلذيل.." 
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 "الطريدة: موضع. .26

 الطرائف: بالد قريبة من أعمال صبح وهي جبال متناوحة، قال الفرزدق:

 لعبديها أرحيا وعقال ... فقد مات راعي ذودان ابلطرائف وقالت

 ، قال ابن مقبل:حبمى ضريةطحال: أكيمة 

 ليت الليايل اي كبيثة مل تكن ... اال كليتاان حبزم طحال

 طريف: موضع.

 طرسوس: موضع.

 (1)الطخف: موضع.." 
ي فارجتز دت إبل"بعرجياء ألن أانشده فقال له صخر إين كثري اإلبل وكان حكم مقال فإذا ور  .27

( وحدك فإن لقيت الرجل حنر وأطعم فاحنر وأطعم معه 2( عليك وأنت )1فإن القوم ال ينتجعون )
وإن أتيت على مايل كله قال رحيان راويته فورد يومئذ عرجياء وأان معه فظل على عرجياء ومل يلق رماحا 

ابن ميادة  ردها وبلغ اخلربومل يواف ملوعده وظل ينشد يومئذ حىت أمسى ُث صرف وجوه إبل صخر و 
وموافاة حكم ملوعده فأصبح على املاء وهو يرجتز * أان ابن ميادة عقار اجلزر * كل صفي ذات ابب 

( وأطعم فلما بلغ حكما ما صنع ابن ميادة من حنره وإطعامه 4( منفطر * وظل على املاء فانتحر )3)
( بن رحيان وكان ذلك 6قال سويد ) ةحبمى ضري( 5شق عليه مشقة شديدة ُث إهنما بعد توافقا )

العام عام جدب وسنة إال بقية كأل بضرية قال فسبقنا ابن ميادة يومئذ فنزلنا على موالة لعكاشة بن 
مصعب بن الزبري ذات مال ومنزلة من السلطان قال وكان حكم كرميا على الوالة هناك يتقى للسانه 

ن اذع دوابنا إذا راكبان قد أقبال وإذا برماح وأخيه ثرايقال رحيان فبينا حنن عند الوالة وقد حططنا بر 
( ومل يكن لثراين ضرب يف الشجاعة واجلمال فاقبال يتسايران فلما رآمها حكم عرفهما فقال اي 7)

رحيان هذان ابنا أبرد فما رأيك تكفيين ثراين أم ال قال فأقبال حنوان ورماح يتضاحك حىت قبض على 
ل سكت عين وأصبحت الغداة أطلب سلمة يسوقين الذئب والسنة فأرجو يد حكم ُث قال مرحبا برج

أن أرعى احلما جباهه وبركته ُث جلس إىل جنب حكم وجاء ثراين فقعد جنيب وقال حكم أان ورب 
املرسلني اي رماح لوال أبيات جعلت تعتصم هبن وترجع إليهن يعين أبيات ابن ظامل الستوسقت كما 

 حيان وأخذا يف حديث أمسع بعضه وخيفى علي بعضه فظللنا عند املرأةاستوسق من كان قبلك قال ر 
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_________ 

 ( االغاين: يشجعون1)

 ( الزايدة عن االغاين2)

 ( االغاين: ذات انب3)

 ( كذا ابالصل وم والصواب: فنحر4)

 ( االغاين: توافيا5)

 صوااب( كذا ابالصل وم والصواب " رحيان بن سويد " وقد مر يف بداية اخلرب 6)

 (1)( االغاين: " ثوابن " يف كل مواضع اخلرب." 7)
 "أوالد إلياس: .28

قال ابن إسحاق: فولد إلياس بن مضر ثالثة نفر مدركة بن إلياس، وطاخبة بن إلياس وقمعة بن إلياس 
 وأمهم خندف: امرأة من اليمن.

 شيء عن خندف وأوالدها:

 بنت عمران بن احلاف بن قضاعة. 1قال ابن هشام: خندف

قال ابن إسحاق: وكان اسم مدركة عامرا، واسم طاخبة عمرا، وزعموا أهنما كاان يف إبل هلما يرعياهنا، 
فاقتنصا صيدا، فقعدا عليه يطبخانه وعدت عادية على إبلهما، فقال عامر لعمرو: أتدرك اإلبل أم 

أبيهما حداثه  ىتطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: بل أطبخ فلحق عامر ابإلبل فجاء هبا، فلما راحا عل
بشأهنما، فقال لعامر: أنت مدركة؛ وقال لعمرو: وأنت طاخبة وخرجت أمهم ملا بلغها اخلرب، وهي 

 مسرعة، فقال هلا: ختندفني فسميت: خندف.

 وأما قمعة فيزعم نساب مضر: أن خزاعة من ولد عمرو بن حلي بن قمعة بن إلياس.

                              

ا: ما مدح رجل هجي قومه وجرير هذا هو ابن عبد هللا بن جابر وهو الشليل بن قال ملا مسع هذ
بن عدي بن مالك بن سعد بن يزيد بن  2مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عويف بن جذمية

قسر وهو مالك بن عبقر بن أمنار بن إراش بن عمرو بن الغوث، يكىن: أاب عمرو، وقيل أان عبد هللا 
وكان عمر  3لى هللا عليه وسلم "يطلع عليكم خري ذي مين، عليه مسحة ملك" وفيه قال النيب ص
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 يسميه يوسف هذه األمة وكان من مقبلي الظعن وكانت نعله طوهلا: ذراع فيما ذكروا. ومن النذير بن

__________ 

 هذه هي اليت ، وخندفمحى ضريةوامسها ليلى، وأمها ضرية بنت ربيعة بن نزار اليت ينسب إليها  1
 ضربت األمثال حبزهنا على إلياس.

 يف "االشتقاق": ابن حزمية، ويف "نسب قريش": خزمية، ويف "األصابة": عوف بن خزمية. 2

 (1)رواه الطرباين يف "األوسط" وفيه: حممد بن السائب الكليب، وهو كذاب.."  3
29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                              

وكان جياوره قيس   1وأما عيالن أخو إلياس فقد قيل إنه قيس نفسه ال أبوه ومسي بفرس له امسه عيالن
كبة من جبيلة عرف بكبة اسم فرسه فرق بينهما هبذه اإلضافة وقيل عيالن اسم كلب له وكان يقال 

لى هللا عليه ص - عمود نسب رسول هللا له الناس وألخيه إلياس وقد تقدم يف أول الكتاب القول يف
 وما فيه غنية من شرح تلك األمساء. -وسلم 

 -وذكر مدركة وطاخبة وقمعة وسبب تسميتهم هبذه األمساء ويف اخلرب زايدة وهو أن إلياس قال ألمهم 
 لت ختندف يف، وقد أقبمحى ضريةوامسها ليلى، وأمها: ضرية بنت ربيعة بن نزار اليت ينسب إليها: 

 مشيتها: ما لك ختندفني؟ فسميت خندف، واخلندفة سرعة يف مشي وقال ملدركة:

 وأنت قد أدركت ما طلبتا

 وقال لطاخبة:

 وأنت قد أنضجت ما طبختا

 وقال لقمعة وهو عمري:

 وأنت قد قعدت فانقمعتا

نيها، بوخندف اليت عرف هبا بنو إلياس وهي اليت ضربت األمثال حبزهنا على إلياس وذلك أهنا تركت 
وساحت يف األرض تبكيه حىت ماتت كمدا، وكان مات يوم مخيس وكانت إذا جاء اخلميس بكت 

 من أول النهار إىل آخره فمما قيل من الشعر يف ذلك:

 إذا مؤنس الحت خراطيم مشسه ... بكته به حىت ترى الشمس تغرب
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__________ 

يلة اي فيقول له: لتغلنب عليك الع يف "الطربي": أنه مسي عيالن ألنه كان يعاتب على جوده. 1
 (1)عيالن.." 

30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                              

بن معد بن عدانن فيما ذكر الطربي، وقد قدمنا ذلك يف « 1»جرهم، وإمنا هي الرابب بنت حيدة 
 م.صلى هللا عليه وسل -نسب النيب

، وكان « 2»وأما عيالن أخو إلياس، فقد قيل: إنه قيس نفسه ال أبوه، ومسي بفرس له امسه: عيالن 
جياوره قيس كبة من جبيلة عرف بكبة اسم فرسه فرق بينهما هبذه اإلضافة، وقيل: عيالن اسم كلب 

 له، وكان يقال له:

ى هللا عليه صل -نسب رسول هللاالناس، وألخيه: إلياس، وقد تقدم يف أول الكتاب القول يف عمود 
 وما فيه غنية من شرخ تلك األمساء. -وسلم

 -وذكر مدركة وطاخبة وقمعة وسبب تسميتهم هبذه األمساء، ويف اخلرب زايدة، وهو أن إلياس قال ألمهم
بلت ختندف ، وقد أقمحى ضرية، وأمها: ضرية بنت ربيعة بن نزار اليت ينسب إليها: « 3»وامسها ليلى 

 يتها: مالك ختندفني؟ فسميت: خندف، واخلندفة: سرعة يف مشي وقال ملدركة.يف مش

__________ 

أن أم الياس هى احلنفاء ابنة إايد بن معد،  7( ىف هناية األرب وغريه: حيد. وىف نسب قريش ص 1)
 أن امسها: أمسى بنت سود بن أسلم بن احلارث بن قضاعة. 9وىف مجهرة ابن حزم ص 

أنه مسى عيالن ألنه كان يعاتب على جوده. فيقال له لتغلنب عليك العيلة اي عيالن ( ىف الطربى: 2)
 وليس ىف األمساء عيالن ابلعني غريه.

شرح أدب  322. فولد مضر بن نزار: الياس، وهو عيالن انظر ص 6( وىف نسب قريش ص 3)
ن وليلى عيال وخطأ من جعل قيسا بن« وقيس عيالن بن مضر»الكاتب للجواليقى وىف اجلمهرة: 

بنت حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة. ويقال هلم: خندف وىف اللسان الشرف كبد جند وكانت 
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 ى ضريةمحوىف حديث عثمان. كان احلمى  محى ضريةمنازل هللوك من بىن آكل املرار وفيها اليوم 
 (1)على عهده ستة أميال. وضرية امرأة مسى املوضع هبا وهو أبرض جند.." 

، ممقابل حبمى َضريَّة: جبل -ِبَفْتِح اهْلَْمزَة وبَ ْعَدَها ايٌء َساِكَنة حَتْتَ َها ن مْقطََتان  -الثَّاين:  "وأما .31
 اأَلكوام، َوقيل: َجَبٌل أبْ َيٌض يف ِداَيِر بين عبس ابلرمة وأكنافها.

 

 اَبْبم أمثَ ْيَل َوأَثِْيل - 18

وَمة اثٌء م هناك عني ماٍء  ثلثة َمْفتموحٌة، ُثمَّ ايء َساِكَنة: َمْوِضٌع قمرَب املدينةأما ْاأَلوَّلم بعد اهْلَْمَزة امَلْضمم
: ذمو أمثَ ْيل أْيضاً وقد جاء ذِْكرمهم يف األبيات  آلِل َجْعَفِر بَن َأِب طالٍب، بني بدٍر ووادي الصفراء وي مَقالم

 (2)هلا سند.." اليت تمنسب إىل ابَنِة النَّضر بن احلارث وهي أبْ َياٌت َمصنوعٌة ال يصحُّ 
لمي: أال تسكن األخراب. قال:  .32 "ورموي أن عمْمَر بن اخلطاب قال لراشد بن عبد ربِّ السُّ

َءاِننْي حىت متوت، فكان كذلك.  ضيعيت ال بمدَّ منها. قال: لكأين أنظر إليك تقيءم أمثال الذَّ

. َي هبا الثُّغورم  وقيل: األخرابم اسٌم مسمِّ

 

 َد وَأَجشَّ اَببم أْحَسَن وَأْجشَ  - 32

لبين   محى ضريةو : قَ ْريَة بني اليمامة -بعد احلاء املمْهَمَلة الَساِكَنة سنٌي ممْهَمَلة وآخره نوٌن  -أما ْاأَلوَّلم 
ناك جباٌل تمسمى األحاسن.  ِكالب، هبا حصن ومعدنم ذهٍب، وهو طريقم أمين اليمامة وهم

ٍة.."   (3)وقال النوفلي: يكتنف ضرية جبالن ي مَقالم ألحدمها وسطم ولألخر َأْحَسن، وبه معدن ِفضَّ
 عروفٌة.م حبمى ضرية: فهي مياٌه -مثل ْاأَلوَّلم غري أن بدل احلاء جيٌم  -"وأما الثَّاين  .33

 

 اَببم أدملَ وآرامَ  - 40

ة. وأما الثَّاين  ِبَفْتِح اهْلَْمزَة وداٍل غري معجمة: -أما ْاأَلوَّلم  د وبدل الدال راءٌ ابمل -من أشهر أودية َمكَّ
 (4): جبٌل، وآرام الكناس رمٌل يف بالد عبد هللا بن كالب.." -
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 "نعيم األصبهاين ومَجَاَعة من اخلراسانيني، وكان يفهم الكالم والنحو وله اختياٌر يف القراءات. .34

وَمة، وآخرهأوله ايءٌ حَتْتَ َها ن مْقطَتَ  -وأما الثَّاين:  راءٌ فحسب  ان َمْفتموحٌة، ُثمَّ شنٌي معجمٌة والكافم َمْضمم
 : بنو يشكر من حمال اْلَبْصَرة نمسبت إىل القبيلة وي مْنَسبم إىل احمللة نفٌر من املمحدثني.-

 

اٍر، َوِنَساٍر، َوَيَسارٍ  - 108  اَببم َبشَّ

 : َدة بعد الباء امَلْفتموحٌة شني معجمة ممشَ  -أما ْاأَلوَّلم ر األبلة، وله : هنرم بشاٍر ابْلَبْصَرة، ينزع من هن-دَّ
 ذكٌر يف بعض اآلاثر.

وَرة بَ ْعَدَها سني ممْهَمَلة خفيفة  -وأما الثَّاين:   ى ضرية.مح: جبٌل يف انحية -أوله ن مْون َمْكسم

 وقال األصمعي: مها نسران أبرقان من احلمى.

ِمَع يف   الشعر.وقيل: هو جبٌل ي مَقالم له نسر فجم

وقيل: هو األنسر: براٌق بيٌض يف وضح احلمى، بني العناقة واألودية واجلثجاثة ومدعا والكود، وهي 
 مياٌه لغين وكالب.

 وال: ثر أنه جبل، وكانت به وقعٌة. قال النظارم األسدي:

 َويَ ْوَم النَِّساِر َويَ ْوَم احلَِْضا ... ِر َكانموالنا ممْقَتوي املمْقَتوِْينا

: قاوه، أي أعِطِه نصيبه.." القاوي  ، ي مَقالم  (1)اآلخذم
 "وبلدة َكرَج من بالد اجلبل ي مَقالم هلا بلدم أِب دمَلٍف، وقد ي مَقالم يف النسبة إليها أيضاً البلدي. .35

 وأيضاً َمْوِضٌع قمرَب بَ ْغَداد.

كون الالم  -وأما الثَّاين:   (2)." حبمى ضرِيَّة.: جبٌل -بسم
36.  : ة، : جبل مشهور قم -له اثء مثلثة ُثمَّ واو َساِكَنة، أيضًا وآخره راٌء أو  -"وأما الثَّاِلثم رَب َمكَّ

ْول هللا َصلَّى هللام َعَلْيِه َوَسلََّم من الكفار، ومعه أَبمو بكر الصديق، رض ي وفيه الغار الذي توارى فيه َرسم
 هللا عنه، ملا هاجر إىل املدينة.

وَمة -وأما الرَّابع:  ارا ي مْنَسبم إل-والباقي حنو ما قبله  أوله ن مْون َمْضمم يها أَبمو موسى : قَ ْريَة من أَْعَمال خبم
د بن سالم البيكندي  عمران بن عبد هللا النوري احلافظ البمخاري، روى عن أمحد بن حفٍص، وحممَمَّ
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د بن حفص البلخي، روى عنه أمحد بن عبد الواحد بن رفيد، وعبد هللا بن  وحيان بن مموسى وحممَمَّ
 منيح.

: هناك كان مه-آخره داٌل ممْهَمَلة والباقي حنو ما قبله  -وأما اخلامس:  بط : َمْوِضٌع بسرنديب، ي مَقالم
 آدم عليه السالم.

 

 اَببم التَّهاميِِ واْلَبهاميِِ  - 154

 :  : ي مَقالم ألرض هِتامة هتامي.-ابلتاء  -أما ْاأَلوَّلم

َدة وال -وأما الثَّاين:  بيالت -باقي حنو ْاأَلوَّلم أوله ابٌء ممْوحَّ لى لوٍن واحٍد.." كلها ع  حبمى ضرية: جم
(1) 

َفة  -"وأما الثَّاين:  .37 وَرة والالم خممَفَّ  كر.: بعض نواحي اليمن، له ذ -أوله حاء ممْهَمَلة َمْكسم

 :  : صنٌم لبين فزارة.-ِبَفْتِح احلاء والالم والباقي حنو ما قبله  0 -وأما الثَّاِلثم

وَرة والباقي حنو ما قبله  -بع: وأما الرَّا ِر بين نمفاثة بن يف ِدايَ  حبمى ضرية: َمْوِضٌع -أوله حاء َمْكسم
 (2)عبد هللا بن كالب.." 

"وقال القتييب عن األصمعي: وبالدم أسٍد احلبس والقنان، وأابن األبيض، وأابن األسود إىل  .38
 (3)، ومحى الربذة، والدو، والصمان، والدهناء يف شق بين متيم.." محى ضريةالرمة، واحلميان 

 اببم مِحَى، ومخمَّى - 286" .39

: ِبَكْسِر احلاء وختفيف امليم وابلقصر  ٌع الذي أكثر ، ومحى الربذة، وهو امَلْوضِ محى ضرية: -أما ْاأَلوَّلم
هم، ولكل من أايم العرب وأشعار الناسم فيه على عمثمان، ومحى فيد، وأشهرها ضرية، له ذكٌر كثرٌي يف 

 هذه جباٌل تكتنفه تمسمى األخيلة، واألخايل.

 وأيضاً: بلٌد مياٍن لبين احلارث بن كعب.

َدة َمْفتموحٌة  وَمة، بَ ْعَدَها ميٌم ممَشدَّ ة قبل : بئٌر قدميٌة ك-وأما الثَّاين: أوله خاء معجمة َمْضمم انت مبَكَّ
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بن أِب عمثمان، أن عبد مشس احتفر بعد العجول مخى، وهي  زمزم، قال أَبمو عبيدة: فحدثنا خالدٌ 
 (1)البئر اليت عند الردم عند دار عمرو بن عثمان، وقال عبد مشس:." 

40.  : َفة  -"وأما الثَّاِلثم  رية.محى ض: جبل بني منعج وعاقل إبزاء -الزاي ْاأَلوَّىلم خممَفَّ

فَ  -وأما الرَّابع:  وَرة والزاي خممَفَّ  : َمْوِضٌع من نواحي ِقنَّْسرِْين.-ة أوله جيم َمْكسم

وَمة، والباقي حنو الذي قبله  -وأما اخلامس:   : هضاٌب أبرض سلول بني-أوله حاء ممْهَمَلة َمْضمم
 (2)الضباب وعمرو بن كالب وسلول.." 

َفة  -"وأما الثَّاين:  .41 وَرة، والفاء خممَفَّ  ٌد.: قال ابن االعراِب: بل-أوله حاء ممْهَمَلة َمْكسم

 

َفافٍ  - 312 َفاٍف، َوجم  اببم خم

 :  حبمى ضرية.من مياه عمرو بن كالب  -ِبَضمِّ اخْلَاِء:  -أما ْاأَلوَّلم

وَمة -وأما الثَّاين   (3): صقٌع من بالد بين أسد، والثعلبية من هذا الصقع.." -: وأوله جيم َمْضمم
 اَببم رَِجٍم، َورمَخامٍ  - 364" .42

 :  ، ويف شعر لبيد:محى ضرية: جباٌل من انحية -ِبَكْسِر الراء بَ ْعَدَها جيم  -أما ْاأَلوَّلم

َا َفرَِجاممَها ها ... مبِىًن أَتَبََد َغْوهلم  َعَفِت الِداَيِر حَمَلَُّها َفَمَقلمم

 اب.ضقيل: الغول والرجام بنفس احلمى، وقيل: مها جبالن، وقيل: الغول ماء معروف، والرجام: اهل

 (4): بلٌد يف ِداَيِر طيٍئ.." -وأما الثَّاين: ِبَضمِّ الراء بَ ْعَدَها خاء معجمة 
، وكان جيمع : مسجد ابن رغبان كان ببَ ْغَداد-"وأما الثَّاين: ابلغني املمْعَجَمة والباقي حنو ْاأَلوَّلم  .43

 أهل العلم فيه.

 : بيل -الغني نون أوله داٌل ممْهَمَلة َمْفتموحٌة وبعد  -وأما الثَّاِلثم بين وقاص، من بين ل حبمى ضرية: جم
ناك هضباٌت ي مَقالم هلا دغانني.  أِب بكر بن كالب، وهم

 

 اَببم الرَّْعشاِء، َواْلَوْعَساءِ  - 370
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 :  : َمْوِضٌع ابلشام.-ِبَفْتِح الراء والشني املمْعَجَمة  -أما ْاأَلوَّلم

 (1)." : َمْوِضٌع على جادة احلاج بني الثعلبية واخلمزميية.- أوله واو وابلسني املمْهَمَلة -وأما الثَّاين: 
ِن ت مْبىَن َمَشارِبمهْ  .44  "َلَعلَّ ِضرَاراً َأْن َتِعْيَش بِيَئارمهم ... وَتْسَمَع اِبلرَّايَّ

 يف أرض كالب أعاله لبين ضباب وأسفله لِبين جعفر. حبمى ضريةوأيضاص واد 

 أجٍإ. ليه النريان فريى مسرية ثالٍث، وقيل: من أطول جبالوأيضاً جبل أسود عظيم يف طيٍء يموقدون ع

ليم كان الرشيد ينزله إذا حج به قمصور.  وَمْوِضٌع على ميلني من معدن بين سم

د بن أمحد بن أِب عون الرايين النسوي، حدث عن أِب ممصعب  وقَ ْريَة من قرى نسا، ي مْنَسبم إليها حممَمَّ
د بن الوليد َوغَ  د بن حممود املروزي.." الزهري، وحممَمَّ  (2)رْيمِِهَا، روى عنه حممَمَّ

 اببم َسِرَف، َوَشَرفٍ  - 436" .45

 : ْول هللا -ِبَفْتِح السني وكسر الراء وآخره فاء:  -أما ْاأَلوَّلم ة، به تزوج َرسم  َصلَّى هللام َمْوِضٌع قمرَب َمكَّ
 بن قيس الرقيات:َعَلْيِه َوَسلََّم ميمونة وهناك بىن عليها وهناك توفيت، وقال ا

َها َمَنازٌِل فَالَقِصْيمم   َسِرٌف َمْنزٌِل ِلَسْلَمَة فَالظَّْهرَا ... نم ِمن ْ

محى ال : كبد جنٍد، وقيل واٍد عظيٌم تكتنفه أجب-أوله شني معجمة ُثمَّ راء َمْفتموحٌة  -وأما الثَّاين: 
: من تصيف الشرف، وتربع احلزن، ضرية صاب وتشىت الصمان فقد أ، قال األصمعي: وكان ي مَقالم

 املرعى.

ْول هللا َصلَّى هللام َعَلْيِه  وشرف السيالة بني ملل والروحاء، ويف حديث عائشة رضي هللا عنها: أصبح َرسم
." َوَسلََّم يوم األحد مبلل على ليلٍة من املدينة، ُثمَّ راح فتعشى بشرف السيالة وصلى الصبح بعرق الظيبة.

(3) 
 ، َوَسرَاوٍ اببم َشرَافِ  - 491" .46

 :  ريه.: ماء بنجد له ذكر كثري يف آاثر الصحابة ابن مسعود وغ-ِبَفْتِح الشني وآخره فاء  -أما ْاأَلوَّلم

 : من مدن أذربيجان.-أوله سني مهلة وآخره واو  -وأما الثَّاين: 

 

                                         
 467األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (1)
 486األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (2)
 529األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (3)
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ْقَيا - 492 َعَبا، َوَسْعَيا، َوسم  اببم شم

 : َدة وابلقصر ِبَضمِّ الشني وفتح العني -أما ْاأَلوَّلم  لبين كالب. مى ضريةحب: جبل - بَ ْعَدَها ابء ممْوحَّ

: واد بتهامة قمرَب -أوله سني ممْهَمَلة َمْفتموحٌة ُثمَّ عني َساِكَنة بَ ْعَدَها ايء حَتْتَ َها ن مْقطََتان  -وأما الثَّاين: 
ة، أسفله لِكَنانَة، وأعاله هلذيل.."   (1)َمكَّ

كان مرعى، وكان به سرح املدينة يوم أغار كرز بن جابر "خالد يهبط إىل بطن العقيق،   .47
 الفهري، فخرج النَّيب َصلَّى هللام َعَلْيِه َوَسلََّم يف طلبه حىت ورد بدراً.

 : جبل.-ِبَفْتِح الشني وسكون الفاء  -وأما الثَّاين: 

 : ى امَلْوِضٌع الذي بىن ة ممشرف عل: جبل مبَكَّ -أوله سني ممْهَمَلة ُثمَّ قاف َمْفتموحٌة أيضاً  -وأما الثَّاِلثم
 فيه املنصور القصر.

 

 اببم مَشَّاَء، َومسمَّا - 498

 :  (2)أشعارهم.."  له ذكر يف حبمى ضرية: هضبة -ِبَفْتِح الشني وَتْشِدْيِد امليم واملد  -أما ْاأَلوَّلم
 اببم َضرِيَّة، َوضرِيْ َبةَ  - 531" .48

 : : أرض واسعة بنجد، ي مْنَسبم -الراء وَتْشِدْيِد الياء اليت حَتْتَ َها ن مْقطََتان ِبَفْتِح الضاد وكسر  -أما ْاأَلوَّلم
 محى ضرية.إليها 

َدة  -وأما الثَّاين:  وَرة ايء َساِكَنة ُثمَّ ابء ممْوحَّ  يف ذات عرٍق. : واٍد حجازي يدفع سيله-يعد الراء امَلْكسم

 

، وَضِمرْيٍ  - 532  اببم ضمَمرْيٍ

 :  : َمْوِضٌع قمرَب دمشق قال عبد هللا بن قيس الرقيات:-َضمِّ الضاد وفتح امليم بِ  -أما ْاأَلوَّلم

 َفضمَمرْيٌ فَاملاطَرمْوَن َفَحْورا ... نم قمفاٌر َبَساِبٌس الطاللِ 

 (3)نصب املاطرون وهو حرف واحد كهيئة مجع ألنه شبهه بن مْون اجلمع على." 
 : َمْوِضٌع ابلشام.-املثلثة ِبَفْتِح وكسر الثاء  -"وأما الرَّابع:  .49

 

                                         
 582ازمي ص/األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احل (1)
 588األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (2)
 614األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (3)
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َعٍب، وَعثْ َعثٍ  - 614 َغٍب، وَعب ْ  اببم َغب ْ

 : َدة  -أما ْاأَلوَّلم ائف، : َمْوِضٌع املنحر مبىن، وقيل: امَلْوِضٌع الذي كانت فيه الالت ابلط-ابلباء املمْوحَّ
 وخزانة ما يمهدى إليها هبا.

 ضاعة ومن يقارهبم.: صنم كان لق-ابلعني املمْهَمَلة  -وأما الثَّاين: 

 : وت أسلم بن : جبل ابملدينة ي مَقالم له سليع، عليه بي-ابلعني املمْهَمَلة أيضًا وابلثاء  -وأما الثَّاِلثم
 أفصى.

 

 ابب غمَثٍث، وعمَببٍ  - 615

 : ول التسرير منه.." ، خترج سيحبمى ضريةذو غمثث جبل  -ِبَضمِّ الغني وابلثاء املثلثة:  -أما ْاأَلوَّلم
(1) 

50.  : وَمة ُثمَّ قاف َمْفتموحٌة  -"وأما الثَّاِلثم ها وبني هجر : مدينة على البحر، بين-أوله عنٌي َمْضمم
 يوم وليلة.

 

 اَببم فَ َلٍج، َوفَ ْلٍج َوقَ ْلخٍ  - 662

 : ج فلج األفال : قَ ْريَة عظيمة لبين جعدة هبا منرب، ي مَقالم له-ِبَفْتِح الفاء والالم، وآخره جيم  -أما ْاأَلوَّلم
 من انحية اليمامة. وأيضاً: أرٌض من مساكن عاد.

ندب بن الومحى ضرية: واد بني اْلَبْصَرة -بسكون الالم  -وأما الثَّاين:  عنرب ، من منازل عدي بن جم
ة.."  ة، وبطن واٍد يفرق بني احلزن والصمان، يسلك فيه طريق اْلَبْصَرة إىل َمكَّ بن متيم من طريق َمكَّ

(2) 
عٌة هلا : ثنية الكور يف أرض اْلَيَمن كانت هبا وق-آخره راء والباقي حنو ْاأَلوَّلم  -: "وأما الثَّاين .51

 ذكٌر يف أايم العرب وأشعارهم.

 : ة، لبين عامر، ُثمَّ لبين سلول منهم.-ِبَفْتِح الكاف  -وأما الثَّاِلثم  : جبل بني اليمامة وَمكَّ

                                         
 710األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (1)
 748األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (2)
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ى مح: ماء لبين كالب يف وضح -ْعَدَها، وآخره دال ِبَفْتِح الكاف وسكون الراء ب َ  -وأما الرَّابع: 
 (1)، له ذكر يف الشعر.." ضرية

 ثري النخل.: جفر لبين ربيعة اجلوع، ك-وهو ما بعدالسني املمْهَمَلة ايء مقصورة  -"وأما الثَّاين:  .52

 : ينة إىل دهرشى: هضبٌة ململمة ال تنبت شيئاً وهي على ملتقى طريق الشام وطريق امل -وأما الثَّاِلثم
ة، وهي يف أرض ممستوية قاله أَبمو األشعث وقال: أسفل منها وان على ميلني، مما يلي مغيب  َمكَّ
ة ويف املثل: كال  جاج املدينة، وينصبون منها منصرفني من َمكَّ الشمس، يقطعها املصعدون من حم

 جانيب هرشى هلن طريٌق.

 

 اببم ِمْصَر، َوَمَصرِّ  - 785

 لبلد املعروف.: ا-أما ْاأَلوَّلم 

َدة  -وأما الثَّاين:   َكْسِر الصاد.، وقيل: بِ محى ضرية: واٍد أبعلى -ِبَفْتِح امليم والصاد، وراء ممَشدَّ

 

 اَببم ممطَاٍر، وممطَارَة، وِبطَانِ  - 786

 (2)" .: مطار قَ ْريَة من قرى الطائف بينها وبني تبالة ليلتان قاله الكندي.-: ِبَضمِّ امليم -أما ْاأَلوَّلم 
 "ضرية، من ِداَيِر بين كالب. .53

يرة، فتحهم عياض : بلٌد من ِداَيِر ممضر ابجلز -ِبَفْتِح امليم وسكون الواو وفتح الزاي والنون  -وأما الثَّاين: 
ي البلد، قال كثري   :-بن غنم صلحاً، وهو اسم امرأة مسم

َنائْي َقِدمْيََها ... وأمخَرى   مبيَّا فَارِقنْي َفَمْوَزنِ َمَشاِهَد ملَْ ي معمِف الت َّ

 

 اَببم َمْهزمْوٍل، وَمْهزمْوٍر وَمْهرمْوذٍ  - 813

: ابلزاي املمْعَجَمة والالم   حبمى ضرية.: واد يف إقبال النري، -أما ْاأَلوَّلم

 حديث يف: واد ابملدينة الذي اختصم فيه إىل النَّيب َصلَّى هللام َعَلْيِه َوَسلََّم -آخره راء  -وأما الثَّاين: 

                                         
 812األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (1)
 847األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (2)
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 أِب مالك بن ثعلبة عن أبِْيه أن النَّيب َصلَّى هللام َعَلْيِه َوَسلََّم أاته أهل مهزور، فقضى أن املاء إذا بلغ
 (1)الكعبني." 

 : حرة حجازية.-ابلراء وقيل: ابلقصر  -"وأما الثَّاين:  .54

 :  : يف شعر.-ابلفاء واملد  -وأما الثَّاِلثم

 

 ةَ اَببم نَ ْقَدَة ونَ َقذَ  - 853
: بسكون القاف ودال مبهمة: من ِداَيِر بين عامر.  أما ْاأَلوَّلم

 : َمْوِضٌع يف " اجلمهرة ".-ِبَفْتِح الن مْون والقاف والذال املمْعَجَمة  -وأما الثَّاين: 

 

 اَببم الن َّْقِر، والن َُّقِر، ونَ َفٍر، ونَِفٍر َوبَ َقٍر، ويَ َقنٍ  - 854

: ِبَفْتِح الن مْون ، وقيل ماء إبقبال نضاد عند اجلثجاثة حبمى ضرية: جبل -وسكون القاف  أما ْاأَلوَّلم
 (2)لغين.." 

 "حاميتان سوداوان يف جوف إحدامها مياه ملحة ي مَقالم هلا الرفدة، قاله الكندي. .55

 ِبَضمِّ اهلاء وراءين خفيفة: َمْوِضٌع بطرف الصمان، من ِداَيِر متيم. -وأما الثَّاين: 

: بعد وَرة دال خفيفة ونون  وأما الثَّاِلثم حبمى له وأيضاً: : تمليٌل ابلسي يمستدل به وأِبخر مث-اهلاء امَلْكسم
 ضرية.

 

 اببم امَلدينة واهلدبِيَّةِ  - 878

: ِبَفْتِح امليم  ْول َصلَّى هللام َعَلْيِه َوَسلََّم.-أما ْاأَلوَّلم  : مدينة الَرسم

َدة حتَْ ِبَفْتِح اهلاء والدال املمْهمَ  -وأما الثَّاين:  وَرة حَتْتَ َها نمقطة وايء ممَشدَّ  (3)تَ َها." َلة ُثمَّ ابء َمْكسم
 "مستطيلة، ما شرق منها هو األوداة، وما غرب فهو البياض. .56

 

 أجان:

                                         
 867األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (1)
 900األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احلازمي ص/ (2)
 918ازمي ص/األماكن، ما اتفق لفظه وافرتق مسماه، احل (3)
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بضم اهلمزة، وختفيف اجليم، وآخره نون: بليدة أبذربيجان، بينها وبني تربيز عشرة فراسخ يف طريق 
 سوق، إال أن اخلراب غالب عليها.الري. رأيتها وعليها سور، وهبا 

 

 األجاول:

ابلفتح بلفظ اجلمع جاال البري جانباها، واجلمع أجوال، واألجاول مجع اجلمع، وهو موضع قرب ودان، 
فيه روضة ذكرت يف الرايض. وقال ابن السكيت: األجاول أابرق جبانب الرمل عن ميني كلفى من 

 مشاليها، قال كثري:

 ألجاولعفا ميت كلفى بعدان فا

 

 األجايني:

ابلفتح، وبعد األلف ايءان، حتت كل واحدة منهما نقطتان، بلفظ التثنية: اسم موضع كان هلم فيه 
 يوم من أايمهم.

 

 األجباب:

، معروفة، تلي مهب الشمال من محى ضربة حبمى ضريةمجع جب، وهو البري: قيل واد، وقيل مياه 
 رمبا قيل له اجلب، وفيه يقول الشاعر:وقال األصمعي: األجباب من مياه بين ضبينة و 

 أبين كالب، كيف ينفى جعفر، ... وبنو ضبينة حاضر واألجباب؟

 

 أجبال صبح:

أجبال مجع جبل، وصبح بضم الصاد املهملة ضد املساء: موضع أبرض اجلناب لبين حصن ابن 
 :حذيفة، وهرم بن قطبة، وصبح رجل من عاد كان ينزهلا على وجه الدهر، قال الشاعر

 أال هل إىل أجبال صبح بذي الغضا، ... غضا األثل، من قبل املمات، معاد؟

 بالد هبا كنا، وكنا حنبها، ... إذ األهل أهل، والبالد بالد

 

 أجدابية:

ابلفتح، ُث السكون، ودال مهملة، وبعد األلف ابء موحدة، وايء خفيفة، وهاء، جيوز أن يكون، إن  
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سبة نزلوه منزلة املفرد لكونه علما، فنسبوا إليه، ُث خففوا ايء الن كان عربيا، مجع جدب، مجع قلة. ُث
لكثرة االستعمال، واألظهر أنه عجمي: وهو بلد بني برقة وطرابلس الغرب، بينه وبني زويلة حنو شهر 
سريا، على ما قاله ابن حوقل. وقال أبو عبيد البكري: أجدابية مدينة كبرية يف صحراء أرضها صفا 

ورة يف الصفا، طيبة املاء، هبا عني ماء عذب، وهبا بساتني لطاف، وخنل يسري، وليس هبا وآابرها منق
من األشجار إال األراك. وهبا جامع حسن البناء، بناه أبو القاسم املسمى ابلقائم بن عبيد هللا املسمى 

أهلها ذوو و ابملهدي، له صومعة مثمنة بديعة العمل، ومحامات وفنادق كثرية، وأسواق حافلة مقصودة 
يسار أكثرهم أنباط، وهبا نبذ من صرحاء لواتة، وهلا مرسى على البحر يعرف ابملادور، له ثالثة قصور 
بينه وبينها مثانية عشر ميال، وليس أبجدابية لدورهم سقوف خشب، إمنا هي أقباء طوب، لكثرة 

ور. وقال ة اوجلة أصناف التمرايحها ودوام هبوهبا، وهي راخية األسعار، كثرية التمر، أيتيها من مدين
غريه: أجدابية مدينة كثرية النخل والتمور، وبني غربيها وجنوبيها مدينة أوجلة، وهي من أعماهلا، وهي 

 أكثر بالد املغرب خنال وأجودها مترا.

وأجدابية يف اإلقليم الرابع، وعرضها سبع وثالثون درجة، وهي من فتوح عمرو بن العاص، فتحها مع 
على مخسة آالف دينار، وأسلم كثري من بربرها. ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن  برقة صلحا

 إمساعيل ابن أمحد بن عبد هللا الطرابلسي يعرف اببن األجداِب.

 (1)كان أديبا فاضال، له تصانيف حسنة، منها كفاية املتحفظ." 
حي  فرد فيقال"حالل أحاليل، على غري قياس، ألن قياسه أحالل، وقد يوصف حبالل امل .57

 حالل:

 وهو موضع يف شرقي ذات اإلصاد، ومنه كان مرسل داحس والغرباء.

 

 أحامر البغيبغة:

بضم اهلمزة، كأنه من حامر حيامر، فأان أحامر من املفاعلة، ينظر أيهما أشد محرة. والبغيبغة، بضم 
ر: اسم جبل عاىل، وأحامالباء املوحدة، والغينان معجمتان مفتوحتان، يذكر يف موضعه، إن شاء هللا ت

 ، وأنشد ابن األعراِب للراعي:محى ضريةأمحر من جبال 

 كهداهد كسر الرماة جناحه، ... يدعو، بقارعة الطريق، هديال
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فقال: ليس قول الناس إن اهلداهد، ههنا، اهلدهد بشيء، إمنا اهلداهد احلمام الكثري اهلداهد، كما 
 قالوا:

 ثري اجلالجل.قراقر لكثري القراقر، وجالجل لك

 يقال: حاد جالجل إذا كان حسن الصوت، فأحامر، على هذا، الكثري احلمرة، قال مجيل:

 دعوت أاب عمرو فصدق نظريت، ... وما إن يراهن البصري حلني

 وأعرض ركن من أحامر دوهنم، ... كأن ذراه لفعت بسدين

 

 أحامر قرى:

كالب، عن يسارمها جبل أمحر يسمى أحامر قال األصمعي: ومبدأ احلمتني من داير أِب بكر بن  
 قرى. وقرى: ماء نزلته الناس قدميا، وكان لبين سعد من بين أِب بكر بن كالب.

 

 أحامرة:

 معروفة. حبمى ضريةبزايدة اهلاء: ردهة 

 والردهة نقرة يف صخرة يستنقع فيها املاء.

 

 أحامرة:

اوية، بعد التسمية: ماءة لبين نصر ابن معمجع أمحر، كما ذكران يف أحاسب، وأحلقت به هاء التأنيث 
 وقيل: أحامرة بلدة لبين شاس.

وابلبصرة مسجد تسميه العامة مسجد األحامرة، وهو غلط، إمنا هو مسجد احلامرة، وقد ذكر يف 
 موضعه.

 

 أحباب:

 مجع حبيب: وهو بلد يف جنب السوارقية من نواحي املدينة، ُث من داير بين سليم، له ذكر يف الشعر.

 

 أحثال:

 بعد احلاء الساكنة اثء مثلثة وألف والم.
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قال أبو أمحد العسكري: يوم ذي أحثال، بني متيم وبكر بن وائل، وهو الذي أسر فيه احلوفزان بن 
شريك قاتل امللوك وسالبها أنفسها، أسره حنظلة بن بشر بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد هللا بن 

 دارم، وقيل فيه:

 زان مكبال، ... يساق كما ساق األجري الركائباوحنن حفزان احلوف

 

 األحث:

 ابلثاء املثلثة: من بالد هذيل، وهلم فيه يوم مشهور، قال أبو قالبة اهلذيل:

 اي دار أعرفها، وحشا منازهلا ... بني القوائم، من رهط فألبان

 فدمنة، برحيات األحث إىل ... ضوجي دفاق، كسحق امللبس الفاين

 أيضا:وقال أبو قالبة 

 يئست من احلذية أم عمرو، ... غداة إذ انتحوين ابجلناب

 (1)فيأسك من صديقك، ُث أيسا ... ضحى، يوم األحث من اإلايب." 
"كثرية على هذه الصفة، منها أحساء بين سعد حبذاء هجر، واألحساء ماء جلديلة طيء  .58

ق اء احلاجر يف طريأبجإ، وأحساء خرشاف، وقد ذكر خرشاف يف موضعه، وأحساء القطيف، وحبذ
مكة أحساء يف واد متطامن ذي رمل، إذا رويت يف الشتاء من السيول، مل ينقطع ماء أحسائها يف 

 القيظ، وقال الغطريف لرجل كان لصا، ُث أصاب سلطاان:

 جرى لك ابألحساء، بعد بؤوسها، ... غداة القشرييني ابمللك تغلب

 يف دهر امللصة تضربعليك بضرب الناس ما دمت واليا، ... كما كنت 

واألحساء: مدينة ابلبحرين، معروفة مشهورة، كان أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر أبو 
طاهر سليمان بن أِب سعيد اجلناين القرمطي، وهي إىل اآلن، مدينة مشهورة عامرة. وأحساء بين 

سع آابر كبار ، فيه بركة وتوهب، على مخسة أميال من املرمتى، بني القرعاء وواقصة، على طريق احلاج
 وصغار.

 واألحساء ماء لغين، قال احلسني بن مطري األسدي:

 أين جرياننا على األحساء؟ ... أين جرياننا على األطواء؟
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 فارقوان، واألرض ملبسة نو ... ر األقاحي جتاد ابألنواء

 كل يوم أبقحوان ونور، ... تضحك األرض من بكاء السماء

 

 أحسن:

، لبين ، يقال هلا معدن األحسنومحى ضريةبوزن أفعل، من احلسن ضد القبح: اسم قرية بني اليمامة 
أِب بكر بن كالب، هبا حصن ومعدن ذهب، وهي طريق أمين اليمامة، وهناك جبال تسمى األحاسن، 

 قال النوفلي: يكتنف ضرية جبالن، يقال ألحدمها وسط، ولآلخر األحسن، وبه معدن فضة.

 

 سية:األح

ابلفتح، ُث السكون، وكسر السني املهملة، وايء خفيفة، وهاء بوزن أفعلة، وهو من صيغ مجع القلة،  
كأنه مجع حساء، حنو محار وأمحرة، وسوار وأسورة. وحساء مجع حسي، حنو ذئب وذائب، وزق 

، له ذكر نوزقاق، وقد تقدم تفسريه يف األحساء، وقال ثعلب: احلساء املاء القليل، وهو موضع ابليم
يف حديث الردة، أن األسود العنسي طرد عمال النيب، صلى هللا عليه وسلم، وكان فروة بن مسيك 

 على مراد، فنزل ابألحسية، فانضم إليه من أقام على إسالمه.

 

 األحصبان:

تثنية األحصب، من األرض احلصباء، وهي احلصى الصغار، ومنه احملصب، موضع اجلمار مبىن، قال 
هو اسم موضع ابليمن، ينسب إليه أبو الفتح أمحد بن عبد الرمحن بن احلسني األحصيب  أبو سعد:

 الوراق نزل األحصبني.

 

 األحص:

ابلفتح، وتشديد الصاد املهملة، يقال: رجل أحص، بني احلصص أي قليل شعر الرأس، وقد حصت 
عىن حصاء كله مب البيضة رأسي إذا أذهبت شعره، وطائر أحص اجلناح، ورجل احص اللحية، ورحم

القطع، وقال أبو زيد: رجل أحص إذا كان نكدا مشؤوما، فكأن هذا املوضع، لقلة خريه، وعدم نباته، 



40 

 

مسي بذلك. وبنجد موضعان يقال هلما: األحص وشبيث. وابلشام من نواحي حلب موضعان يقال 
 (1)هلما: األحص وشبيث. فأما الذي بنجد، فكانت منازل ربيعة،." 

 بن عرفطة يرثي أخاه أهبان، وقتلته بنو عجل يوم إراب: "وقال منقذ .59

 بنفسي من تركت، ومل يوسد ... بقف إراب، واحندروا سراعا

 [1وخادعت املنية عنك سرا، ... فال جزع تالن، وال رواعا ]
 وقال الفضل بن العباس اللهيب:

 أتبكي إن رأيت ألم وهب ... مغاين، ال حتاورك اجلوااب؟

 وأهل خيم ... سواجد، قد خوين على إراابأاثيف ال يرمن، 

 وخبط اليزيدي يف شرحه: إراب ماء لبين رايح بن يربوع ابحلزن.

 

 أرابن:

ابلضم، وبعد األلف ابء موحدة مكسورة، ُث نون: اسم منزل على نقا مربك ينحدر من جبل جهينة 
 على مضيق الصفراء قرب املدينة، قال كثري:

 ... حبب الدموع، كأهنن عزايل ملا وقفت هبا القلوص، تبادرت

 وذكرت عزة، إذ تصاقب دارها ... برحيب، فأرابن، فنخال

 

 األرأسة:

 ابلفتح، ُث السكون، ومهزة األلف والسني مهملة: من مياه أِب بكر بن كالب.

 

 إرار:

 بكسر أوله: اسم واد يف كتاب نصر.

 

 أرار:

 لى ثقة.آخره راء أيضا: من نواحي حلب عن احلازمي، ولست منه ع
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 إراش:

 ابلكسر والشني معجمة: موضع، يف قول عدي ابن الرقاع:

 فال هن ابلبهمى، وإايه إذ شىت ... جنوب إراش، فاللهاله، فالعجب

 أراط:

 ابلضم: من مياه بين منري عن أِب زايد، وأنشد بعضهم:

 أىن لك اليوم بذي أراط، ... وهن أمثال السرى األمراط

 األمشاط، ... يلحن من ذي الئب شرواطتنجو، ولو من خلل 

ح اهلمزة، وذو ، ويقال بفتمحى ضريةويف كتاب نصر: ذو إراط واد يف داير بين جعفر ابن كالب يف 
 أراط: واد لبين أسد عند لغاط، وذو أراط أيضا:

 واد ينبت الثمام والعلجان ابلوضح، وضح الشطون بني قطيات، وبني احلفرية، حفرية خالد. وذو أراط
 أيضا: واد يف بالد بين أسد، وأراط ابليمامة.

 

 أراطة:

مثل الذي قبله وزايدة اهلاء: اسم ماء لبين غميلة شرقي مسرياء، وقال نصر: األراطة من مياه غين، بينها 
 وبني أضاخ ليلة.

 

 أراطى:

يق ر أبلف مقصورة، ويقال أراط أيضا: وهو ماء على ستة أميال من اهلامشية، شرقي اخلزميية من ط
 احلاج، وينشد بيت عمرو بن كلثوم التغليب على الروايتني:

 وحنن احلابسون بذي أراطى، ... تسف اجللة اخلور الدرينا

 ويوم أراطى من أايم العرب، وقال ظامل بن الرباء

__________ 

 (1)[ تالن هكذا يف األصل.." 1]
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 "يف أيديهم إىل اآلن. .60

 

 أرشذونة:

املعجمة، والذال املعجمة، وواو ساكنة، ونون، وهاء: مدينة ابألندلس ابلضم ُث السكون، وضم الشني 
 معدودة يف أعمال رية قبلي قرطبة، بينها وبني قرطبة عشرون فرسخا.

 

 أرشق:

ابلفتح ُث السكون، وفتح الشني املعجمة، وقاف: جبل أبرض موقان من نواحي أذربيجان عند البذ 
 أاب سعيد حممد بن يوسف الثغري:مدينة اببك اخلرمي، قال أبو متام ميدح 

 فىت هز القنا، فحوى سناء، ... هبا، ال ابألحاظي واجلدود

 إذا سفك احلياء الروع يوما، ... وقى دم وجهه بدم الوريد

 قضى من سند اباي كل حنب ... وأرشق، والسيوف من الشهود

 وأرسلها إىل موقان رهوا، ... تثري النقع أكدر ابلكديد

 

 أرض عاتكة:

خارج ابب اجلابية من دمشق، منسوبة إىل عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أِب سفيان بن حرب أم 
البنني، وهي زوجة عبد امللك بن مروان، وأم يزيد بن عبد امللك، وكان لعاتكة هبذه األرض قصر، وهبا 

 مات عبد امللك بن مروان. قال ابن حبيب:

ا يزيد بني يدي اثين عشر خليفة، كلهم هلا حمرم، أبوه كانت عاتكة بنت يزيد بن معاوية تضع مخارها
بن معاوية، وأخوها معاوية بن يزيد، وجدها معاوية بن أِب سفيان، وزوجها عبد امللك بن مروان، وأبو 
زوجها مروان بن احلكم، وابنها يزيد بن عبد امللك، وبنو زوجها الوليد وسليمان وهشام، وابن ابنها 

ابن زوجها يزيد بن الوليد بن عبد امللك، وابراهيم بن الوليد املخلوع، وهو ابن  الوليد بن يزيد، وابن
 ابن زوجها أيضا، وعاشت إىل أن أدركت مقتل ابن ابنها الوليد بن يزيد.

 

 أرض نوح:

 األرض معروفة، ونوح اسم النيب نوح، عليه السالم: من قرى البحرين.
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 أرضيط:

سورة، وايء ساكنة، وطاء، كذا وجدته خبط األندلسيني، وأان ابلفتح ُث السكون، والضاد معجمة مك
من الضاد يف ريب، ألهنا ليست يف لغة غري العرب: وهي من قرى مالقة، ولد هبا أبو احلسن سليمان 

 بن حممد بن الطراوة السبائي النحوي املالقي األرضيطي، شيخ األندلسيني يف زمانه.

 

 أرطاة:

ر الرمل، وهو فعلى، تقول: أدمي مأروط إذا دبغ به، وألفه لإلحلاق واحدة األرطى: وهو شجر من شج
ال للتأنيث، ألن الواحدة أرطاة، وقيل: هو أفعل، لقوهلم أدمي مرطي، فإن جعلت ألفه أصلية نونته يف 
املعرفة والنكرة مجيعا، وإن جعلتها لإلحلاق نونته يف النكرة دون املعرفة: وهو ماء للضباب يصدر يف 

نوب ، فتسري ثالثة ليال مستقبال مهب اجلمحى ضريةنزرين، قال أبو زيد: خترج من احلمى، دارة اخل
 من خارج احلمى، ُث ترد مياه الضباب، فمن مياههم األرطاة.

 

 أرطة الليث:

 حصن من أعمال رية ابألندلس.

 

 أرعب:

 ابلفتح ُث السكون، وعني مهملة، والباء موحدة: موضع يف قول الشاعر:

 (1)الال مبيسرة اللوى ... إىل أرعب، قد خالفتك به الصبا." أتعرف أط
 "فمرت بذي خشب، غدوة، ... وجازت فويق أريك أصيال .61

 ختبط ابلليل حزانه، ... كخبط القوي العزيز الذليال

 ويدل على أن أريكا جبل قول جابر بن حين التغليب:

 تصعد يف بطحاء عرق، كأهنا ... ترقى إىل أعلى أريك بسلم

 ل عمرو بن خويلد أخو بين عمرو بن كالب:وقا

 فكنا بين أم، مجيعا بيوتنا، ... ومل يك منا الواحد املتفرد
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 نفيل، إذا قيل اظعنوا قد أتيتم، ... أقاموا وقالوا: الصرب أبقى وأمحد

 كأن أريكا، والفوارع بيننا، ... لثامنة من أول الشهر، موعد

 

 أريكتان:

عله مصغرا، وزايدة اتء التأنيث: جبالن يقال لكل واحد منهما أريكة تثنية الذي قبله يف لغة من ج
 إىل جنب جبال سود ألِب بكر بن كالب، وهلما بئار.

 

 أريكة:

مصغر أحد اجلبلني اللذين ذكرا قبل، وقال األصمعي: أريكة ماء لبين كعب بن عبد هللا ابن أِب بكر 
ب، : ومما يذكر من مياه بين أِب بكر بن كالبقرب عفالن، وهو جبل ذكر يف موضعه، وقال أبو زايد

 ، وهي أول ما ينزل عليه مصدق املدينة.محى ضريةأريكة وهي بغرِب احلمى، 

 

 أريلية:

ابلفتح ُث الكسر، وايء ساكنة، والم مكسورة، وايء أخرى مفتوحة خفيفة، وهاء: حصن بني سرتة 
 عشرة فراسخ، استوىل عليها اإلفرنج يفوطليطلة من أعمال األندلس، بينها وبني كل واحدة منهما 

 .533سنة 
 

 أرمي:

 بوزن أفعل حنو أمحد: موضع قرب املدينة، قال ابن هرمة:

 ابدت كما ابد منزل خلق، ... بني رىب أرمي فذي احللفة

 

 أرينبات:

 ابلضم ُث الفتح، وايء ساكنة، ونون مكسورة، وابء موحدة، وألف، واتء فوقها نقطتان:

 نرتة:موضع يف قول ع

 وقفت وصحبيت أبرينبات، ... على أقتاد عوج كالسمام

 فقلت: تبينوا ظعنا أراها ... حتل شواحطا، جنح الظالم
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 وقد كذبتك نفسك، فاصدقنها ... ملا منتك تغريرا قطام

 األرين:

 ابلضم ُث الكسر، وايء ساكنة، ونون:

ات يشبه أله عجوة، واألرين: نبخيف األرين، يف حديث أِب سفيان أنه قال: أقطعين خيف األرين أم
 اخلطمي وجيوز أن يكون مجع اإلران، وهي اجلنازة والنشاط أيضا.

 

 أرينة:

 ابلضم ُث الفتح، وايء ساكنة، ونون، وهاء:

 من نواحي املدينة، قال كثري:

 وذكرت عزة، إذ تصاقب دارها، ... برحيب فأرينة فنخال

 (1)ويروى أرابن، وقد ذكر قبل.." 
 ي فيه:"قال الراع .62

 قب مساوية، ظلت حمألة ... جبلة الدار فالروحاء فاألمر

 كانت مذانبها خضرا فقد يبست، ... وأخلفتها رايض الصيف ابلغدر

 أمر:

بفتح أوله واثنيه، وتشديد الراء، وهو أفعل من املرارة: موضع يف برية الشام من جهة احلجاز على 
 ِب البقر الطائي، قال سنان بن أِب حارثة:طرف بسيطة من جهة الشمال، وعنده قرب األمري أ

 وبضرغد وعلى السديرة حاضر، ... وبذي أمر حرميهم مل يقسم

 وأنشد ابن األعراِب:

 يقول: أرى أهل املدينة أهتموا ... هبا ُث أكروها الرجال فأشأموا

 فصبحن من أعلى أمر ركية ... جلينا، وصلع القوم مل يتعمموا

 ن األصلع حر الشمس أشد عليه من الربد.أي من قبل طلوع الشمس، أل

 أمر:

 بتشديد امليم، بوزن مشر، بلفظ أمر اإلمام أتمريا: موضع.
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 األمرغ:

 ابلغني املعجمة: اسم موضع.

 

 أمرة:

 بلفظ املرة الواحدة من األمر: موضع يف شعر الشماخ وأِب متام.

 

 أمرة مفروق:

مع بسطام بن قيس إىل بين يربوع يوم  وهو مفروق بن عمرو بن قيس بن األصم، وكان قد خرج
العظاىل فطعنته قعنب وأسيد طعنة فأثقلته، حىت إذا كان مبرافض غبيط جرح مفروق من القلة ومات، 

 فبنوا عليه أمرة وهو علم، فهي تسمى أمرة مفروق، وهي يف أرض بين يربوع.

 

 إمرة:

ال: لضعيف الذي أيمتر لكل أحد، ويقبكسر اهلمزة، وفتح امليم وتشديدها، وراء، وهاء، وهو الرجل ا
ما له إمر وال إمرة، وهو اسم منزل يف طريق مكة من البصرة بعد القريتني إىل جهة مكة وبعد رامة، 

 وهو منهل، وفيه يقول الشاعر:

 أال هل إىل عيس إبمرة احلمى ... وتكليم ليلى، ما حييت، سبيل؟

صر  الطريق، وقال أبو زايد: ومن مياه غين بن أعويف كتاب الزخمشري: إمرة ماء لبين عميلة على منت
 إمرة، من مناهل حاج البصرة، قال نصر:

 ، أمحاه عثمان إلبل الصدقة، وهو اليوم لعامر بن صعصعة.محى ضريةإمرة احلمى لغين وأسد وهي أدىن 

 

 أم سخل:

 بفتح السني، واخلاء معجمة، والم:

 جبل النري لبين غاضرة.

 

 أم السليط:

 ني، وكسر الالم، وايء ساكنة، وطاء: من قرى عثر ابليمن.بفتح الس
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 أم صبار:

 بفتح الصاد املهملة، وابء موحدة مشددة، وألف، وراء: اسم حرة بين سليم، قال الصرييف:

األرض اليت فيها حصباء ليست بغليظة، ومنه قيل للحرة أم صبار، وقال ابن السكيت: قال أبو 
حرة بين سليم، وقال الفزاري: أم صبار حرة النار وحرة ليلى، قال  صاعد الكالِب: أم صبار قنة يف

 النابغة:

 (1)تدافع الناس عنها حني تركبها ... من املظامل، تدعى أم صبار." 
 "أنساابذ: .63

بفتح أوله واثنيه: قرية من رستاق األعلم من أعمال مهذان، بينها وبني زجنان، وهي قرب دركزين، 
 يين من أهلها، ونذكره يف دركزين، إن شاء هللا تعاىل.ويقال: إن الوزير الدركز 

 إنسان:

 بلفظ اإلنسان ضد البهيمة، قال أبو زايد:

، إنسان: ةمحى ضريمن بالد جعفر بن كالب، وقال: يف موضع للضباب يف جبال طخفة ابحلمى، 
 وهو ماء ابحلمى إىل جنب جبل يسمى الراين، وإنسان الذي يقول فيه الراجز:

 هبا كالطيقان، ... أمحى هبا امللك جنوب الراين،خلية أبوا

 فكبشات فجنوب إنسان

 

 أنسب:

 آخره ابء بوزن أمحر: من حصون بين زبيد ابليمن.

 

 األنسر:

 بضم السني، بلفظ مجع النسر من الطري:

 ماء لطيء دون الرمل قرب اجلبلني، وعن نصر:

وهو يف األشعار ابلنسار، وقال ابن السكيت: األنسر  محى ضريةاألنسر رضمات صغار يف وضح 
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براق بيض بني مزعا واجلثجاثة من احلمى، وليس بني القولني خالف، والرضمات مجع رضمة وهي 
 صخور يرضم بعضها على بعض.

 

 أنشاج:

 آخره جيم: كأنه من نواحي املدينة، يف شعر أِب وجزة السعدي:

 الوشم أو كإمام الكاتب اهلاجياي دار أمساء قد أقوت أبنشاج، ... ك

 أنشاق:

 ابلشني املعجمة، حملة أنشاق: من قرى مصر ابلدقهلية، ومبصر أيضا يف كورة البهنسا:

 أبشاق، ابلباء املوحدة.

 

 أنشام:

 بفتح أوله: واد يف بالد مراد، قال فروة ابن مسيك املرادي:

 إان ركبنا، على أبيات إخوتنا، ... بكل جيش شديد الرز رزام

 حىت أذقنا، على ما كان من وجع، ... أعلى وأنعم شرا يوم أنشام

 وقال أبو النواح املرادي يرد على فروة بن مسيك املرادي:

 حنن صبحنا غطيفا يف دايرهم ... ابملشريف، صبوحا، يوم أنشام

 ولت غطيف، ويف أكنافها شعل، ... زايلن بني رقاب القوم واهلام

 

 أنشميثن:

 ، وفتح الشني املعجمة، وامليم، وايء ساكنة، واثء مثلثة مفتوحة، ونون:ابلفتح ُث السكون

من قرى نسف مبا وراء النهر، ينسب إليها أبو احلسن محيد بن نعيم الفقيه األنشميثين، مسع احلديث 
 وكان رجال صاحلا.

 

 أنصاب:

 ماء لبين يربوع بن حنظلة.

 أنصنا:
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 نون مقصور: مدينة أزلية من نواحي الصعيد على شرقيابلفتح ُث السكون، وكسر الصاد املهملة، وال
النيل، قال ابن الفقيه: ويف مصر يف بعض رساتيقها وهو الذي يقال له أنصنا: قرية كلهم مسوخ، 
منهم رجل جيامع امرأته حجر وامرأة تعجن وغري ذلك، وفيها براِب وآاثر كثرية نذكرها يف الرباِب، قال 

ا إحدى وستون درجة يف اإلقليم الثالث، وطالعها تسع عشرة درجة من املنجمون: مدينة أنصنا طوهل
اجلدي حتت ثالث درجات من السرطان، يقابلها مثلها من اجلدي، بيت حياهتا ثالث درج من 

 (1)احلمل،." 
 "مسا ابملهارى من فلسطني بعد ما ... دان الفيء من مشس النهار فولت .64

 سان قد حلت عراها وكلتفما غاب ذاك اليوم، حىت أانخها ... مبي

 كأن قطاميا من الرحل طاواي، ... إذا غمرة الظلماء عنه جتلت

 

 األمي:

ا، يناوح األكوام، وقيل: جبل أسود يف داير بين عبس ابلرمة وأكنافه حبمى ضريةابلفتح: جبل أسود 
 قال جامع بن عمرو بن مرخية:

 فنريهاتربعت الدارات دارأت عسعس ... إىل أجلى، أقصى مداها 

 إىل عاقر األكوام فاألمي فاللوى، ... إىل ذي حسا روضا جمودا يصورها

 

 أين:

وهو يني، وقد ختم به هذا الكتاب، ويف كتاب نصر: أين قرية قرب إضم وبالد جهينة بني مكة 
واملدينة وهي إىل املدينة أقرب، وهناك عيون، وقيل: أين مدينة يف أقصى املغرب، وقيل بدله بني: وهو 

 وضع قريب من احلرية.م

 

 ايناون:

 نوانن وواو مفتوحة: اسم واد.

 اإليواز:
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ابلكسر، وآخره زاي: جبل يف أطراف منلي، ومنلي ابلتحريك: جبال يف وسط داير بين قريط، واإليواز: 
 جبل لبين أِب بكر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

 

 اإليوان:

ن: اهلمزة يف إيوان أصل غري زائدة ولو كانت زائدة لوجب آخره نون: وهو إيوان كسرى، قال النحويو 
إدغام الياء يف الواو وقلبها إىل الياء كما يف أايم، فلما ظهرت الياء ومل تدغم دل على أن الياء عني 
وإن الفاء مهزة وقلبت ايء لكسرة الفاء وكراهية التضعيف، كما قلبت يف ديوان وقرياط، وكما أن الدال 

 والياءين عينان كذلك اليت يف إيوان.والقاف فاءان 

 وإيوان كسرى الذي ابملدائن، مدائن كسرى:

زعموا أنه تعاون على بنائه عدة ملوك، وهو من أعظم األبنية وأعالها، رأيته وقد بقي منه طاق اإليوان 
حسب، وهو مبين آبجر طول كل آجرة حنو ذراع يف عرض أقل من شرب وهو عظيم جدا، قال محزة 

سن: قرأت يف الكتاب الذي نقله ابن املقفع أن اإليوان الباقي ابملدائن هو من بناء سابور ابن بن احل
أردشري، فقال يل املوبذان، موبذان أميد ابن أشوهست: ليس األمر كما زعم ابن املقفع، فان ذلك 

صور ملا أراد ناإليوان خربه املنصور أبو جعفر وهذا الباقي هو من بناء كسرى أبرويز. وقد حكي أن امل
بناء بغداد استشار خالد بن برمك يف هدم اإليوان وإدخال آلته يف عمارة بغداد، فقال له: ال تفعل 
اي أمري املؤمنني، فقال: أبيت إال التعصب للفرس! فقال: ما األمر كما ظن أمري املؤمنني ولكنه أثر 

ر عظيم، فلم يصغ إىل رأيه وأم عظيم يدل على أن ملة ودينا وقوما أذهبوا ملك ابنيه لدين وملك
هبدمه فوجد النفقة عليه أكثر من الفائدة بنقضه فرتكه، فقال خالد: اآلن أرى اي أمري املؤمنني أن 
هتدمه لئال يقال إنك عجزت عن خراب ما عمره غريك ومعلوم ما بني اخلراب والعمارة، فعلى قول 

على غريه: إنه خرب إيوان سابور بن أردشري، و  املوبذان: إنه خرب إيوان سابور بن أردشري، وعلى قول
 قول غريه: إنه مل يلتفت إىل قوله أيضا وتركه.

وما زلت أمسع أن كسرى ملا أراد بناء إيوانه هذا أمر بشراء ما حوله من مساكن الناس وإرغاهبم ابلثمن 
 (1)." الوافر وإدخاله يف اإليوان، وأنه كان يف جواره عجوز هلا دويرة صغرية فأرادوها
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"حممد بن عمر بن عيسى بن حيىي البلدي، روى عن أمحد بن إبراهيم اإلمام البلدي وحممد  .65
، 410بن العباس بن الفضل بن اخلياط املوصلي، روى عنه أمحد بن علي احلافظ، مات يف سنة 

ريري، وعلي بن حممد بن عبد الواحد بن إمساعيل أبو احلسن البزاز البلدي، مسع املعاىف بن زكرايء اجل
، قال: وولد أِب ببلد، 373روى عنه أبو بكر اخلطيب وسأله عن مولده فقال: ولدت ببغداد سنة 

، وحممد ابن زريق بن إمساعيل بن زريق أبو منصور املقري البلدي، سكن دمشق 447ومات سنة 
ن هشام ب وحدث هبا عن أِب يعلى املوصلي وحممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، وأبو علي احلسن

بن عمرو البلدي، روى عن أِب بكر أمحد بن عمر بن حفص القطراين ابلبصرة عن حممد بن الطفيل 
عن شريك والصلت بن زيد عن ليث عن طاووس عن أِب هريرة قال: قال رسول هللا، صلى هللا عليه 

 وسلم: أنتم الغر احملجلون، احلديث، روى عنه حممد بن احلسني البلدي.

يقال ملدينة الكرج اليت عمرها أبو دلف ومساها البلد، ينسب إليها هبذا اللفظ مجاعة،  والبلد أيضا:
منهم: أبو احلسن علي بن إبراهيم بن عبد هللا بن عبد الرمحن البلدي يعرف بعالن الكرجي، روى عن 
احلسني بن إسحاق التسرتي وعبدان العسكري، وسليمان بن حممد بن احلسني بن حممد القصاري 

لدي أبو سعد املعروف ابلكايف الكرجي قاضي كرج، مسع أاب بكر حممد بن أمحد بن ابحة وأاب الب
سهل غامن بن حممد بن عبد الواحد وأاب احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل الروايين وغريهم. والبلد: 

ر صنسف مبا وراء النهر، ينسب إليها هكذا: أبو بكر حممد بن أِب نصر أمحد بن حممد بن اِب ن
البلدي اإلمام احملدث املشهور من أهل نسف، مسع أاب العباس جعفر بن حممد املستغفري وغريه، روى 

، 551عنه خلق كثري، وحفيده أبو نصر أمحد بن عبد اجلبار بن أِب بكر حممد البلدي، كان حيا سنة 
انوا من ر كوأجداده يعرفون ابلبلدي، فإمنا قيل جلده ذلك ألن أكثر أهل نسف زمن جده أِب نص

 القرى وكان أبو نصر من أهل البلد فعرف ابلبلدي، فبقي عليه وعلى أعقابه من بعده.

والبلد أيضا: يراد به مرو الروذ، نسب إليها هكذا: أبو حممد بن أِب علي احلسن بن حممد البلدي، 
هم أهل  دهشيخ صاحل من أهل بنج ده، قيل لوالده البلدي ألنه كان من أهل مرو الروذ، وأهل بنج 

، كذا قال أبو سعد يف 549أو  548القرى اخلمس، فلما سكنها قيل له البلدي لذلك، مات سنة 
النسب وقال يف التحبري: حممد بن احلسن بن حممد البلدي أبو عبد هللا الصويف من بلد مرو الروذ 

ن أِب صاحل بسكن بنج ده، شيخ صاحل راغب يف اخلري وأهله، مسع القاضي أاب سعيد حممد بن علي 
 ، ولعله هو األول فإهنما مل خيتلفا إال يف الكنية والوفاة قريبة.550الدابس، كتبت عنه، مات سنة 
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وبلد أيضا: بليدة معروفة من نواحي دجيل قرب احلظرية وحرىب من أعمال بغداد، ال أعرف من ينسب 
 إليها.

 بلد:

نصر، هذا   رية شهر، كذا قال أبو الفتحبينه وبني منشد مس حبمى ضريةابلفتح، وسكون الالم: جبل 
 كالم سقيم.

 

 بلدود:

 موضع من نواحي املدينة فيما أحسب، قال ابن هرمة:

 (1)هل ما مضى منك اي أمساء مردود، ... أم هل تقضت، مع الوصل، املواعيد؟." 
"العراق وكتب ابلري عن جرير بن عبد احلميد، وابلكوفة عن وكيع بن اجلراح، وحدث وروى  .66

 .250يف حدود سنة  300الناس عنه، تويف قبل سنة 
 

 ابب الباء واهلاء وما يليهما

 هباابذ:

 ابلفتح: من قرى كرمان، فيها ويف قرية أخرى يقال هلا كوبيان يعمل التوتيا وحيمل إىل سائر البلدان.

 

 هباران:

 ابلراء: من قرى أصبهان من انحية قهاب، ذات جامع ومنرب كبري.

 

 هبار:

 .246مرو، ويقال هلا هبارين أيضا، ينسب إليها رقاد بن إبراهيم البهاري، مات سنة  من قرى
 

 هبارزة:

بتقدمي الراء: من قرى بلخ، ينسب إليها أبو عبد هللا بكر بن حممد بن بكر بن عطاء البهارزي، يروي 
 .294عن قتيبة بن سعيد، مات يف ذي احلجة سنة 
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 هباطية:

 من قرى بغداد.

 

 هبائم:

، كالمها على لون واحد، كذا قال ثعلب، وقال حبمى ضريةوزن مجع هبيمة من الدواب: جبالن  على
 غريه: البهائم جبال، وماؤها يقال له املنبجس، وهي بئار يف شعب، قال الراعي:

 بكى خشرم ملا رأى ذا معارك ... أتى دونه واهلضب هضب البهائم

 

 هبجورة:

 كر.صعيد يف غرِب النيل، وبعيدة عن شاطئه، يكثر فيها زرع السبسكون اهلاء، وضم اجليم: من قرى ال

 

 هبداذين:

بكسر أوله، وسكون اثنيه، ودال مهملة، وألف، وذال معجمة، وايء ساكنة، ونون، معناه ابلفارسية 
أجود عطاء: من قرى زوزان من أعمال نيسابور، يقول فيها أبو احلسن العبد لكاين والد أِب حممد 

 حممد العبد لكاين:عبد هللا بن 

 أشرف ببهداذين من قرية، ... عن شائنات العيب يف حرز

 لكنها، من لؤم سكاهنا، ... حطت من الذل إىل العز

 ما إن ترى فيها سوى خامل ... جلف، دين أصله، كز

 ال تعجبوا منها ومن أهلها، ... فالدر ال ينكر يف اخلرز

 هبدى:

 ل ابليمامة، قال جرير:بوزن سكرى، ويقال ذو هبدى: قرية ذات خن

 وأقفر وادي ثرمداء، ورمبا ... تداىن بذي هبدى حلول األصارم

 وقيل: مها موضعان متقارابن. ويوم ذي هبدى من أايمهم، قال ظامل بن الرباء الفقيمي:

 وحنن غداة يوم ذوات هبدى ... لدى الوتدات، إذ غشيت متيم

 شاملها الكلومضربنا اخليل ابألبطال حىت ... تولت، وهي 
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 بضرب يلقح الضبعان منه ... طروقته، ويلجئه األروم

 

 هبرزان:

ابلكسر ُث السكون، وفتح الراء، ُث زاي، وألف، ونون: بليدة بينها وبني شهرستان فرسخان من جهة 
، وهي عامرة ذات خري واسع، وعليها سور حصني، وهبا سوق 617نيسابور، رأيتها يف صفر سنة 

 (1)حافل.." 
 ربل دار الفسق حقا، فال ... يعتمد العاقل تعزيزها"إ .67

 لو مل تكن دار فسوق ملا ... أصبح بيت النار دهليزها

 

 بيت نواب:

 بضم النون، وسكون الواو، وابء موحدة: بليدة من نواحي فلسطني.

 

 بيت نقم:

نة سابلتحريك: من حصون صنعاء، استحدثه عبد هللا بن حسن الزيدي اخلارج ابليمن يف حدود 
 ستمائة.

 

 بيت يرام:

 من حصون اليمن أيضا.

 

 بيجانني:

ابلفتح ُث السكون، وجيم، وألف، ونون مفتوحة، وايء ساكنة، ونون أخرى: من قرى هناوند، منها 
أبو العالء عيسى بن حممد بن منصور الصويف اهلمداين البيجانيين، سكن بيجانني فنسب إليها، ومسع 

 صويف اهلمداين، ذكر يف التحبري.احلديث من أِب اثبت بنجري ال

 

 بيج:
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بكسر أوله، وسكون اثنيه، وجيم: بليد على ساحل النيل يف شرقيه، أنشأ فيه األمري بزكوج الناصري 
 يف أايم الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب معاصر للسكر، وكان يرتفع له منه ارتفاع وافر.

 

 بيجن كرد:

 أرزن الروم من أرض أرمينية.ابلفتح، والنون: بلد وقلعة بني قرص و 

 

 بيحان:

ابحلاء مهملة: خمالف ابليمن معروف، منه كان الفقيه البيحاين املقري نزيل مكة، وكان صاحلا دينا 
 أو فيها. 595مقبوال، مات قرابة سنة 

 

 البيداء:

اسم ألرض ملساء بني مكة واملدينة، وهي إىل مكة أقرب، تعد من الشرف أمام ذي احلليفة، ويف 
قول بعضهم: إن قوما كانوا يغزون البيت فنزلوا ابلبيداء فبعث هللا عز وجل جربائيل فقال: اي بيداء 
أبيديهم، وكل مفازة ال شيء هبا فهي بيداء، وحكى األصمعي عن بعض العرب قال: كانت امرأة 

ا عن ولديها هأتتينا ومعها ولدان هلا كالفهدين فدخلت بعض املقابر فرأيتها جالسة بني قربين، فسألت
 فقالت: قضيا حنبهما وهناك وهللا قربامها! ُث أنشأت تقول:

 فلله جاراي اللذان أرامها ... قريبني، مين واملزار بعيد

 مقيمني ابلبيداء ال يربحاهنا، ... وال يسأالن الركب أين تريد

 أمر فأستقري القبور، فال أرى ... سوى رمس أحجار عليه لبود

 ظما ... بلني رفاات، حبهن جديدكوامت أسرار تضمن أع

 

 بيدان:

ى محبوزن ميدان: ماء لبين جعفر بن كالب، ويف كتاب نصر: بيدان جبل أمحر مستطيل من أخيلة 
 ، قال جرير:ضرية

 كاد اهلوى يوم سلمانني يقتلين، ... وكاد يقتلين يوما ببيداان

 كاانال ابرك هللا فيمن كان حيسبكم ... إال على العهد، حىت كان ما  
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 وقال مالك بن خالد اخلناعي ُث اهلذيل:

 جوار شظيات وبيدان أنتحي ... مشاريخ مشا، بينهن ذوائب

 

 بيدح:

 موضع يف قول ابن هرمة:

 قضى وطرا من حاجة فرتوحا، ... على أنه مل ينس سلمى وبيدحا

 

 بيد:

 (1)موضع بفارس. وبيد أيضا: من مدن مكران.." 
 ... ومألت من أسف ضلوع سفيين "حىت إذا استفرغت منها طاقيت، .68

 أجفلت من جفلوذ إجفال امرئ ... ابلدين يطلب ُث، أو ابلدين

 ثروان:

 ابلفتح مال ثري، على فعيل، أي كثري، ورجل ثروان وامرأة ثروى. وثروان:

 جبل لبين سليم قال:

 أو عوى بثروان جال ال ... نوم عن كل انعس

لبصرة ن بين عبد هللا بن دارم وكانت قد جاورت خنليت ثروان ابوقال أبو عبد هللا نفطويه: قالت امرأة م
 فحنت إىل وطنها وكرهت اإلقامة ابلبصرة فقالت:

 أاي خنليت ثروان! شئت مفارقي ... حفيفكما، اي ليتين ال أراكما

 أاي خنليت ثروان ال مر راكب ... كرمي من األعراب إال رماكما

 

 ثرور:

 : من خماليف الطائف، يقال انقة ثرور وعني ثرور أي غزيرة.بضم الراء األوىل، وسكون الواو

 

 ثروق:

مرجتل، مل أر هذا املركب مستعمال يف كالم العرب: وهو اسم قرية عظيمة لبين دوس بن عداثن بن 
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زهران بن كعب بن احلارث بن نصر بن األزد جاء ذكرها يف حديث محمة الدوسي ويف حديث وفود 
ىت ، صلى هللا عليه وسلم، أنه أسلم ورجع إىل قومه يف ليلة مطرية ظلماء حالطفيل بن عمرو على النيب

نزل ثروق، وهي قرية عظيمة لدوس، فيها منرب، فلم يبصر أين يسلك، فأضاء له نور يف طرف سوطه، 
فشهد الناس ذلك، وقال: أانر أخذت على القدوم ُث على ثروق ال تطفأ احلديث وقال رجل من 

 نهم وبني بين احلارث بن كلب:دوس يف حرب كانت بي

 قد علمت صفراء حوساء الذيل، ... شرابة احملض تروك القيل،

 ترخي فروعا مثل أذانب اخليل، ... أن ثروقا دوهنا كالويل،

 ودوهنا خرط القتاد ابلليل، ... وقد أتت واد كثري السيل

 

 الثراي:

وى ثري، ومنه رجل ثروان وامرأة ثر بلفظ النجم الذي يف السماء واملال الثري، على فعيل، هو الك
وتصغريها ثراي. وثراي: اسم بئر مبكة لبين تيم بن مرة وقال الواقدي: كانت لعبد هللا ابن جدعان منهم. 

اي: أبنية عن أِب زايد، قال: والثراي مياه حملارب يف شعىب. والثر  حبمى ضريةوالثراي: ماء لبين الضباب 
 مقدار ميلني، وعمل بينهما سردااب متشي فيه حظاايه من القصر بناها املعتضد قرب التاج، بينهما

 احلسين، وهي اآلن خراب وقال عبد هللا بن املعتز يصفه:

 سلمت أمري املؤمنني على الدهر، ... فال زلت فينا ابقيا واسع العمر

 حللت الثراي خري دار ومنزل، ... فال زال معمورا، وبورك من قصر

 غصوهنا، ... وأوقرن ابألمثار والورق اخلضرجنان وأشجار تالقت 

 ترى الطري يف أغصاهنن هواتفا، ... تنقل من وكر هلن إىل وكر

 (1)وبنيان قصر قد علت شرفاته، ... كمثل نساء قد تربعن يف أزر." 
"به اسم اجلبل إىل أطحل غلط فاحش، إمنا هو ثور أطحل، وهو ثور بن عبد مناة بن أد بن  .69

ا زعم ابن الكليب وغريه جبل مبكة، ولد ثور بن عبد مناة عنده فنسب ثور بن عبد طاخبة، وأطحل فيم
مناة إليه، فإن اعتقد أن اطحل يسمى ثورا ابسم ثور بن عبد مناة مل جيز ألنه يكون من إضافة الشيء 
إىل نفسه، وال يسوغه إال أن يقال إن ثورا املسمى بثور بن عبد مناة شعبة من شعب أطحل أو قنة 
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قننه، ومل يبلغنا عن أحد من أهل العلم قاطبة أنه اسم رجل، وأما اسم اجلبل الذي مبكة وفيه الغار  من
فهو ثور، غري مضاف إىل شيء ويف حديث املدينة: أنه، صلى هللا عليه وسلم، حرم ما بني عري إىل 

 ثور قال أبو عبيد:

نه حرم ما مبكة، قال: فريى أهل احلديث أ أهل املدينة ال يعرفون ابملدينة جبال يقال له ثور وإمنا ثور
بني عري إىل أحد، وقال غريه: إىل مبعىن مع، كأنه جعل املدينة مضافة إىل مكة يف التحرمي، وقد ترك 
بعض الرواة موضع ثور بياضا ليبني الوهم، وضرب آخرون عليه. وقال بعض الرواة: من عري إىل كدى، 

واألول أشهر وأشد، وقد قيل: إن مبكة أيضا جبال امسه عري،  ويف رواية ابن سالم: من عري إىل أحد،
ويشهد بذلك بيت أِب طالب املذكور آنفا، فإنه ذكر جبال مكة وذكر فيها عريا، فيكون املعىن أن 
حرم املدينة مقدار ما بني عري إىل ثور اللذين مبكة، أو حرم املدينة حترميا مثل حترمي ما بني عري وثور 

اف وإقامة املضاف إليه مقامه، ووصف املصدر احملذوف، وال جيوز أن يعتقد أنه مبكة حبذف املض
حرم ما بني عري اجلبل الذي ابملدينة وثور اجلبل الذي مبكة، فإن ذلك ابإلمجاع مباح. وثور الشباك: 

 موضع آخر. وثور أيضا:

 واد ببالد مزينة قال مغن بن أوس:

 ن حيمي األكاحل بعدان؟أعاذل من حيتل فيفا وفيحة ... وثورا، وم

 وبرقة الثور: تقدم ذكرها يف الربق.

 

 الثومة:

 بلفظ واحدة الثوم: حصن ابليمن.

 

 الثوير:

قال مضرس  ريةمحى ضتصغري ثور: أبريق أبيض لبين أِب بكر بن كالب، قريب من سواج من جبال 
 بن ربعي:

 رأى القوم، يف دميومة مدهلمة، ... شخاصا متنوا أن تكون فحاال

 قالوا سياالت يرين، ومل نكن ... عهدان بصحراء الثوير سياالف

 والثوير أيضا: ماء ابجلزيرة من منازل تغلب.

 الثوية:
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ابلفتح ُث الكسر، وايء مشددة، ويقال الثوية بلفظ التصغري: موضع قريب من الكوفة، وقيل ابلكوفة، 
كان   كانت سجنا للنعمان بن املنذر،  وقيل خريبة إىل جانب احلرية على ساعة منها، ذكر العلماء أهنا

حيبس هبا من أراد قتله، فكان يقال ملن حبس هبا ثوى أي أقام، فسميت الثوية بذلك، وقال ابن 
حبان: دفن املغرية بن شعبة ابلكوفة مبوضع يقال له الثوية، وهناك دفن أبو موسى األشعري يف سنة 

 مخسني وقال عقال يذكر الثوية:

 ية شربة، ... فمال بلب الكاهلي عقالسقينا عقاال ابلثو 

 وملا مات زايد بن أِب سفيان دفن ابلثوية، فقال حارثة ابن بدر الغداين يرثيه:

 صلى اإلله على قرب وطهره ... عند الثوية، يسفي فوقه املور

 (1)أدت إليه قريش نعش سيدها، ... ففيه ما يف الندى، واحلزم مقبور." 
أبو بكر عبد هللا بن حممد ابن زايد النيسابوري وعبد الرمحن بن "املبارك الصوري، روى عنه  .70

أِب حامت الرازي وكناه أاب سليم وأبو احلسن بن جوصا وأبو اجلهم بن طالب وحممد بن جعفر بن 
مالس وأبو علي حممد بن سليمان بن حيدرة األطرابلسي وذكوان بن إمسعيل البعلبكي يف آخرين، 

 مات أبو سليمان اجلبيلي. واجلبيل أيضا: 264سنة  قال أبو سليمان بن زيد: يف

 ماء لبين زيد بن عبيد بن ثعلبة احلنفيني ابليمامة.

وجبيل أيضا: موضع بني املشلل من أعمال املدينة والبحر. وجبيل أيضا: جبل أمحر عظيم، وهو من 
جبيل: جبل بني و  أخيلة محى فيد، بينه وبني فيد ستة عشر ميال، وليس بني الكوفة وفيد جبل غريه.

أفاعية واملسلح، يقال له جبل ابن ألن نباته البان، وهو صلب أصم. واجلبيل يف اتريخ مصر، عن 
حممد بن القاسم قال: رأيت عبيد هللا بن أنيس يدخل من اجلبيل إىل اجلمعة وحيمل نعليه فيصلي 

 اجلمعة وينصرف، وهذا اجلبيل من نواحي محص.

 

 اجلبيلة:

ني هو قصبة قرى بين عامر بن احلارث بن أمنار بن عمرو بن وديعة بن لكيز العبقسي تصغري جبلة: بلد
 ابلبحر، وهللا أعلم.

 

                                         
 2/87معجم البلدان، احلموي، ايقوت  (1)



60 

 

 ابب اجليم والتاء وما يليهما

 جتاوب:

 موضع من ضواحي مكة، قال الفضل بن عباس اللهيب:

 فاهلاواتن فكبكب فجتاوب ... فالبوص فاألفراع من أشقاب

 

 اابب اجليم والثاء وما يليهم
 اجلثا:

ابلضم، وختفيف الثاء، والقصر، وهو احلجارة اجملموعة: موضع بني فدك وخيرب يطؤه الطريق، قال بشر 
 أبو النعمان بن بشر:

 لعمرك ابلبطحاء، بني معرف ... وبني النطاق، مسكن وحماضر

 لعمري، حلي بني دار مزاحم ... وبني اجلثا ال حيشم الصرب حاضر

 

 جثا:

 قصر أيضا: جبل من جبال أجإ مشرف على رمل طيء وعنده املناعان، ومها جبالن.بتشديد الثاء، وال

 

 اجلثجاثة:

ابلفتح، والتكرير، وهو نبت مر، قال أبو زايد: ولبين عمرو بن كالب يف جبال دماخ اجلثجاثة، وقال 
ن الذي يلي مهب اجلنوب م محى ضريةيف موضع آخر: ومن مياه غين اجلثجاثة، وهي يف جانب 

، وهي يف ظل نضاد، ونضاد جبل، وقال األصمعي: ويف شرقي نضاد اجلثجاثة محى ضريةي شرق
 وحذاء اجلثجاثة النقرة.

 

 اجلثياثة:

 ابلياء بعد الثاء: اسم ماء لغين، قال:

 وعن اجلثياثة املطر

 

 ابب اجليم واجليم وما يليهما
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 جيجار:

يضا، ينسب قرى خبارى، ويقال له سجار أ بكسر اجليم األوىل وتفتح، واجليمان بني اجليم والشني: من
إليها أبو شعيب صاحل بن حممد بن شعيب اجلجاري، روى عن أِب القاسم بن أِب العقب الدمشقي، 

 روى عنه القاضي أبو طاهر اإلمساعيلي.

 

 ابب اجليم واخلاء وما يليهما

 جحاف:

 ابلضم، والتخفيف: جبل جحاف ابليمن.

 

 جحاف:

ِب بنيسابور، ينسب إليها أبو عبد الرمحن حممد بن عبد هللا بن حممد بن أ ابلفتح ُث التشديد: سكة
 (1)الوزير التاجر اجلحايف، مسع أاب حامت الرازي، ومسع." 

"أخربه أبن اجلرح يشوى، وأنك فوق عجازة مجوم ولو أين أشاء لكنت منه مكان الفرقدين  .71
 ابملليممن النجوم ذكرت تعلة الفتيان يوما، وإحلاق املالمة 

 اجلدائر:

ى محابلفتح، لعله مجع جديرة، وهي احلظرية من الصخر وذو اجلدائر: واد يف بالد الضباب، بينه وبني 
 ثالثة أميال من جهة اجلنوب وقيل فيه: ضرية

 عدمناك من شعب، وحبب بطنه ... واسالعه صوب الغمام البواكر

 جلدائرأكلنا به حلم احلمار، ومل نكن ... لنأكله إال بشعب ا

 

 جد األاثيف:

ابلضم ُث التشديد واجلد يف اللغة البئر القدمية، واألاثيف مجع أثفية، وهي احلجارة اليت توضع عليها 
 القدر: وهو موضع بعقيق املدينة.

 

 جد املوايل:
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ابلعقيق أيضا. واجلد: ماء يف داير بين عبس قال األخضر بن هبرية بن عمرو بن ضرار الضيب وكان 
 ى بين عبس فمنعوه املاء فقال:قد ورد عل

 إذا انقة شدت برحل ومنرق ... ملدحة عبسي، فآبت وكلت

 وجدان بين عبس، خال اسم أبيهم، ... قبيلة سوء حيث سارت وحلت

 وما أمرت ابخلري عمرة طلقت ... رضاع، وال صامت وال هي صلت

 فلو أهنا كانت لقاحي أثرية، ... لقد هنلت من ماء جد وعلت

 انت ثالاث مياسرا، ... وحائل حول أهنزت فأحلتولكنها ك

 يقال: هنز البعري ضرع أمه مثل هلزه إذا وكزه.

 واجلد أيضا: ماء ابجلزيرة قال األخطل:

 أتعرف من أمساء ابجلد رومسا ... حميال ونؤاي دارسا قد هتدما؟

 واجلد أيضا: ماء لبين سعد كذا فسره ابن السكيت يف قول عدي بن الرقاع:

 بذي املويقع ملا ... جف عنها مصدع، فالنضاء فأملت

 مثت استوسقت له، فرمته ... بغبار عليه منه رداء

 مستطري، كأنه سابري، ... عند جتر، منشر ومالء

 دانيات للجد، حىت هناها ... انصع من جنوب ماء رواء

 هذا معىن سبق إليه عدي بن الرقاع، وقد كرره يف موضع آخر فقال يصف محاري وحش:

 يتعاوران من الغبار مالءة ... دكناء ملحمة، مها نسجاها

 

 جدد:

 ابلتحريك، وهي األرض الصلبة: وهو موضع يف بالد بين هذيل قال غاسل بن غزية اجلرِب اهلذيل:

 ُث انصببنا جبال الصفر معرضة ... عن اليسار، وعن أمياننا جدد

 

 جدر:
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 :ني محص وسلمية، تنسب إليها اخلمر قال األخطلابلراء، هو أثر الكرم يف عنق احلمار: وهي قرية ب
 (1)كأنين شارب، يوم استبد هبم، ... من قرقف ضمنتها محص أو جدر." 

 "قريبة من النهروان مسع هبا أبو سعد من أِب البقاء كرم بن بقاء بن مالعب اجللولتيين. .72

 

 جلوة:

ر، وهللا ورمبا قيل له جلوى ابلقص، محى ضريةبسكون الالم، وفتح الواو: من مياه الضباب ابحلمى 
 أعلم.

 

 اجللهتان:

 وجلهتا الوادي: انحيتاه وحرفاه وأكثر العلماء يرون أن لبيدا عىن ذلك بقوله:

 وعال فروع األيهقان، وأطفلت ... ابجللهتني ظباؤها ونعامها

 ، وأنشد البيت.محى ضريةإال أاب زايد الكالِب فإنه قال: اجللهتان مكاانن ابحلمى 

 

 اجللهمتان:

ابلضم ُث السكون، وضم اهلاء أيضا، وفتح امليم، تثنية اجللهمة، وهو يف حديث أِب سفيان أنه قال 
للنيب، صلى هللا عليه وسلم: ما كدت أتذن يل حىت أتذن حلجارة اجللهمتني قال األزهري: قال مشر مل 

ة جلهم، واجللهمة: الفأر أمسع اجللهمة إال يف هذا احلديث ويف حرف آخر روي عن أِب زيد: هذا 
الضخمة، قال: وحي من ربيعة يقال هلم اجلالهم وقال أبو عبيد: أراه أراد اجللهة، وهي فم الوادي، 

 فزاد فيه ميما فقال جلهمة، وهكذا رواه بفتح اجليم واهلاء وأنشد:

 جبلهمة الوادي قطا نواهض

روف  هلم: قصمل الشيء إذا كسره يف حقال األزهري: وقد زادت العرب امليم يف حروف كثرية، منها قو 
كثرية عددها قلت أان: وهذا وإن مل يصح أنه مكان بعينه فإن السامع هلذا احلديث يظنه كذلك 

 فلذلك ذكر.

 

 جليانة:
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 ابلكسر ُث السكون، وايء، وألف، ونون:

فاحها تحصن ابألندلس من أعمال وادي ايش، حصني كثري الفواكه، ويقال هلا جليانة التفاح جلاللة 
وطيبه ورحيه، قيل: إذا أكل وجد فيه طعم السكر واملسك منها عبد املنعم بن عمر بن حسان الشاعر 
األديب الطبيب، كان عجيبا يف عمل األشعار اليت تقرأ القطعة الواحدة بعدة قواف ويستخرج منها 

كن ارا وصورا، سالرسائل والكالم احلكمي مكتواب يف خالل الشعر، وكان يعمل من ذلك دوائر وأشج
دمشق، وكانت معيشته الطب، جيلس ابللبادين على دكان بعض العطارين، كذلك لقيته ووقفين على 

، وأنشدين السديد عمر 603أشياء مما ذكرته وأنشدين لنفسه ما مل أضبطه عنه، ومات بدمشق سنة 
 بن يوسف القفصي قال: أنشدين عبد املنعم اجللياين لنفسه:

 يل إىل اهلوى؟ ... حمال، ولكن ُث عزم على الصربوهل ُث نفس ال مت

 ساللة هذا اخللق من ظهر واحد، ... وللكل شرب من قوى ذلك الظهر

 

 جليجل:

تصغري جلجل: منزل يف طريق الربية من دمشق دون القريتني، بينه وبني دمشق مرحلتان ملن يقصد 
 الشرق، به خان رأيته غري مرة.

 

 جليقية:

ددة، وايء ساكنة، وقاف مكسورة، وايء مشددة، وهاء: انحية قرب ساحل بكسرتني، والالم مش
البحر احمليط من انحية مشايل األندلس يف أقصاه من جهة الغرب، وصل إليه موسى بن نصري ملا فتح 
األندلس، وهي بالد ال يطيب سكناها لغري أهلها، وقال ابن ماكوال: اجلليقي نسبة إىل بلدة من بالد 

ة لألندلس يقال هلا جليقية منها عبد الرمحن بن مروان اجلليقي من اخلارجني ابألندلس يف الروم املتامخ
 أايم بين أمية، وقد صنف يف أخباره اتريخ.

 اجلليل:

ابلفتح ُث الكسر، وايء ساكنة، والم أخرى، جبل اجلليل: يف ساحل الشام ممتد إىل قرب محص،." 
(1) 
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 دعوكم فقولوا بيننا حدد "ال تعبدن إهلا غري خالقكم، ... فإن .73

 سبحان ذي العرش سبحاان يدوم له، ... وقبلنا سبح اجلودي واجلمد

 مسخر كل ما حتت السماء له، ... ال ينبغي أن يناوي ملكه أحد

 ال شيء مما ترى تبقى بشاشته، ... يبقى اإلله ويودي املال والولد

 فما خلدوامل تغن عن هرمز يوما خزائنه، ... واخللد قد حاولت عاد 

 وال سليمان إذ جتري الرايح به، ... واإلنس واجلن فيما بيننا ترد

 أين امللوك اليت كانت لعزهتا، ... من كل أوب إليها وافد يفد

 حوض هنالك مورود بال كذب، ... ال بد من ورده يوما كما وردوا

اء على فإن كل ما جوقد ذكر طفيل الغنوي يف شعره موضعا بسكون امليم ولعله هو الذي ذكرانه، 
 فعل جيوز فيه فعل حنو عسر وعسر ويسر ويسر قال:

 وابجلمد، إن كان ابن جندع قد ثوى، ... سنبين عليه ابلصفائح واحلجب

 وجيوز أن يكون أراد األكمة كما ذكران يف مجدان.

 

 اجلمد:

يل قرب أواان دجابلتحريك: قرية كبرية كثرية البساتني والشجر واملياه من أعمال بغداد من انحية 
ينسب إليها أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد هللا اجلمدي، مسع أاب البدر إبراهيم بن منصور الكرخي 

وابنه أمحد، مسع أاب املعايل أمحد بن  585وأمحد بن حممد اجلرار وغريمها، ومات يف شهر رمضان سنة 
 علي بن السمني وحدث.

 

 مجران:

 ل، قيل:ابلضم ُث السكون، كأنه مرجت

 قال ربيعة: حبمى ضريةهو جبل 

 أمن آل هند عرفت الرسوما، ... جبمران، قفرا أبت أن ترميا

 وقال مالك بن الريب املازين:

 علي دماء البدن، إن مل تفارقي ... أاب حردب يوما وأصحاب حردب

 سرت يف دجى ليل، فأصبح دوهنا ... مفاوز مجران الشريف فغرب
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 أهنا، ... وقد أجندت منه، فريدة ربربتطالع من وادي الكالب ك

وقال نصر: مجران جبل أسود بني اليمامة وفيد من داير متيم أو منري بن عامر، وقال أبو زايد: مجران 
 جبل مرت به بنو حنيفة منهزمني يوم النشناش يف وقعة كانت بينهم وبني بين عقيل، فقال شاعرهم:

 نا جبمران صيدهاولو سئلت عنا حنيفة أخربت ... مبا لقيت م

 اجلمرة:

 قد ذكران أن اجلمرة احلصاة، واجلمرة:

 موضع رمي اجلمار مبىن، ومسيت مجرة العقبة واجلمرة الكربى ألنه يرمى هبا يوم النحر، قال الداودي:

ومجرة العقبة يف آخر مىن مما يلي مكة، وليست العقبة اليت نسبت إليها اجلمرة من مىن، واجلمرة األوىل 
 مها مجيعا فوق مسجد اخليف مما يلي مكة، وقد ذكرت سبب رمي اجلمار يف الكعبة. والوسطى

 

 مجريس:

 (1)ابلفتح ُث السكون، وكسر الراء، وايء ساكنة، وسني مهملة: قرية ابلصعيد يف غرِب النيل." 
وينسب إليها قوم من أهل العلم، منهم: أبو احلسن سورة بن  614"وبساتني، رأيتها يف سنة  .74

اجلنوجردي أدرك التابعني، روى عن أِب حيىي زرين ابن عبد هللا املؤذن صاحب أنس بن مالك شداد 
والثوري، روى عنه عبد الرمحن بن احلكم وغريه، وكان صحيح السماع وأبو حممد عبدان بن حممد بن 

الذي  وعيسى اجلنوجردي املروزي امسه عبد هللا وعرف بعبدان، كان حافظا زاهدا أحد أئمة الدنيا، وه
أظهر مذهب الشافعي مبرو بعد أمحد بن سيار، روى كتب الشافعي عن الربيع بن سليمان وغريه من 
أصحاب الشافعي، وروى احلديث عن قتيبة بن سعيد وسافر إىل مصر والشام والعراق، روى عنه أبو 

 مساه املوطأ. ، وصنف كتااب293، وتويف سنة 220العباس الدغويل وغريه، وكان مولده ليلة عرفة سنة 

 

 اجلنوقة:

 ة.محى ضريابلفتح، وضم النون، وسكون الواو، والقاف: من مياه غين بن أعصر قرب احلمى 

 اجلنيد:

تصغري جند، إسكاف بين اجلنيد: بلد من نواحي النهروان ُث من أعمال بغداد، وهو اآلن خراب، 
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 وقد ذكر يف إسكاف.

 اجلنينة:

 يقال: تصغري جنة، وهي احلديقة والبستان،

 إهنا روضة جندية بني ضرية وحزن بين يربوع ويف شعر مليح اهلذيل:

 أقيموا بنا األنضاء، إن مقيلكم ... أن اسرعن غمر ابجلنينة ملجف

 قال ابن السكري: ملجف أي ذو دحل، واجلنينة:

 أرض. واجلنينة أيضا، قال احلفصي: صحراء ابليمامة.

رير ضرية وأسفله حيث انتهت سيوله يسمى السر وأعلى التسواجلنينة: ثين من التسرير، وهو واد من 
ذو حبار، عن أِب زايد، وروي عن األصمعي أنه قال: بلغين أن رجال من أهل جند قدم على الوليد 

 ابن عبد امللك فأرسل فرسا له أعرابية فسبق عليها الناس بدمشق، فقال له الوليد: أعطنيها، فقال:

صحبة ولكين أمحلك على مهر هلا سبق الناس عام أول وهو رابض، فعجب إن هلا حقا وإهنا لقدمية ال
الناس من قوله وسألوه معىن كالمه فقال: إن جزمة، وهو اسم فرسه، سبقت اخليل عام أول وهو يف 
بطنها ابن عشرة أشهر قال: ومرض األعراِب عند الوليد فجاءه األطباء فقالوا له: ما تشتهي؟ فأنشأ 

 يقول:

 ء: ما يشفيك؟ قلت هلم: ... دخان رمث من التسرير يشفيينقال األطبا

 مما جير إىل عمران حاطبه، ... من اجلنينة، جزال غري معنون

قال: فبعث إليه أهله سليخة من رمث أي مل يؤخذ منها شيء، وقال اجلوهري: سليخة الرمث اليت 
رب د مات. واجلنينة: قليس فيها مرعى إمنا هي خشب. والرمث: شجر، وجزل أي غليظ، فألفوه ق

وادي القرى، قرأت خبط العبدري أِب عامر: سار أبو عبيدة من املدينة حىت أتى وادي القرى ُث أخذ 
عليهم األقرع واجلنينة وتبوك وسروع ُث دخل الشام. واجلنينة أيضا: من منازل عقيق املدينة قال خفاف 

 بن ندبة:

 حيلل به الطيب يشرقفأبدى ببشر احلج منها معاصما ... وحنرا مىت 

 (1)وغر الثنااي خنف الظلم بينها ... وسنة رمي ابجلنينة موثق." 
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 "ابب اجليم والواو وما يليهما .75

 اجلواء:

ابلكسر، والتخفيف ُث املد، واجلواء يف أصل اللغة الواسع من األودية، واجلواء الفرجة اليت بني حمل 
 ل بعضهم:القوم يف وسط البيوت. واجلواء: موضع ابلصمان قا

 ميعس ابملاء اجلواء معسا، ... وغرق الصمان ماء قلسا

وقال السكري: اجلواء من قرقرى من نواحي اليمامة، وقال نصر: اجلواء واد يف داير عبس أو أسد يف 
 أسافل عدنة منها قول عنرتة:

 وحتل عبلة ابجلواء، وأهلها ... بعنيزتني، وأهلنا ابلديلم

 قال امرؤ القيس:

 اجلواء، غدية، ... صبحن سالفا من رحيق مسلسل كأن مكاكي

 اجلواء قال زهري: محى ضريةوقال أبو زايد: ومن مياه الضباب ابحلمى 

 عفا من آل فاطمة اجلواء، ... فيمن فالقوادم فاحلساء

وكانت ابجلواء وقعة بني املسلمني وأهل الردة من غطفان وهوازن يف أايم أِب بكر فقتلهم خالد بن 
 شر قتلة وقال أبو شجرة:الوليد 

 ولو سألت مجل غداة لقائنا، ... كما كنت عنها سائال لو أنيتها

 نصبت هلا صدري وقدمت مهريت ... على القوم، حىت عاد وردا كميتها

 إذا هي حالت عن كمي أريده، ... عدلت إليه صدرها فهديتها

 لقيت بين فهر لغب لقائنا ... غداة اجلواء حاجة، فقضيتها

 

 ابة:اجلو 

بفتحتني والثانية مشددة، وألف، وابء موحدة: رداه بنجد هلا جبال سود صغار، والرداه مجع ردهة، 
 وهو ماء مستنقع يف الصخر.

 

 جوااثء:

ابلضم، وبني األلفني اثء مثلثة، ميد ويقصر، وهو علم مرجتل: حصن لعبد القيس ابلبحرين فتحه العالء 
عنوة وقال ابن األعراِب: جوااث مدينة  12رضي هللا عنه، سنة بن احلضرمي يف أايم أِب بكر الصديق، 
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 اخلط، واملشقر مدينة هجر وقالت سلمى بنت كعب بن جعيل هتجو أوس بن حجر:

 فيشلة ذات جهار وخرب، ... وذات أذنني وقلب وبصر

 قد شربت ماء جوااث وهجر ... أكوي هبا حر ام أوس بن حجر

ن أصله من جئث الرجل إذا فزع، فهو جمؤوث أي مذعور، فكأهنم ورواه بعضهم جؤااث، ابهلمزة، فيكو 
ملا كانوا يرجعون إليه عند الفزع مسوه بذلك، قالوا: وجؤااث أول موضع مجعت فيه اجلمعة بعد املدينة 
قال عياض: وابلبحرين أيضا موضع يقال له قصر جوااث، ويقال: ارتدت العرب كلها بعد النيب، صلى 

 أهل جوااث وقال رجل من املسلمني يقال له عبد هللا بن حذف وكان أهل الردة هللا عليه وسلم، إال
 ابلبحرين حصروا طائفة من املسلمني جبوااث:

 (1)أال أبلغ أاب بكر رسوال، ... وفتيان املدينة أمجعينا." 
"عطية بت ونفذت وسلمت ذلك هلم وألعقاهبم بعدهم أبد اآلبدين فمن آذاهم فيه آذى هللا،  .76

 بو بكر ابن أِب قحافة وعمر وعثمان وعلي بن أِب طالب.شهد أ

 حربة:

ابلكسر ُث السكون، هي يف اللغة صفرة تركب األسنان، وحربة: أطم من آطام اليهود ابملدينة يف دار 
 صاحل بن جعفر.

 

 حربير:

 بعد الراء ايء ساكنة، وراء أخرى، مرجتل:

 وهو جبل من انحية البحرين بتؤام.

 حبسان:

ريق غرِب احلاج من الكوفة، وهو مجع حبيس، وهو غرِب طريق اخليل، وقالت امرأة من كندة ماء يف ط
 ترثي طائفة من قومها كان قد فتكت هبم بنو زمان حببسان:

 سقى مستهل الغيث أجداث فتية ... حببسان، ولينا حنورهم الدما

 صلوا معمعان احلرب، حىت خترموا، ... مقاحيم إذ هاب الكماة التقحما

 هوت أمهم! ماذا هبم، يوم صرعوا ... حببسان، من أسباب جمد هتدما؟
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 أبوا أن يفروا والقنا يف صدورهم، ... فماتوا ومل يرقوا من املوت سلما

 ولو أهنم فروا لكانوا أعزة، ... ولكن رأوا صربا على املوت أكرما

 حبس:

ه صاحبه ع على كل شيء وقفابلضم ُث السكون، والسني مهملة، واحلبس، ابلضم، مجع احلبيس، يق
وقفا حمرما، قال الزخمشري: احلبس، ابلضم، جبل لبين قرة، وقال غريه: احلبس بني حرة بين سليم 

 والسوارقية، ويف حديث عبد هللا بن حبشي:

 خترج انر من حبس سيل، قال أبو الفتح نصر:

أقل من ميلني،  كلتامها  حبس سيل، ورواه ابلفتح، إحدى حريت بين سليم، ومها حراتن بينهما فضاء
 وقال األصمعي: احلبس جبل مشرف على السلماء لو انقلب لوقع عليهم، وأنشد:

 سقى احلبس ومسي السحاب، ومل يزل ... عليه روااي املزن والدمي اهلطل

 ولوال ابنة الوهيب زبدة مل أبل، ... طوال الليايل، أن حيالفه احملل

 احلبس:

ابلكسر مثل املصنعة، ومجعه أحباس، جتعل للماء، واحلبس املاء  ابلكسر ويروى ابلفتح، واحلبس
 املستنقع، وقيل احلبس حجارة تبىن على جمرى املاء لتحبسه للسارية، ويسمى املاء حبسا. واحلبس:

جبل لبين أسد، وقال األصمعي: يف بالد بين أسد احلبس والقنان وإابن األبيض وإابن األسود إىل 
ومحى الربذة والدو والصمان والدهناء يف شق بين متيم، قال منظور بن فروة  ريةمحى ضالرمة واحلميان 

 األسدي:

 هل تعرف الدار عفت ابحلبس ... غري رماد وأاثف غبس،

 [ تذري حطام اليبس1كأهنا بعد سنني مخس ... وريدة ]

 خطا كتاب معجم بنقس

 حبش:

 ابلتحريك، والشني معجمة، درب احلبش:

ل نسب إىل حبش، أسكنهم عمر، رضي هللا عنه، ابلبصرة، ويلي هذا الدرب ابلبصرة يف خطة هذي
مسجد أِب بكر اهلذيل. وقصر حبش: موضع قرب تكريت فيه مزارع، شرهبا من االسحاقي. وبركة 

 احلبش: مزرعة نزهة يف ظهر القرافة مبصر، ذكرت ىف بركة.
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__________ 

 (1)[ ويف رواية اخرى: وربذة بدل وريدة.." 1]
 رمة:"ح .77

 قريب من النسار. محى ضريةابلفتح ُث السكون: موضع يف جانب 

 

 حرنق:

 ابلفتح ُث السكون، وفتح النون، وقاف:

 من مدن أرمينية.

 

 حرنة:

بكسرتني، وفتح النون وتشديدها، ووجدت خبط بعض العلماء ابلزاي: قرية ابليمامة يف وسط العارض 
 لبين عدي بن حنيفة خنيالت، قال جرير:

 مبسمة العجان، كأنه ... جرف تقصف من حرنة جار من كل

[1] 
 

 حروراء:

بفتحتني، وسكون الواو، وراء أخرى، وألف ممدودة، جيوز أن يكون مشتقا من الريح احلرور، وهي 
احلارة، وهي ابلليل كالسموم ابلنهار، كأنه أنث نظرا إىل أنه بقعة، قيل: هي قرية بظاهر الكوفة، 

وا منها نزل به اخلوارج الذين خالفوا علي بن أِب طالب، رضي هللا عنه، فنسبوقيل: موضع على ميلني 
 إليها، وقال ابن األنباري:

حروراء كورة، وقال أبو منصور: احلرورية منسوبون إىل موضع بظاهر الكوفة نسبت إليه احلرورية من 
عثة يقال لدهناء رملة و اخلوارج، وهبا كان أول حتكيمهم واجتماعهم حني خالفوا عليه، قال: ورأيت اب

 هلا رملة حروراء.

 

 احلرورية:
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 منسوب يف قول النابغة اجلعدي حيث قال:

 أاي دار سلمى ابحلرورية اسلمي ... إىل جانب الصمان، فاملتثلم

 أقامت به الربدين ُث تذكرت ... منازهلا، بني الدخول فجرُث

 

 حروس:

 موضع، قال عبيد بن األبرص:ابلفتح ُث الضم، والواو ساكنة، والسني مهمله: 

 ملن الداير بصاحة فحروس، ... درست من االقعار أي دروس؟

 

 ذكر احلرار يف داير العرب

قال صاحب كتاب العني: احلرة أرض ذات حجارة سود خنرة كأهنا أحرقت ابلنار، واجلمع احلرات 
 واألحرون واحلرار واحلرون، وقال األصمعي:

جارة السود، فإن كان فيها جنوة األحجار فهي الصخرة، ومجعها صخر، احلرة األرض اليت ألبستها احل
فإن استقدم منها شيء فهو كراع، وقال النضر بن مشيل: احلرة األرض مسرية ليلتني سريعتني أو ثالث، 
فيها حجارة أمثال اإلبل الربوك كأهنا تشطب ابلنار، وما حتتها أرض غليظة من قاع ليس أبسود وإمنا 

 ة حجارهتا وتدانيها، وقال أبو عمرو:سودها كثر 

تكون احلرة مستديرة فإذا كان فيها شيء مستطيل ليس بواسع فذلك الكراع والالبة واحلرة مبعىن، 
ويقال للطلمة الكبرية، وهي اخلبزة اليت تنضج ابمللة: حرة، واحلرة أيضا: البثرة الصغرية، واحلرة أيضا: 

 ب كثرية، أكثرها حوايل املدينة إىل الشام، وأان أذكرها مرتبة علىالعذاب املوجع، واحلرار يف بالد العر 
 احلروف اليت يف أوائل ما أضيفت احلرة إليه.

 حرة أوطاس:

 قد ذكر أوطاس يف موضعه، ويوم حرة أوطاس: من أايم العرب.

 

 حرة تبوك:

 وهو املوضع الذي غزاه رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، وقد ذكر أيضا.

 

 :حرة تقدة
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 بضم التاء املعجمة ابثنتني من فوق، ويروى ابلنون، وسكون القاف، والدال مهملة،

__________ 

 (1)[ قوله: مبسمة العجان: هكذا يف األصل، ومل جند هذا البيت يف ديوان جرير.." 1]
 "بني عرب ال يعرفون كالما، ... طبعهم خارج عن املنهاج .78

 صدور الدجاج وصدور ال يشرحون صدورا، ... شغلتهم عنها

 واملليك الذي خياطبه النا ... س بسيف ماض وفخر واتج

 ما له انصح، وال يعلم الغي ... ب، وقد طال يف مقامي جلاجي

 قصة ما وجدت غري ابن فخر ال ... دين طبا هلا لطيف العالج

 وإذا سلطت صروف الليايل ... كسرت صخر تدمر كالزجاج

فيف يسان بني واسط والبصرة. واحللة أيضا: حلة بين دبيس بن عواحللة أيضا: حلة بين قيلة بشارع م
 األسدي قرب احلويزة من ميسان بني واسط والبصرة، واألهواز يف موضع آخر.

 

 احللة:

ابلفتح، وهو يف اللغة املرة الواحدة من احللول: وهو اسم قف من الشريف بناحية أضاخ بني ضرية 
الشوك. واحللة أيضا: قرية مشهورة يف طرف دجيل بغداد من واليمامة، ويف شعر عويف القوايف حلة 

 انحية الربية، بينها وبني بغداد ثالثة فراسخ، تنزهلا القفول.

 

 حليت:

ابلكسر، وتشديد اثنيه وكسره أيضا، وايء ساكنة، واتء فوقها نقطتان، جيوز أن يكون من حلت 
 السكر كثري حنو سكري وشريب ومخري لتكثريالصوف عن الشاة إذا أنزلته، وهذا من أبنية املالزمة للت

 والشرب ومدمن اخلمر، قال األصمعي:

 حليت بوزن خريت معدن وقرية، وقال نصر:

عظيمة كثرية القنان، كان فيه معدن ذهب، وهو من داير بين   محى ضريةحليت جبال من أخيلة 
كالب، وقال أبو زايد: حليت ماء ابحلمى للضباب، وحبليت معدن حليت، كذا يف كتابه، وقال 
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 الراعي:

 حبليت أقوت منهم وتبدلت

 ويروى: حبلية.

 

 حليت:

 ابلتصغري، واحللت: لزوم ظهر اخليل، قال األصمعي يف قول أِب ضب اهلذيل:

 هل ال علمت أاب إايس مشهدي ... أايم أنت إىل املوايل تصخد

 وأخذت بزي واتبعت عدوكم، ... والقوم دوهنم احلليت فأرثد

 قال: ال يقال احلليت إال ابلتصغري.

 

 احلليسية:

 ابلتصغري: ماء لبين احلليس قوم من جبيلة جياورون بين سلول.

 

 احلليفات:

 ن محزة بن وهاس احلسين العلوي.ابلتصغري: موضع، عن علي بن عيسى ب

 

 احلليف:

 تصغري احللف: موضع بنجد، قال أبو زايد:

خيرج عامل بين كالب من املدينة فأول منزل يصدق عليه األريكة ُث العناقة ُث مدعا ُث املصلوق ُث 
ديلة الرنية ُث يرد احلليف لبين أِب بكر بن كالب ُث الدخول ُث احلصاء ُث يرد احلوأب ُث سجى ُث اجل

ُث ينصرف إىل املدينة، ويصدق على احلليف بطوان من بطون أِب بكر بن عبد هللا بن كالب وسلول 
 وعمرو ابن كالب.

 احلليفة:

ابلتصغري أيضا، والفاء، ذو احلليفة: قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل 
 (1)املدينة، وهو من مياه جشم بينهم وبني بين." 
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 ى ضريةمح"واأللف ألنه قد حكي يف تثنيته محوان وهو شاذ، وقال األصمعي: احلمى محيان  .79
ى محومحى الربذة، قال املؤلف: ووجدت أان محى فيد ومحى النري ومحى ذي الشرى ومحى النقيع، فأما 

 ،فهو أشهرها وأسريها ذكرا، وهو كان محى كليب بن وائل فيما زعم يل بعض أهل ابدية طيء ضرية
قال: ذلك مشهور عندان ابلبادية يرويه كابران عن كابر، قال: ويف انحية منه قرب كليب معروف أيضا 
إىل اليوم، وهو سهل املوطئ كثري اخللة، وأرضه صلبة ونباته مسمنة، وبه كانت ترعى إبل امللوك، ومحى 

رة حياته، وهو حلمى، لوال كثالربذة أيضا أراده رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، بقوله: لنعم املنزل ا
غليظ املوطئ كثري احلموض، تطول عنه األوابر وتنفتق اخلواصر ويرهل اللحم، ومحى فيد، قال ثعلب: 
احلمى محى فيد إذا كان يف أشعار أسد وطيء، فأما يف أشعار كلب فهو محى بالدهم قريب من 

 املدينة بينها وبني عرب، قال أعراِب:

 واحلمى، ... محى فيد، صوب املدجنات املواطر سقى هللا حيا بني صارة

 أمني، ورد هللا من كان منهم ... إليهم، ووقاهم صروف املقادر

 كأين طريف العني، يوم تطالعت ... بنا الرمل سالف القالص الضوامر

 أقول لفقام بن زيد: أما ترى ... سنا الربق يبدو للعيون النواظر؟

 . أعنك، وإن تصرب فلست بصابرفإن تبك للوجد الذي هيج اجلوى ..

 ومحى النري، بكسر النون، وقد ذكر يف موضعه، قال اخلطيم العكلي:

 وهل أرين بني احلفرية واحلمى، ... محى النري، يوما، أو أبكثبة الشعر

 مجيع بين عمرو الكرام وإخويت، ... وذلك عصر قد مضى قبل ذا العصر

ويروى محى بن عوى، وكالمها ابلدهناء. محى الشرى ذكر يف الشرى. محى النقيع، ابلنون، ذكر يف 
النقيع، قال الشافعي، رضي هللا عنه، يف تفسري قول النيب، صلى هللا عليه وسلم: ال محى إال هلل 

ة به مدى صولرسوله، كان الشريف من العرب يف اجلاهلية إذا نزل بلدا يف عشريته استعوى كلبا خلا
عوائه فلم يرعه معه أحد وكان شريكا يف سائر املرابع حوله، قال: فنهى أن حيمى على الناس محى  

كما كان يف اجلاهلية، وقوله: إال هلل ولرسوله يقول إال خليل املرسلني وركاهبم املرصدة للجهاد كما محى 
ما يعنون هبا إال  احلمى أشعار كثرية عمر النقيع لنعم الصدقة واخليل املعدة يف سبيل هللا، وللعرب يف

 ، قال أعراِب:محى ضرية

 ومن كان مل يغرض، فإين وانقيت ... بنجد إىل أرض احلمى غرضان
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 أليفا هوى، مثالن يف سر بيننا، ... ولكننا يف اجلهر خمتلفان

 حتن فتبدي ما هبا من صبابة، ... وأخفي الذي لوال األسى لقضاين

 وقال أعراِب آخر:

 سأالن هللا أن يسقي احلمى؟ ... بلى فسقى هللا احلمى واملطالياأال ت

 (1)فإين ألستسقي لثنتني ابحلمى، ... ولو متلكان البحر ما سقتانيا." 
"يف النحو وأحسنه أن يقال هو مجع مسي به كعراعر وال واحد له كأاببيل، وقال احلارث بن  .80

 حلزة:

 الصالء! فتنورت انرها من بعيد ... خبزازى، هيهات منك

 ، قال:ريةمحى ضواختلفت العبارات يف موضعه، فقال بعضهم: هو جبل بني منعج وعاقل إبزاء 

 ومصعدهم كي يقطعوا بطن منعج، ... فضاق هبم ذرعا خزاز وعاقل

 وقال النمريي: هو رجل من بين ظامل يقال له الدهقان فقال:

 أنشد الدار، بعطفي منعج ... وخزاز، نشدة الباغي املضل

 د مضى حوالن مذ عهدي هبا، ... واستهلت نصف حول مقتبلق

 فهي خرساء، إذا كلمتها، ... ويشوق العني عرفان الطلل

وقال أبو عبيدة: كان يوم خزاز بعقب السالن، وخزاز وكري ومتالع أجبال ثالثة بطخفة ما بني البصرة 
هنا ال مير زاز بنحر الطريق، إال أإىل مكة، فمتالع عن ميني الطريق للذاهب إىل مكة وكري عن مشاله وخ

الناس عليها ثالثتها، وقيل: خزاز جبل لبين غاضرة خاصة، وقال أبو زايد: مها خزازان ومها هضبتان 
طويلتان بني أابنني جبل بين أسد وبني مهب اجلنوب على مسرية يومني بواد يقال له منعج، ومها بني 

 وهري غلطا عجيبا فإنه قال: خزاز جبل كانت العرببالد بين عامر وبالد بين أسد، وغلط فيه اجل
توقد عليه غداة الغارة، فجعل اإليقاد وصفا الزما له وهو غلط، إمنا كان ذلك مرة يف وقعة هلم، قال 

 القتال الكالِب:

 وسفع كدور اهلاجري جبعجع ... حتفر، يف أعقارهن، اهلجارس

 ا اجملالسموائل، ما دامت خزاز مكاهنا ... جببانة كانت إليه

 متشى هبا ربد النعام كأهنا ... رجال القرى متشي، عليها الطيالس
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وهذا ذكر يوم خزاز بطوله خمتصر األلفاظ دون املعاين عن أِب زايد الكالِب، قال: اجتمعت مضر 
وربيعة على أن جيعلوا منهم ملكا يقضي بينهم، فكل أراد أن يكون منهم، ُث تراضوا أن يكون من 

من مضر ملك، ُث أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن امللك منهم، ُث اتفقوا على أن ربيعة ملك و 
يتخذوا ملكا من اليمن، فطلبوا ذلك إىل بين آكل املرار من كندة، فملكت بنو عامر شراحيل ابن 
احلارث امللك بن عمرو املقصور بن حجر آكل املرار وملكت بنو متيم وضبة حمرق بن احلارث وملكت 

شرحبيل بن احلارث، وقال ابن الكليب: كان ملك بين تغلب وبكر بن وائل سلمة ابن احلارث، وائل 
وملكت بقية قيس غلفاء، وهو معدي كرب بن احلارث، وملكت بنو أسد وكنانة حجر بن احلارث 
أاب امرئ القيس، فقتلت بنو أسد حجرا، ولذلك قصة، ُث قصص امرئ القيس يف الطلب بثأر أبيه، 

و عامر على شراحيل فقتلوه، وويل قتله بنو جعدة بن كعب بن ربيعة بن صعصعة، فقال وهنضت بن
 يف ذلك النابغة اجلعدي:

 أرحنا معدا من شراحيل بعد ما ... أراهم مع الصبح الكواكب، مصحرا

وقتلت بنو متيم حمرقا وقتلت وائل شرحبيل، فكان حديث يوم الكالب ومل يبق من بين آكل املرار." 
(1) 

زاج موضع تغلي الشمس أدمغة أهله ابملسامتة حىت إذا مال عنها يف الوقتني اللذين نعرفهما "م .81
ابلشتاء والصيف تروحوا يسريا واسرتوحوا قليال، وقال غريه: خط االستواء من املشرق إىل املغرب وهو 

 أطول خط يف كرة األرض كما أن منطقة الربوج أطول خط يف الفلك.

 

 خطم:

كني اثنيه: موضع دون سدرة آل أسيد. وخطم احلجون أيضا: موضع يقال له اخلطم، بفتح أوله، وتس
 وليس الذي عناه الشاعر بقوله:

 أقوى من آل ظليمة احلزم، ... فالعرياتن، فأوحش اخلطم

 إمنا عىن به اخلطم الذي دون سدرة آل أسيد، كذا قال العمراين نقال، وقال أبو خراش:

 يؤم اخلطم ال يدعو جميبا غداة دعا بين جشع ووىل ...
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 خطمة:

 بفتح أوله، وتسكني اثنيه: موضع يف أعلى املدينة، واخلطام: حبل جيعل يف طرفه حلقة ُث يقلد البعري
 ُث يثىن على خمطمه، وقد خطمت البعري خطما، واملرة خطمة، قال طهمان:

 ما صب بكراي على كعبية ... حتتل خطمة، أو حتل قفاال

 تهيم فؤاده ... من أن رأى ذهبا يزين غزاالإال املقادر، فاس

 رئما أغن يصيد حسن دالله ... قلب احلليم، ويطيب اجلهاال

 نظرت إليك، غداة أنت على محى، ... نظر الدوى ذكر الوصاة فماال

 

 وخطمة:

 جبل يصب رأسه يف وادي أوعال ووادي القرى، كذا قال ابن احلائك.

 

 اخلطمي:

د لرسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، بناه يف مسريه إىل تبوك من ذات اخلطمي: موضع فيه مسج
 املدينة، وهللا املوفق للصواب.

 

 ابب اخلاء والظاء وما يليهما

 اخلظا:

 ابلكسر: ثنية أو أرض ابلسراة، عن نصر.

 

 ابب اخلاء والفاء وما يليهما

 خفاف:

 غة:وضح احلمى، وهو يف الل ، وهو يسرةحبمى ضريةبضم أوله، وفاءين: من مياه عمرو بن كالب 

 اخلفيف القلب املتوقد، ينعت به الرجل كأنه أخف من اخلفيف، قال الراعي:

 رعت من خفاف حيث نق عبابه، ... وحل الروااي كل أسحم ماطر

 

 خفان:
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 بفتح أوله، وتشديد اثنيه، وآخره نون:

 ية، قال أبو عبيدةموضع قرب الكوفة يسلكه احلاج أحياان، وهو مأسدة، قيل هو فوق القادس
السكوين: خفان من وراء النسوخ على ميلني أو ثالثة عني عليها قرية لولد عيسى بن موسى اهلامشي 
تعرف خبفان، ومها قريتان من قرى السواد من طف احلجاز، فمن خرج منها يريد واسطا يف الطف 

السكري:   إىل واسط، وقالخرج إىل جنران ُث إىل عبدينيا وجنبالء ُث قناطر بين دارا وتل فخار ُث
 خفان وخفية أمجتان قريبتان من مسجد سعد بن أِب وقاص ابلكوفة، وأنشد:

 من احملميات الغيل غيل خفية، ... ترى حتت حلييه الفريس املعفرا

 

 خفتيان:

 (1)ابلضم ُث السكون، والتاء مثناة من فوقها، وايء مثناة من حتتها، وآخره نون: قلعتان عظيمتان." 
ليها فصاحله بطريقها على اجلزية ومال يؤديه ورجع عياض إىل اجلزيرة، وهي قصبة أرمينية "إ .82

ا الوسطى، فيها الفواكه الكثرية واملياه الغزيرة، وبربدها يف الشتاء يضرب املثل، وهلا البحرية اليت ليس هل
ببلخ، وبلغين  يت منهيف الدنيا نظري، جيلب منها السمك املعروف ابلطريخ إىل سائر البالد، ولقد رأ

 أنه يكون بغزنة، وبني املوضعني مسرية أربعة أشهر، وهي من عجائب الدنيا، قال ابن الكليب:

من عجائب الدنيا حبرية خالط فإهنا عشرة أشهر ال يكون فيها ضفدع وال سرطان وال مسكة ُث يظهر 
صاحب  آفاق بالده وجه بليناسهبا السمك مدة شهرين يف كل سنة، ويقال: إن قباذ األكرب ملا طلسم 

 الطلسمات إىل أرمينية فلما صار إىل حبرية خالط فطلسمها فهي عشرة أشهر على ما ذكرانه.

 

 اخلالقى:

 من مياه اجلبلني، قال زيد اخليل:

 نزلنا، بني فتك واخلالقى، ... حبي ذي مدارأة شديد

 

 خالل:

بين نفاثة ابن  يف داير حبمى ضريةموضع  بكسر أوله، بلفظ اخلالل الذي يستخرج به قذى األسنان:
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 عدي من كنانة.

 

 اخلالئق:

قال أبو منصور: رأيت بذروة الصمان قالات متسك ماء السماء يف صفاة خلقها هللا تعاىل فيها تسميها 
 العرب اخلالئق، الواحدة خليقة، قال صخر ابن اجلعد اخلضري:

 د أبواب طارقكفى حزان، لو يعلم الناس أنين ... أدافع كأسا عن

 أتنسني أايما لنا بسويقة، ... وأايمنا ابجلزع جزع اخلالئق

 ليايل ال خنشى انصداعا من اهلوى، ... وأايم جرم عندان غري الئق

جرم: رجل كان يعاديه ويشي به، وكان لعبد هللا ابن أمحد بن جحش أرض يقال هلا اخلالئق بنواحي 
 املدينة، فقال فيها احلزين الدؤيل:

 زرعن من اخلالئق جدوال، ... هيهات إن ربعت وإن مل تربعال ت

 أما إذا جاد الربيع لبئرها ... نزحت، وإال فهي قاع بلقع

 هذي اخلالئق قد أطرت شرارها، ... فلئن سلمت ألفزعن لينبع

 

 خالئل:

 ابلضم: موضع بنواحي املدينة، قال ابن هرمة:

 وخالئل احبس على طلل ورسم منازل ... أقوين، بني شواحط

 

 خلبتا:

بكسر اخلاء، والالم مكسورة أيضا خفيفة، والباء موحدة ساكنة، واتء فوقها نقطتان: قرية كبرية يف 
شرقي املوصل من نواحي املرج على سفح جبل، طيبة اهلواء صحيحة الرتبة، وهبا جامع حسن وفيها 

 عني فوارة ابردة، وبساتينها عشرية، وهي تتاخم الشوش.

 

 خلج:

 وله، وتسكني اثنيه، وآخره جيم:بفتح أ

 موضع قرب غزنة من نواحي زابلستان.
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 خلخال:

بلفظ واحد خالخيل النسوان: مدينة وكورة يف طرف أذربيجان متامخة جليالن يف وسط اجلبال، وأكثر 
قراهم ومزارعهم يف جبال شاهقة، بينها وبني قزوين سبعة أايم وبني أردبيل يومان، ويف هذه الوالية 

 (1)حصينة، وردهتا عند اهنزامي."  قالع
 "ابب الدال والعني وما يليهما .83

 دعان:

 ابلفتح، قال يعقوب: دعان واد به عني للعثمانيني بني املدينة وينبع على ليلة، قال كثري عزة:

 ُث احتملن غدية وصرمنه، ... والقلب رهن، عند عزة، عان

 ودعان ولقد شأتك محوهلا، يوم استوت ... ابلفرع بني حفينت

 فالقلب أصور عندهن كأمنا ... جيذبنه بنوازع األشطان

 

 دعانيم:

 ماء لبين احلليس من خثعم، وهم جريان لبين سلول بن صعصعة ابحلجاز.

 

 دعتب:

 بفتح أوله، وسكون اثنيه، واتء مثناة من فوق، وابء موحدة: موضع يف قوله:

 حلت بدعتب أم بكر

 أنشده عثمان.

 

 الدعجاء:

  دعجاء أي سوداء: هضبة يف بالدهم.من قوهلم عني

 

 دعمان:

 موضع يف قول الشاعر، أنشده اللحياين:
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 هيهات مسكنها من حيث مسكننا، ... إذا تضمنها دعمان فالدور

 

 دعمة:

 ماء أبجإ أحد جبلي طيء، وهو ملح، بني مليحة والعبد.

 

 دعنج:

 مار ملا هرب من عبد هللا بنساحل من سواحل حبر اليمن، جاء يف حديث عبد هللا بن مروان احل
 علي، قرأته خبط السكري مضبوطا كذا مفسرا، وهللا أعلم ابلصواب وإليه املرجع واملآب.

 

 ابب الدال والغني وما يليهما

 دغانني:

 هضبات من بالد عمرو بن كالب، وقيل:

ين عمرو بأِب بكر بن كالب، وقال األصمعي: دغانني يف طرف البرت، وفيه جبال كثرية، وهي بالد 
 بن كالب.

 

 دغنان:

 لبين وقاص من بين أِب بكر بن كالب، وهناك هضبات يقال هلا دغانني حبمى ضريةبنونني: جبيل 
 املذكورة قبل، قال سرية الفزاري، وقيل ابن ميادة:

 اي صاحب الرحل توطأ واكتفل، ... واحذر بدغنان جمانني اإلبل

 صرارا ال حيلكل مطار طامح الطرف رهل ... ألزمه الراعي 

أي غرزها حىت مسنت، وقال أبو زايد: ومن ثهالن ركن يسمى دغنان وركن يسمى خممرا الذي يقول 
 فيه القائل يذكر عنزا من األروى رماها:

 من األعنز الالئي رعني خممرا ... ودغنان مل يقدر عليهن قانص

 

 دغوث:

 بلد بنواحي الشحر من أرض عمان، وهللا أعلم ابلصواب.
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 الدال والفاء وما يليهماابب 

 دفاق:

 موضع قرب مكة، قال الفضل اللهيب:

 أمل أيت سلمى أنينا ومقامنا ... ببطن دفاق يف ظالل سالمل؟

فدل على أنه خبيرب ألن سالمل من حصوهنا املشهورة كان، ولعله موضعان ألن ساعدة بن جؤية اهلذيل 
 (1)يقول:." 

 زجل ترتد منه النظائر"أصابوا لنا، فوق الدلوث، بفيلق له  .84

 

 دلوك:

بضم أوله، وآخره كاف: بليدة من نواحي حلب ابلعواصم، كانت هبا وقعة ألِب فراس بن محدان مع 
 الروم، وقال بعضهم يذكرها:

 وإين إن نزلت على دلوك ... تركتك غري متصل النظام

 وقال عدي بن الرقاع:

 الليل زائر أهم سرى أم غار للغيث غائر، ... أم انتابنا من آخر

 وحنن أبرض قل ما جيشم السرى، ... هبا العربيات احلسان احلرائر

 كثري هبا األعداء، حيصر دوهنا ... بريد اإلمام املستحث املثابر

 فقلت هلا: كيف اهتديت ودوننا ... دلوك وأشراف اجلبال القواهر

 وجيحان، جيحان اجليوش، وآلس ... وحزم خزازى والشعوب القواسر

 

 ن:دليجا

 بضم أوله، وفتح اثنيه: بليدة بنواحي أصبهان، ويقال دليكان، ينسب إليها مجاعة، منهم:

أبو العباس أمحد بن احلسني بن املطهر الدليجاين يعرف ابخلطيب وبناته أم الوليد والمعة وضوء 
 الصباح، مسعن احلديث وروينه.
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 ابب الدال وامليم وما يليهما

 دما:

ه: بلدة من نواحي عمان، وقيل: مدينة تذكر مع داب، كانت من أسواق العرب بفتح أوله، وختفيف اثني
املشهورة، منها أبو شداد، قال: جاءان كتاب رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، يف قطعة من أدمي إىل 

 عمان، روى عنه عبد العزيز بن زايد اخلبطي.

 

 دما:

 من كلواذا وانحية أخرى حتت جرجرااي. بضم أوله، وتشديد امليم ممالة: موضع حتت بغداد أسفل

 

 الدماج:

 بكسر أوله، وآخره جيم، قال العمراين:

 موضع ذكره احلطيئة فيه نظر.

 

 دماح:

 موضع يف قول جرير:

 تقول العاذالت: عالك شيب، ... أهذا الشيب مينعين مراحي؟

 [1يكلفين فؤادي، من هواه، ... ظعائن جيتزعن على دماح ]
 النصارى، ... وال يدرين ما مسك القراحظعائن مل يدن مع 

 

 الدماخ:

بكسر أوله، وآخره خاء معجمة: جبال بنجد، ويقال أثقل من دمخ الدماخ، قيل: هو جبل من جبال 
، فالدماخ اسم لتلك اجلبال، ودمخ مضاف إليها، وقال األصمعي يف قول محى ضريةضخام يف 

 النابغة:

 بعبس، إذا حلوا الدماخ فأظلماوأبلغ بين ذبيان أن ال أخا هلم ... 

 جيمع كلون األعبل اجلون لونه، ... ترى يف نواحيه زهريا وحذميا

 هم يردون املوت عند لقائه، ... إذا كان ورد املوت ال بد أكرما
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 وروى ثعلب قول احلطيئة:

 إن الرزية، ال أاب لك، هالك ... بني الدماخ وبني دارة منزر

__________ 

 (1)ر: على رماح." [ يف ديوان جري1]
 "ذو سلم: واد ينحدر على الذانئب. وسوق الذانئب: .85

 قرية دون زبيد من أرض اليمن وبه قرب كليب وائل، قال مهلهل يرثي أخاه كليبا:

 أليلتنا بذي حسم أنريي، ... إذا أنت انقضيت فال حتوري

 فإن يك ابلذانئب طال ليلي، ... فقد أبكي من الليل القصري

 ابر عن كليب ... فتخرب ابلذانئب أي زيرفلو نبش املق

 بيوم الشعثمني أقر عينا، ... وكيف لقاء من حتت القبور

 وإين قد تركت بواردات ... جبريا يف دم مثل العبري

 فلوال الريح أمسع من حبجر ... صليل البيض تقرع ابلذكور

 م.من غرِب احلمى، وهللا أعل محى ضريةوقال أبو زايد: الذانئب من احلمى 

 

 ذنبان:

بفتح أوله واثنيه ُث ابء موحدة، بلفظ تثنية الذنب إال أنه أعرب إعراب ما ال ينصرف: ماء ابلعيص، 
 وقد ذكر العيص.

 

 ذنب احلليف:

 من مياه بين عقيل.

 ذنب سحل:

 يوم ذنب سحل: من أايم العرب.

 

 الذنبة:
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موضع  لتميم. وذنبة أيضا: ابلتحريك: ماءة بني إمرة وأضاخ لبين أسد، وعن نصر: كانت لغين ُث
 بعينه من أعمال دمشق. ويف البلقاء ذنبة أيضا.

 

 الذنوب:

 بفتح أوله، الدلو املألى: وهي موضع بعينه، قال عبيد:

 أقفر من أهله ملحوب ... فالقطبيات فالذنوب

 وقال بشر بن أِب خازم:

 أي املنازل بعد احلي تعرتف، ... أم هل صباك وقد حكمت مطرف

 بعد عهد العاهدين هبا ... بني الذنوب وحزمي واهب صحفكأهنا 

 

 ابب الذال والواو وما يليهما

 ذوال:

 وادي ذوال: ابليمن، أم بالده القحمة بليد شامي وزبيد، بينهما يوم وفشال بينهما.

 

 ذورة:

 بفتح الذال، وسكون الواو: موضع، عن ابن دريد وصاحب التكملة، وأنشدا ملزرد:

 وم بذورة، ... كذاك النوى حوساؤها وعنودهافيوم أبرمام وي

أي ما استقام منها وما جار، كذا ذكره العمراين، وقال نصر: ذورة، بتقدمي الواو على الراء، انحية من 
مشنصري، وهو جبل بناحية حرة بين سليم، وقيل: واد يفرغ يف خنل وخيرج من حرة النار مشرقا تلقاء 

ل ابن األعراِب: ذورة مثاد لبين بدر وبين مازن بن فزارة، وقال ابن احلرة فينحدر على وادي خنل، وقا
السكيت: ذورة واد ينحدر من حرة النار على خنل فإذا خالط الوادي شدخا سقط اسم ذورة وصار 

 االسم لشدخ، قال كثري:

 كأن فاها ملن تومسها، ... أو هكذا موهنا ومل تنم،

 لفالة من عرمبيضاء من عسل ذورة ضرب ... شجت مبا يف ا
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 ذوفة:

 (1)ابلضم، والفاء، قال نصر: موضع يف شعر اللص.." 
"تلك املواضع أي حىت مل يبق هلن شيء ومل يتحنن عليهن أحد، قال األصمعي: وقال آخر  .86

 ، قال لبيد:محى ضريةالرجام جبال بقارعة احلمى 

 عفت الداير حملها فمقامها ... مبىن أتبد غوهلا فرجامها

 وقال أيضا:

 تضمنتها فردة فرخامها ... وال يبعد أن يكون أراد احلجارة.ف

 

 رجان:

بفتح أوله، وتشديد اثنيه، وآخره نون، جيوز أن يكون فعالن من الرج، وهو احلركة والزلزلة، فال ينصرف 
 على هذا، وأن يكون فعاال من رجن ابملكان رجوان إذا أقام به، فهو على هذا منصرف:

جان أيضا: بلدة ينسب إليها نفر من الرواة، وأظنها أرجان اليت بني األهواز وهو واد عظيم بنجد. ور 
 وفارس، فإنه يقال: الرجان وأرجان على اإلدغام كما قالوا األرض والرض.

 

 الرجراجة:

 بفتح أوله، وتكرير اجليم: قرية لعبد القيس ابلبحرين، وأصله من الرجرجة وهو االضطراب.

 

 الرجالء:

ن اثنيه، واملد: ماء إىل جنب جبل يقال له املردة لبين سعيد بن قرط يسمى صلب بفتح أوله، وسكو 
العلم، قال أبو منصور: حرة رجالء مستوية األرض كثرية احلجارة، وقال أبو اهليثم يف قوهلم حرة رجالء: 

 جل.ااحلرة أرض حجارهتا سود، والرجالء الصلبة اخلشنة ال تعمل فيها خيل وال إبل وال يسلكها إال ر 

 الرجل:

 بكسر أوله، وفتح اثنيه: موضع بشق اليمامة، قال األعشى:

 قالوا منار فبطن اخلال جادمها ... فالعسجدية فاألبالء فالرجل
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 قال احلفصي: يريد رجلة الشعور ورجلة أخرى ال أدري ملن هي.

 رجل:

 العبدي:بكسر أوله، بلفظ إحدى القدمني، ذات رجل: موضع يف دايرهم، قال املثقب 

 مررن على شراف فذات رجل، ... ونكنب الذرانح ابليمني

 وقال نصر: رجل موضع قرب اليمامة. وذو الرجل:

صنم حجازي. وذات رجل: من أرض بكر بن وائل من أسافل احلزن. وذو الرجل: موضع من داير  
 كلب.

 

 رجلة أحجار:

 موضع كأنه ببادية الشام، قال الراعي:

 هنا ... برجلة أحجار نعام نوافرقوالص أطراف املسوح كأ

 

 رجلتا بقر:

 أبسفل حزن بين يربوع، وهبا قرب بالل ابن جرير بن اخلطفى، والرجل مجاعة رجلة:

 وهي مسايل املياه يف األودية، قال جرير:

 وال تقعقع أحلي العيس قاربة ... بني املزاج ورعين رجليت بقر

 

 رجلة التيس:

املضاف إليها فهو بلفظ فحل الشاة: وهو موضع بني الكوفة والشام، بكسر أوله، وسكون اثنيه، وأما 
 والرجلة واحدة الرجل، وهي مسايل املياه، والرجلة: بقلة احلمقاء نفسها، وقال احلفصي:

 الرجل يف بيت األعشى املذكور آنفا هي رجلة الشعور ورجلة أخرى ال أدري ملن هي.

 

 رمجان:

 (1)ابخلابور من نواحي اجلزيرة.."  بفتح أوله، فعالن من الرجم: قرية
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"أي حتبه وتعطف عليه: وهو موضع ينسج فيه الوشي، وقال ابن إسحاق: رائم بيت كان  .87
ابليمن قبل اإلسالم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم، قال السهيلي: وهو 

ا هلذا ذا عطفت عليه ورمحته، فاشتقو فعال من رأمت األنثى ولدها ترأمه رئماان ورائما، فهو مصدر، إ
البيت امسا ملوضع الرمحة الذي كانوا يلتمسونه يف عبادته، وكان تبع تبان ملا قدم املدينة صحبه حربان 
من اليهود ومها اللذان هوداه وردا النار اليت كانت خترج من أرض ابليمن يف قصة فيها طول، فقال 

 احلربان لتبع:

نم شيطان يفتنهم فخل بيننا وبينه، قال: فشأنكما، فدخال إليه فاستخرجا إمنا يكلمهم من هذا الص
منه فيما زعم أهل اليمن كلبا أسود فذحباه ُث هدما ذلك البيت، فبقاايه إىل اليوم، كما ذكر ابن 
إسحاق عمن أخربه، هبا آاثر الدماء اليت كانت هتراق عليه، ويف رواية يونس عن ابن إسحاق: أن 

ه شيطان وكانوا ميلؤون له حياضا من دماء القرابن فيخرج فيصيب منها ويكلمهم، وكانوا رائما كان في
يعبدونه، فلما جاء احلربان مع تبع نشرا التوراة عنده وجعال يقرآهنا فطار ذلك الشيطان حىت وقع يف 

 البحر، وقيل:

 رائم مدينة األود، قال األفوه األودي:

 رائم وقد غزاها األجدعإان بنو أود الذي بلوائه ... منعت 

قال ابن الكليب: ومل أمسع يف رائم وحده شعرا وقد مسعت يف البقية، ومل حتفظ العرب من أشعارها إال 
 ما كان قبل اإلسالم.

 

 راين:

 بفتح أوله، وختفيف اثنيه، وآخره نون: قرية بنسإ، وقد قيل ابلتشديد، وأذكره بعد هذا.

 

 راين:

آخره نون، والراين ضد العطشان: وهو جبل يف داير طيء ال يزال يسيل بفتح أوله، وتشديد اثنيه، و 
منه املاء، وهو يف مواضع كثرية، منها: الراين قرية من قرى نسا بلدة خبراسان قرب سرخس، وال يعرفها 
أهلها إال ابلتخفيف إال أن أاب بكر بن اثبت نص على التشديد ورمبا قالوا الرذاين، وقد ذكر يف 

 راين أيضا: اسم أطم من آطام املدينة، قال بعضهم:موضعه. وال

 لعل ضرارا أن يعيش يباره ... وتسمع ابلراين تبىن مشاربه
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 والراين أيضا: واد يف ضرية من أرض كالب أعاله لبين الضباب وأسفله لبين جعفر، وقال أبو زايد:

من قبل مهب اجلنوب ُث يذهب حنو مهب الشمال، وأنشد لبعض  محى ضريةالراين واد يقسم 
 الرجاز:

 خلية أبواهبا كالطيقان ... أمحى هبا امللك جنوب الراين

 فكبشات فجنوب إنسان

 وقالت امرأة من العرب:

 أال قاتل هللا اللوى من حملة، ... وقاتل دنياان هبا كيف ولت

 من أهله قد ختلت غنينا زماان ابحلمى ُث أصبحت ... بزلق احلمى

 أال ما لعني ال ترى قلل احلمى ... وال جبل الراين إال استهلت؟

 وراين: اسم جبل يف بالد بين عامر، وإايه عىن لبيد بقوله:

 فمدافع الراين عري رمسها ... خلقا كما ضمن الوحي سالمها

صرة." طريق الب وعلى سبعة أميال من حاذة صخرة عظيمة يقال هلا صخرة راين. والراين: جبل يف
(1) 

"أيضا الستار، قال أبو زايد الكالِب: ومن اجلبال سرت، واحدها الستار: وهي جبال مستطيلة  .88
طوال يف األرض ومل تطل يف السماء وهي مطرحة يف البالد، واملطرحة أنك ترى الواحد منها ليس فيه 

احلرم  ااي وأنشاز فوق أنصابواد وال مسيل، ولست ترى أحدا يقطعها ويعلوها، وقال نصر: الستار ثن
مبكة ألهنا سرتة بني احلل واحلرم. والستار: جبل أبجإ. والستار: انحية ابلبحرين ذات قرى تزيد على 
مائة لبين امرئ القيس بن زيد مناة وأفناء سعد بن زيد مناة منها أثج. والستار: جبل ابلعالية يف داير 

 ى ضريةمحيه ثنااي تسلك. والستار: خيال من أخيلة بين سليم حذاء صفينة. والستار: جبل أمحر ف
بينه وبني إمرة مخسة أميال. والستاران يف داير بين ربيعة: واداين يقال هلما السودة يقال ألحدمها 
الستار األغرب ولآلخر الستار اجلابري وفيهما عيون فوارة تسقي خنيال كثرية زينة منها عني حنيذ وعني 

 ثرمداء، وهي من األحساء على ثالثة أميال، قال الشاعر:فرايض وعني حلوة وعني 

 على قطن، ابلشيم، أمين صوبه ... وأيسره عند الستار فيذبل

قال أبو أمحد: يوم الستار يوم بني بكر بن وائل وبين متيم قتل فيه قتادة بن سلمة احلنفي فارس بكر 
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 ابن وائل قتله قيس بن عاصم التميمي، ويف ذلك يقول شاعرهم:

 قتلنا قتادة يوم الستار، ... وزيدا أسران لدى معنق

 وقال السكري يف قول جرير:

 إن كان طبكم الدالل فإنه ... حسن داللك، اي أميم، مجيل

 أما الفؤاد فليس ينسى حبكم ... ما دام يهتف يف األراك هديل

 أيقيم أهلك ابلستار وأصعدت ... بني الوريعة واملقاد محول؟

والوريعة: حزم لبين جرير بن دارم، واملقاد: رعن بني بين فقيم وسعد بن زيد مناة. الستار: ابحلمى، 
 والستار أيضا: ثنااي فوق أنصاب احلرم، مسيت بذلك ألهنا سرتة بني احلل واحلرم، وقال الشاعر:

 وجدت بين اجلعراء قوما أذلة، ... ومن ال يهنهم ميس وغدا مهضما

 جبنب الستار بقل روض مومساوأمحق من راعي مثانني يرتعي ... 

والستار: أجبل سود بني الضيقة واحلوراء، بينها وبني ينبع ثالثة أايم، ويف كتاب األصمعي: الستار 
 جبال صغار سود منقادة لبين أِب بكر بن كالب.

 

 الستارة:

 مثل الذي قبله وزايدة هاء، معناه معلوم:

 قال له حلف.قرية تطيف بذرة يف غربيها تتصل جببلة وواديهما ي

 

 ستيفغنه:

 بضم أوله، وكسر اثنيه، وايء آخر احلروف ساكنة، وفاء مفتوحة، وغني ساكنة، ونون: من قرى خبارى.

 

 ستيكن:

بضم أوله، وكسر اثنيه، وايء مثناة من حتت، وكاف، ونون أيضا: من قرى خبارى، قد نسب إليها 
 بعض الرواة.

 ستني:
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 ستني:بلفظ الستني من العدد، حصن ابن 

 (1)من فتوح مسلمة بن عبد امللك بن مروان مقابل ملطية.." 
 "سواء: .89

 ابلضم، واملد: واد ابحلجاز، عن نصر.

 

 سوى:

 بفتح أوله ويروى ابلكسر، والقصر، قال ابن األعراِب: شيء سوى إذا استوى: وهو موضع بنجد.

 

 سوى:

حية  سواء: اسم ماء لبهراء من انبضم أوله، والقصر، وهو مبعىن الغري ومبعىن العدل، وقد ذكر يف
السماوة وعليه مر خالد بن الوليد، رضي هللا عنه، ملا قصد من العراق إىل الشام ومعه دليله رافع 

 الطائي، يف قصة ذكرت يف الفتوح، فقال الراجز:

 هلل در رافع أىن اهتدى ... فوز من قراقر إىل سوى

 ن قبله إنس يرىمخسا إذا ما سارها اجلبس بكى ... ما سارها م

وذلك يف سنة اثنيت عشرة يف أايم أِب بكر الصديق، رضي هللا عنه، وقيل: إن سوى واد أصله الدهناء، 
 وقد ذكر يف الدهناء، وملا احتاج ابن قيس الرقيات إىل مده لضرورة الشعر فتح أوله قياسا فقال:

 وسواء وقريتان وعني ال ... متر خرق يكل فيه البعري

 سواج:

 وله، وآخره جيم، قال ابن األعراِب:بضم أ

 ساج يسوج سوجا وسواجا وسوجاان إذا سار سريا رويدا: هو جبل فيه أتوي اجلن، قال بعضهم:

 أقبلن من نري ومن سواج ... ابلقوم قد ملوا من اإلدالج

واخليال  ،محى ضريةوقيل: هو جبل لغين، قال أبو زايد: سواج من جبال غين، وهو خيال من أخيلة 
 نية تكون كاحلد بني احلمى وغري احلمى، وقال ابن املعلى األزدي يف قول متيم بن مقبل:ث

 وحلت سواجا حلة فكأمنا ... حبزم سواج وشم كف مقرح
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سواج: جبل كانت تنزله بنو عمرية بن خفاف بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم بن منصور ُث نزلته 
  نتاءة حد الضباب، وهو جبل لغين إىل النمرية، ويفبنو عصية بن خفاف، وقال األصمعي: سواج ال

وهو سواج طخفة، وقيل: النائعان جبالن بني  محى ضريةكتاب نصر: سواج جبل أسود من أخيلة 
أابن وبني سواج طخفة ليس بسواج املردمة وهو سواج اللعباء لبين زنباع بن قريط من بين كالب. 

 وسواج:

 فلجة والزجيج، وقيل: واد ابليمامة، وقال السكري:موضع عن طريق احلاج من البصرة بني 

 سواج جبل ابلعالية، قال جرير:

 إن العدو إذا رموك رميتهم ... بذرى عماية أو هبضب سواج

 وقال معن بن أوس املزين:

 وما كنت أخشى أن تكون منييت ... ببطن سواج والنوائح غيب

 النوح، أرنبمىت أتهتم ترفع بنايت برنة ... وتصدح بنوح، يفزع 

 وأنشد ابن األعراِب يف نوادره جلهم بن سبل الكالِب:

 حلفت ألنتجن نساء سلمى ... نتاجا كان غايته اخلداج

 برائحة ترى السفراء فيها ... كأن وجوههم عصب نضاج

 وفتيان من البزرى كرام ... كأن زهاءهم جبل سواج

 البزرى: لقب أِب بكر بن كالب أِب القبيلة.

 

 السواجري:

 بفتح أوله، وبعد األلف جيم، مجع ساجور، وهي العصاة اليت تعلق يف عنق الكلب:

 (1)هو هنر مشهور من عمل منبج ابلشام، قاله السكري." 
"خبارى ومسع بنسف أاب بكر حممد بن أمحد البلدي، مسع منه أبو سعد وكانت والدته بنسف  .90

 .553خر سنة ، ومات ببخارى يف منتصف ربيع اآل485يف ربيع األول سنة 
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 سوهاي:

 قرية مبصر من قرى إمخيم.

 السويداء:

 تصغري سوداء: موضع على ليلتني من املدينة على طريق الشام، قال غيالن بن سلمة:

 أسلون عن سلمى عالك املشيب، ... وتصاِب الشيوخ شيء عجيب

 وإذا كان يف سليمى نسييب ... لذ يف سلمى وطاب النسيب

 هلي ... ابلسويداء للغداة، الغريبإنين، فاعلمي وإن عز أ

والسويداء: بلدة مشهورة يف داير مضر، ابلضاد املعجمة، قرب حران بينها وبني بالد الروم، فيها 
 خريات كثرية وأهلها نصارى أرمن يف الغالب.

والسويداء أيضا: قرية حبوران من نواحي دمشق، ينسب إليها أبو حممد عامر بن دغش بن خضر بن 
راين السويدائي، كان شيخا خريا، تفقه ببغداد على أِب حامد الغزايل، ومسع احلديث من دغش احلو 

 .530أِب احلسني الطيوري، مسع منه احلافظ أبو القاسم الدمشقي ولبس عليه، ومات حبدود سنة 
 

 سويس:

بني و  بليد على ساحل حبر القلزم من نواحي مصر وهو ميناء أهل مصر اليوم إىل مكة واملدينة، بينه
الفسطاط سبعة أايم يف برية معطشة، حيمل إليه املرية من مصر على الظهر ُث تطرح يف املراكب ويتوجه 

 هبا إىل احلرمني.

 سويقة:

وهي مواضع كثرية يف البالد، وهي تصغري ساق، وهي قارة مستطيلة تشبه بساق اإلنسان، ففي بالد 
 أِب طالب، رضي هللا عنه، وكان حممد ابنالعرب سويقة: موضع قرب املدينة يسكنه آل علي بن 

صاحل بن عبد هللا بن موسى بن عبد هللا بن حسن بن حسني بن علي بن أِب طالب، رضي هللا عنه، 
قد خرج على املتوكل فأنفذ إليه أاب الساج يف جيش ضخم فظفر به وجبماعة من أهله فأخذهم وقيدهم 

وكان من مجلة صدقات علي بن أِب طالب، وقتل بعضهم وأخرب سويقة، وهي منزل بين احلسن 
رضي هللا عنه، وعقر هبا خنال كثريا وخرب منازهلم ومحل حممد بن صاحل إىل سامراء، وما أظن سويقة 

 بعد ذلك أفلحت، وقال نصيب:

 وقد كان يف أايمنا بسويقة ... وليالتنا ابجلزع ذي الطلح مذهب
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 حني ورده املتقلبإذا العيش مل ميرر علينا ومل حيل ... بنا بعد 

 ه:ببطن الراين، وإايها عىن ذو الرمة بقول محى ضريةوقال أبو زايد: سويقة هضبة طويلة ابحلمى 

 أقول بذي األرطى عشية أبلغت ... إيل نبا سرب الظباء اخلواذل

 ألدمانة من بني وحش سويقة، ... وبني الطوال العفر ذات السالسل:

 ... مشابه من حيث اعتالق احلبائلأرى فيك من خرقاء اي ظبية اللوى 

 فعيناك عيناها، وجيدك جيدها، ... ولونك، إال أنه غري عاطل

وقال أبو زايد يف موضع من كتابه: ومما يسمى من اجلبال يف بالد بين جعفر سويقة وهي هضبة طويلة 
ت بكر." نمصعلكة، واملصعلكة: الدقيقة، قال: وال يعرف بنجد جبل أطول منها يف السماء، وقد كا

(1) 
 "فقال: جتاوزت األحص وماءه، وبطن شبيث وهو غري دفان .91

 وقال رجل من بين أسد:

 سكنوا شبيثا واألحص، وأصبحت ... نزلت منازهلم بنو ذبيان

 

 الشبريمة:

 كأنه تصغري شربمة ضرب من النبات:

 ، وقال أبو زايد:محى ضريةماء للضباب ابحلمى 

 ومن مياه بين عقيل الشبريمة.

 يك:الشب

آخره كاف، كأنه تصغري شبك واحدة الشباك: وهي مواضع ليست بسباخ وال تنبت كنحو شباك 
البصرة، وقال األزهري: شباك البصرة ركااي كثرية مفتوح بعضها يف بعض، والشبيك: موضع يف بالد 

 بين مازن، قال مالك بن الريب بعد ما أوردان من قصيدته يف مرو:

 عا ... هبا الوحش والبيض احلسان الروانياوقوما على بئر الشبيك فأمس

 أبنكما خلفتماين بقفرة ... هتيل علي الريح فيها السوافيا

 وال تنسيا عهدي، خليلي، إنين ... تقطع أوصايل وتبلى عظاميا
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 ولن يعدم الوالون بيتا جينين، ... ولن يعدم املرياث بعدي املواليا

 كان البعد إال مكانيا؟يقولون: ال تبعد، وهم يدفنونين ... وأين م

 غداة غد، اي هلف نفسي على غد! ... إذا أدجلوا عين وخلفت اثواي

 وأصبحت ال أنضو قلوصا أبنسع ... وال أنتمي يف غورها ابملثانيا

 وأصبح مايل من طريف واتلد ... لغريي، وكان املال ابألمس ماليا

 وبعد هذه األبيات من هذه القصيدة ما نورده يف رحا املثل.

 الشبيكة:

بلفظ حتقري شبكة الصائد: واد قرب العرجاء يف بطنه ركااي كثرية مفتوح بعضها إىل بعض، قال حممد 
بن موسى: الشبيكة، ابلكاف، بني مكة والزاهر على طريق التنعيم ومنزل من منازل حاج البصرة بينه 

 وبني وجرة أميال، قال عدي بن الرقاع العاملي:

 دها ... من بعد ما مشل البلى أبالدهاعرف الداير تومها فاعتا

 إال رواسي كلهن قد اصطلى ... محراء أشعل أهلها إيقادها

 بشبيكة احلور اليت غربيها ... فقدت رسوم حياضها ورادها

 والشبيكة: ماء لبين سلول.

 

 شبيلش:

بضم أوله: وكسر اثنيه ُث ايء مثناة من حتت ساكنة، وال مكسورة، وشني معجمة: حصن حصني 
 ابألندلس من أعمال البرية قريب من برجة.

 

 شبيوط:

 بكسر أوله، وفتح الياء املثناة من حتت:

 حصن من أعمال أبدة.

 

 ابب الشني والتاء وما يليهما

 شتار:

نقب شتار: نقب يف جبل من جبال السراة بني أرض البلقاء واملدينة على شرقي طريق احلاج يفضي 
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 جبال فاران وهي يف قبلي الكرك.إىل أرض واسعة معشبة يشرف عليها 

 

 شتان:

 (1)بفتح أوله، وختفيف اثنيه، وآخره نون، والشنت: النسج، والشاتن: الناسج، وكذلك." 
"القاسم علي بن أمحد بن إمساعيل الكالابذي، كتب عنه أبو سعد ببخارى، ومولده يف ربيع  .92

 .491األول سنة 
 

 شرغيان:

مكسورة، وايء مثناة من حتت، وآخره نون: سكة بنسف  بفتح أوله، وسكون اثنيه، وغني معجمة
 ينزهلا أهل شرغ القرية املذكورة قبل هذا، ذكران أهنا من قرى خبارى ونسبت إليهم.

 

 شرفانية:

 بفتحتني، والفاء، والنون، والياء: قرية بقرب قنطرة أِب اجلون.

 

 شرفدد:

 بفتح أوله واثنيه، وسكون الفاء، وتكرير الدال: واد.

 

 فدن:شر 

 بفتح أوله، ووزن الذي قبله، وآخره نون: من قرى خبارى.

 شرف:

 ابلتحريك، وهو املكان العايل، قال األصمعي:

، ويف ةمحى ضريالشرف كبد جند، وكانت منازل بين آكل املرار من كندة امللوك، قال: وفيها اليوم 
شرقا فهو لتسرير، فما كان مالشرف الربذة، وهي احلمى األمين، والشريف إىل جنبها يفصل بينهما ا

 الشريف وما كان مغراب فهو الشرف، وقال الراعي:

 أيف أثر األظعان عينك تلمح؟ ... نعم ال هتنا، إن قبلك متيح
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 ظعائن مئناف، إذا مل بلدة ... أقام اجلمال ابكر مرتوح

 تسامى الغمام الغر ُث مقيله ... من الشرف األعلى حساء وأبطح

 على ألنه أبعلى جند، وقال غريه:قال: وإمنا قال األ

الشرف احلمى الذي محاه عمر بن اخلطاب، رضي هللا عنه، وقد ذكر يف سرف من ابب السني، 
ومشرف من قرى العرب: ما دان من الريف، واحدها شرف، وهي مثل خيرب ودومة اجلندل وذي 
املروة، وقال البكري: الشرف ماء لبين كالب ويقال لباهلة، والشرف: قلعة حصينة ابليمن قرب زبيد 

ل ال يوصل إليها إال يف مضيق ال يسع إال رجال واحدا مسرية يوم وبعض اآلخر، ودونه حراج بني جبا
، وهذا احلصن لبين 550وغياض، أوى إليه علي بن املهدي احلمريي املستويل على زبيد يف سنة 

حيوان من خوالن يقال له شرف قلحاح، بكسر القاف. والشرف األعلى: جبل أيضا قرب زبيد، 
كان يقال ، وقال األصمعي: و محى ضريةالشرف كبد جند، وقيل: واد عظيم تكتنفه جبال  وقال نصر:

من تصيف الشرف وتربع احلزن وتشىت الصمان فقد أصاب املرعى. وشرف البياض: من بالد خوالن 
من جهة صعدة ابليمن. وشرف قلحاح والشرف: جبالن دون زبيد من أرض اليمن. وشرف األرطى: 

وشرف السيالة: بني ملل والروحاء، ويف حديث عائشة، رضي هللا عنها: أصبح رسول من منازل متيم. 
هللا، صلى هللا عليه وسلم، يوم األحد مبلل على ليلة من املدينة ُث راح فتعشى بشرف السيالة وصلى 
الصبح بعرق الظبية. والشرف: موضع مبصر، عن األدييب، ينسب إليه أبو احلسن علي بن إبراهيم بن 

اعيل الشريف الفقيه الشافعي الضرير، روى كتاب املزين عن الصابوين، روى عنه أبو الفتح أمحد بن إمس
. والشرف: من سواد إشبيلية 408اببشاذ وأبو إسحاق إبراهيم بن سعيد احلبال، وتويف يف سنة 

ا يف مابألندلس، ينسب إليه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد احلاكم احلضرمي الشريف، كان فقيها مقد
األايم العامرية أديبا خطيبا ممدحا صاحب شرطة املواريث والصالة واخلطبة جبامع قرطبة، روى عن أِب 

 (1)عمر أمحد بن سعيد بن." 
 "الشريف: .93

 تصغري شرف، وهو املوضع العايل: ماء لبين منري وتنسب إليه العقبان، قال طفيل الغنوي:

 ابن كل مدربوفينا ترى الطوىب وكل مسيذع ... مدرب حرب و 

 تبيت لعقبان الشريف رجاله ... إذا ما نووا إحداث أمر معطب
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 ويقال: إنه سرة بنجد وهو أمرأ جند موضعا، قال الراعي:

 كهداهد كسر الرماة جناحه ... يدعو برابية الشريف هديال

م بنو ظامل هل قال أبو زايد: وأرض بين منري الشريف، دارها كلها ابلشريف إال بطنا واحدا ابليمامة يقال
 هم:وبني سود مشام، ويوم الشريف من أايمهم، قال بعض محى ضريةابن ربيعة بن عبد هللا، وهو بني 

 غداة لقينا ابلشريف األحامسا

وقال ابن السكيت: الشريف واد بنجد، فما كان عن ميينه فهو الشرف وما كان عن يساره فهو 
شرقا إىل جانبه يفصل بينهما التسرير، فما كان مالشريف، قال األصمعي: الشرف كبد جند والشريف 

 فهو شريف وما كان مغراب فهو الشرف، وقال عمرو بن األهتم:

 كأهنا بعد ما مال الشريف هبا ... قرقور أعجم يف ذي جلة جار

 والشريف: حصن من حصون زبيد ابليمن.

 

 شريفة:

 م هبا معتزال للفريقني.موضع قرب البصرة، خرج إليها األحنف ابن قيس أايم اجلمل وأقا

 

 شريق:

تصغري شرق: موضع قرب املدينة يف وادي العقيق، قال أبو وجزة: إذا تربعت ما بني الشريق فذا روض 
الفالج وذات السرح والعبب ويروى الشريف، والعبب: عنب الثعلب، وقال نصر: شريق، بفتح الشني 

 وكسر الراء، شريقان جبالن أمحران ببالد سليم.

 

 ة:الشري

بفتح أوله، وكسر اثنيه، وتشديد الياء املثناة من حتت، هكذا ضبطه نصر وذكره يف مرتبة السرية 
 وأخواهتا: هو ماء قريب من اليمن وانحية من بالد كانت ابلشام، قال كثري:

 نظرت وأعالم الشرية دوهنا ... فربق املرورات الدواين فسورها

 دة، وقد ذكر.وأخاف أن يكون تصحيفا وأنه ابلباء املوح

 

 شريون:
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حصن من حصون بلنسية ابألندلس، نسب إليها السلفي أاب مروان عبد امللك بن عبد هللا الشريوين، 
وكان قد كتب احلديث ابملغرب واحلجاز وتفقه على أِب يوسف الرايين على مذهب مالك، ويوسف 

ِب عمر بن حلجاج، أخذ عن أبن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عدبس األنصاري الشريوين يكىن أاب ا
 .505عبد الرب وغريه كثريا، وسكن طليطلة مدة، ومات يف شوال سنة 

 الشري:

 بسكون الراء، نبت، وذات الشري:

 موضع معروف به يف قول الربيق اهلذيل:

 كأن عجوزي مل تلد غري واحد، ... وماتت بذات الشري وهي عقيم

 ربيعة يف شعره فقال يف بعضه: وذو الشري: قريب من مكة، يذكره عمر بن أِب

 (1)قربتين إىل قريبة عني ... يوم ذي الشري واهلوى مستعارا." 
 "شظيف: .94

بفتح أوله، وكسر اثنيه، وآخره فاء، والشظيف من الشجر: الذي مل جيد ريه فخشن وصلب من غري 
 أن تذهب نداوته: موضع.

 

 شظي:

 بفتح أوله، كأنه مجع شظية، وقد ذكر:

 جبل يف قوله:

 ....... كأهنا ... نعام تبغى ابلشظي رائهلا

 

 ابب الشني والعني وما يليهما

 شعارى:

 جبل وماء ابليمامة، عن احلفصي، وأنشد لبعضهم:

 كأهنا بني شعارى والدام مشطاء متشي يف ثياب أهدام
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 شعباء:

 قال األزهري: شعباء، ابملد، موضع يف جبلي طيء، كذا حكاه عنه العمراين، وقال نصر:

شعباء من أرض احلجاز قرب مكة جاء به مع شعبا، والذي يف نسخيت اليت نقلتها من خطه شعىب، 
 ابلضم والقصر، كما نذكره بعد هذه الرتمجة.

 

 شعىب:

بضم أوله، وفتح اثنيه ُث ابء موحدة، والقصر، قال ابن خالويه يف كتابه: ليس يف كالم العرب فعلى، 
اهية، لفاظ: شعىب اسم موضع يف بالد بين فزارة، وأرىب اسم للدبضم أوله وفتح اثنيه، غري ثالثة أ

 :لبين كالب، قال جرير يهجو العباس بن يزيد الكندي حبمى ضريةوأدمى، وقال نصر: شعىب جبل 
ستطلع من ذرى شعىب قواف على الكندي تلتهب التهااب أعبد حل يف شعىب غريبا، ألؤما ال أاب لك 

 واغرتااب؟

يقول: أنت من أهل شعىب ولست بكندي، أنت دعي فيهم أي عبد هلم محلت  قال ابن السريايف:
واسعة  شعىب، وهي جبال محى ضريةأمك بك يف شعىب، وقال أبو زايد: من بالد الضباب ابحلمى 

 مسرية يوم وزايدة وحملارب فيها خط ومياه تسمى الثراي، قال بعض الشعراء:

وقوهلم  بلها هللا ابلقطر وبطن اللوى تصعيده واحنداره،أرحين من بطن اجلريب ورحيه، ومن شعىب، ال 
 هاتيك أعالمها القمر وقال األصمعي: شعىب للضباب وبعضها لبين جعفر، قال بعضهم:

إذا شعىب الحت ذراها كأهنا فواجل جنت أو جمللة دهم تذكرت عيشا قد مضى ليس راجعا علينا وأايما 
يعة متدانية بني أيسر الشمال وبني مغيب الشمس من تذكرها السقم قال: وقال آخر شعىب جبال من

ضرية قريبة على مثانية أميال، قال: وعن محيد شعىب جبل أسود ماؤه سبية، ولشعىب شعاب فيها 
 أوشال حتبس املاء من سنة إىل سنة، قال اجلعفري:

 مل ينجهم من شعىب شعاهبا

 شعبان:

 ابلكسر، تثنية شعب، قال ابن مشيل:

مسيل املاء يف بطن من األرض له جرفان مشرفان وأرضه بطحة، ورجل شعبان إذا  الشعب، ابلكسر،
 انبطح وقد يكون بني سندي جبلني، وشعبان:
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ماء لبين أِب بكر بن كالب جبنب املردمة، قال األصمعي: وإىل جنب املردمة من شقها األيسر ماءان 
 (1)بن عبد هللا بن أِب بكر.." يقال هلما الشعبان وامسهما مرخية واملمهى، وهي لبين ربيعة 

 "شلمبة: .95

بفتح أوله واثنيه، وميم ساكنة، وابء موحدة: بلدة من انحية دنباوند قريبة من ومية هلا زروع وبساتني 
وأعناب كثرية وجوز، وهي أشد تلك النواحي بردا، يضرب أهل جرجان وطربستان بقاضيها املثل يف 

 اضطراب اخللقة، قال بعضهم فيه:

 رأسا كدبه، ... وحلية كمذبهرأيت 

 فقلت: ذا التيس من هو؟ ... فقيل: قاضي شلمبه

 

 شلنبة:

 هي اليت قبلها، واألول أصح، وهلذا أعدان اللفظ.

 

 شلوبينية:

بفتح أوله، وبعد الواو الساكنة ابء موحدة مكسورة ُث ايء مثناة من حتت، ونون مكسورة، وايء أخرى 
 خفيفة مثناة من حتت:

لس من أعمال كورة البرية على شاطئ البحر كثري املوز وقصب السكر والشاه بلوط، حصن ابألند
ينسب إليها أبو علي عمر بن حممد بن عمر األزدي النحوي، إمام عظيم مقيم إبشبيلية، وهو حي 
أو مات عن قريب، أخربين خربه أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا املرسي يعرف أبِب الفضل وكان من 

 تالميذه.

 

 شلوذ:

بفتح أوله، وسكون اثنيه، وواو مفتوحة، وذال معجمة: بلدة ابألندلس، ينسب إليها الكحل الشلوذي 
 يصنعه أهل هذه املدينة من الرصاص وحيمل إىل سائر البالد.

 

 شلول:
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 موضع بنواحي املدينة، قال ابن هرمة:

 أتذكر عهد ذي العهد احمليل، ... وعصرك ابألعارف والشلول

 ملطية يوم شوطى ... على العرصات والدمن احللول؟وتعريج ا

 

 شلون:

بفتح أوله ويضم، وسكون الواو، وآخره نون: انحية ابألندلس من نواحي سرقسطة، هنرها يسقي 
أربعني ميال طوال، ينسب إليها إبراهيم بن خلف ابن معاوية العبدري املقري الشلوين يكىن أاب إسحاق 

 ري وشيوخهم، كان حسن احلفظ والضبط.من مجلة أصحاب أِب عمرو املق

 

 شلري:

بلفظ التصغري، وآخره راء: جبل ابألندلس من أعمال البرية ال يفارقه الثلج شتاء وال صيفا، وقال 
 بعض املغاربة وقد مر بشلري فوجد أمل الربد:

 حيل لنا ترك الصالة أبرضكم، ... وشرب احلميا وهو شيء حمرم

 ... أخف علينا من شلري وأرحم فرارا إىل انر اجلحيم، فإهنا

 إذا هبت الريح الشمال أبرضكم ... فطوىب لعبد يف لظى يتنعم!

 أقول، وال أحني على ما أقوله، ... كما قال قبلي شاعر متقدم

 فإن كان يوما يف جهنم مدخلي، ... ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم

 

 ابب الشني وامليم وما يليهما

 مشاء:

 اثنيه، واملد، يقال:بفتح أوله، وتشديد 

بن  هلا ذكر يف أشعارهم، قال احلارث محى ضريةجبل أشم وهضبة مشاء أي طويالن: وهي هضبة يف 
 حلزة:

 بعد عهد لنا بربقة مشا ... ء فأدىن دايرها اخللصاء
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 مشاخري:

 (1)جبال ابحلجاز بني الطائف وجرش، قال شاعر من الضباب:." 
جعيل يرثي عبيد هللا بن عمر بن اخلطاب وقد قتل "أشعارهم، فمن ذلك قول كعب بن  .96

 بصفني:

 أال إمنا تبكي العيون لفارس ... بصفني أجلت خيله، وهو واقف

 فأضحى عبيد هللا ابلقاع مسلما ... متج دما منه العروق النوازف

 ينوء وتعلوه سبائب من دم ... كما الح يف جيب القميص الكتائف

 من املوت شهباء املناكب شارف وقد ضربت حول ابن عم نبينا ...

 جزى هللا قتالان بصفني ما جزى ... عبادا له إذ غودروا يف املزاحف

 صفينة:

 موضع ابملدينة بني بين سامل وقباء، عن نصر.

 صفينة:

بلفظ التصغري من صفن، وهو السفرة اليت كالعيبة: وهو بلد ابلعالية من داير بين سليم ذو خنل، قال 
 القتال الكالِب:

 كأن رداءيه إذا قام علقا ... على جذع خنل من صفينة أملدا

 وقال أبو نصر: صفينة قرية ابحلجاز على يومني من مكة ذات خنل وزروع وأهل كثري، قال الكندي:

 وهلا جبل يقال له الستار، وهي على طريق الزبيدية يعدل إليها احلاج إذا عطشوا. وعقبة صفينة:

 .يسلكها حاج العراق وهي شاقة
 

 صفية:

بضم أوله، وفتح اثنيه، والياء مشددة، بلفظ تصغري صافية مرمخا: ماء لبين أسد عندها هضبة يقال 
 هلا هضبة صفية وحزيز يقال له حزيز صفية، قال ذلك األصمعي، وقال أبو ذؤيب:

 أمن آل ليلى ابلضجوع وأهلنا ... بنعف اللوى أو ابلصفية عري

ف ما ارتفع من مسيل الوادي واخنفض من اجلبل، يقول: أمن قال األخفش: الضجوع موضع، والنع
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 آل ليلى عري مرت هبذا املوضع، قال أبو زايد:

، وقال أيضا: صفية ماء لغين، قال األصمعي: ومن مياه بين محى ضريةوصفية ماء للضباب ابحلمى 
 جعفر الصفية.

 

 صفي السباب:

 ري السهمي:موضع مبكة، وقد ذكر يف السباب، قال فيه كثري بن كث

 كم بذاك احلجون من حي صدق ... من كهول أعفة وشباب

 سكنوا اجلزع جزع بيت أِب مو ... سى إىل النخل من صفي السباب

 فلي الويل بعدهم وعليهم! ... صرت فردا وملين أصحاِب

قال الزبري: بيت أِب موسى األشعري وصفي السباب ما بني دار سعيد احلرشي اليت بناها إىل بيوت 
أِب القاسم بن عبد الواحد اليت أبصلها املسجد الذي صلي على أمري املؤمنني املنصور عنده وكان به 

 خنل وحائط ملعاوية فذهب ويعرف حبائط خرمان.

 

 الصفيني:

 تثنية الصفي الذي قبله: موضع يف شعر األعشى:

 كسوت قتود العيس رحال ختاهلا ... مهاة بدكداك الصفيني فاقدا

 

 والقاف وما يليهماابب الصاد 

 صقر:

الصقر طائر معروف، والصقر: اللنب احلامض، والصقر: الدبس عند أهل املدينة، والصقر: شدة وقع 
 (1)الشمس، والصقر: قارة ابملروت من أرض اليمامة لبين منري، وهناك قارة أخرى يقال هلا أيضا." 

 "النجال: النز من املاء. .97

 

 ضرية:

دة، وما أراه إال مأخوذا من الضراء وهو ما واراك من شجر، وقيل: الضراء ابلفتح ُث الكسر، وايء مشد
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الرباز والفضاء، ويقال: أرض مستوية فيها شجر، فإذا كان يف هبطة فهو غيضة، وقال ابن مشيل: 
الضراء املستوي من األرض خففوه لكثرته يف كالمهم كأهنم استثقلوا ضراية أو يكون من ضري به إذا 

 ل: عرق ضري إذا كان ال ينقطع دمه، وقد ضرا يضرو ضروا:اعتاده، ويقا

وهي قرية عامرة قدمية على وجه الدهر يف طريق مكة من البصرة من جند، قال األصمعي يعدد مياه 
 ، وضرية بئر، ويقال ضرية بنت نزار، قال الشاعر:محى ضريةجند، قال: الشرف كبد جند وفيها 

 ء واحلب التؤامافأسقاين ضرية خري بئر ... متج املا

وقال ابن الكليب: مسيت ضرية بضرية بنت نزار وهي أم حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة، هذا 
قول السكوين، وقال أبو حممد احلسن بن أمحد اهلمداين: أم خوالن وإخوته بين عمرو بن احلاف بن 

 الن:حي بن خو  قضاعة ضرية بنت ربيعة بن نزار، ويف ذلك يقول املقدام بن زيد سيد بين

 منتنا إىل عمرو عروق كرمية، ... وخوالن معقود املكارم واحلمد

 أبوان مسا يف بيت فرعي قضاعة، ... له البيت منها يف األرومة والعد

 وأمي ذات اخلري بنت ربيعة ... ضرية من عيص السماحة واجملد

 غذتنا تبوك من ساللة قيذر ... خبري لبان، إذ ترشح يف املهد

 نوها من أعز بنية، ... وأخوالنا من خري عود ومن زندفنحن ب

 وأعمامنا أهل الرايسة محري، ... فأكرم أبعمام تعود إىل جد!

قال األصمعي: خرجت حاجا على طريق البصرة فنزلت ضرية ووافق يوم اجلمعة فإذا أعراِب قد كور 
ها الناس اعلموا أن ه ُث قال: أيعمامته وتنكب قوسه ورقي املنرب ومحد هللا وأثىن عليه وصلى على نبي

الدنيا دار ممر واآلخرة دار مقر، فخذوا من ممركم ملقركم وال هتتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، فإمنا 
الدنيا سم أيكله من ال يعرفه، أما بعد فإن أمس موعظة واليوم غنيمة وغدا ال يدرى من أهله، 

من  واعلموا أنه ال مهرب من هللا إال إليه، وكيف يهرب فاستصلحوا ما تقدمون عليه مبا تظعنون عنه
يتقلب يف يدي طالبه؟ فكل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم، اآلية، ُث قال: املخطوب له من 

 قد عرفتموه، ُث نزل عن املنرب، وقال غريه:

وأشعارهم، ويف   بينزهلا حاج البصرة، هلا ذكر يف أايم العر  محى ضريةضرية أرض بنجد وينسب إليها 
كتاب نصر: ضرية صقع واسع بنجد ينسب إليه احلمى يليه أمراء املدينة وينزل به حاج البصرة بني 
اجلديلة وطخفة، وقيل: ضرية قرية لبين كالب على طريق البصرة وهي إىل مكة أقرب، اجتمع هبا بنو 
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ن اجتماع لوا ذلك هراب مسعد وبنو عمرو بن حنظلة للحرب ُث اصطلحوا، والنسبة إليها ضروي، فع
أربع ايءات كما قالوا يف قصي بن كالب قصوي ويف غين بن أعصر غنوي ويف أمية أموي كأهنم ردوه 

 (1)إىل األصل وهو الضرو وهو العادة، وماء ضرية عذب طيب، قال بعضهم:." 
 "أال اي حبذا لنب اخلالاي ... مباء ضرية العذب الزالل .98

 ورائها رميلة اللوى، قاله أبو عبيد السكوين، وقال نصيب: وضرية إىل عامل املدينة ومن

 أال اي عقاب الوكر وكر ضرية ... سقتك الغوادي من عقاب ومن وكر

 متر الليايل ما مررن وال أرى ... ممر الليايل منسيا يل ابنة النضر

وحدث أبو الفتح بن جين يف كتاب النوادر املمتعة أخربان أبو بكر حممد بن علي بن القاسم املالكي 
قراءة عليه قال أنبأان أبو بكر بن دريد أنبأان أبو عثمان املازين وأبو حامت السجستاين قاال حدثنا 

لرجل؟ ممن ااألصمعي عن املفضل بن إسحاق أو قال بعض املشيخة، قال: لقيت أعرابيا فقلت: 
قال: من بين أسد، فقلت: فمن أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية، قلت: فأين مسكنك منها؟ قال: 

أبرض لعمر هللا ما نريد هبا بدال عنها وال حوال، قد نفحتها العذاوات  محى ضريةمساقط احلمى 
وال موم وال محى  ال عكوحفتها الفلوات فال ميلوحل تراهبا وال ميعر جناهبا، ليس فيها أذى وال قذى و 

وحنن فيها أبرفه عيش وأرغد معيشة، قلت: وما طعامكم؟ قال: بخ بخ عيشنا وهللا عيش تعلل جاذبه 
وطعامنا أطيب طعام وأهنؤه وأمرؤه الفث واهلبيد والفطس والصلب والعنكث والظهر والعلهز والذآنني 

ا أحسن لقد واشتوينا اجللد فما أرى أن أحدوالطراثيث والعراجني واحلسلة والضباب ورمبا وهللا أكلنا ا
منا حاال وال أرخى ابال وال أخصب حاال، فاحلمد هلل على ما بسط علينا من النعمة ورزق من حسن 

 الدعة، أوما مسعت بقول قائلنا:

 إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة ... ومخس متريات صغار كنائز

 ناس عند اهلزاهزفنحن ملوك الناس شرقا ومغراب، ... وحنن أسود ال

 وكم متمن عيشنا ال يناله، ... ولو انله أضحى به جد فائز

قلت: فما أقدمك إىل هذه البلدة؟ قال: بغية لبة، قلت: وما بغيتك؟ قال: بكرات أضللتهن، قلت: 
وما بكراتك؟ قال: بكرات آبقات عرصات هبصات أرانت آبيات عيط عوائط كوم فواسح أعزبتهن 

رجاء بني الشقيقة والوعساء ضجعن مين فحمة العشاء األوىل فما شعرت هبن قفا الرحبة رحبة اخل
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ترجل الضحى فقفوهتن شهرا ما أحس هلن أثرا وال أمسع هلن خربا فهل عندك جالية عني أو جالبة 
خرب لقيت املراشد وكفيت املفاسد؟ الفث: نبت له حب أسود خيتبز ويؤكل يف اجلدب ويكون خبزه 

واهلبيد: حب احلنظل أتخذه األعراب وهو ايبس فتنقعه يف املاء عدة أايم ُث يطبخ  غليظا كخبز امللة،
 ويؤكل، والفطس: حب اآلس، والصلب:

أن جتمع العظام وتطبخ حىت يستخرج دهنها ويؤتدم يف البادية، والعنكث: شجرة يسحجها الضب 
 بذنبه حىت تنجئث ُث أيكلها، والعلهز:

يؤكل يف اجلدب، وقال آخرون: العلهز دم ايبس يدق مع أوابر اإلبل دم القراد والوبر يلبك ويشوى و 
 يف اجملاعات، وأنشد بعضهم:

 وإن قرى قحطان قرف وعلهز ... فأقبح هبذا، ويح نفسك، من فعل!

 (1)والذآنني مجع ذؤنون: وهو نبت أمسر اللون مدملك ال ورق له الزق به يشبه الطرثوث تفه ال." 
 "ضفرية: .99

ر، مثل الذي قبله يف االشتقاق والوزن واحلروف إال أنه زائد هاء: وهي أرض يف وادي ابلفتح ُث الكس
 العقيق كانت للمغرية بن األخينس، قال الزبري:

وأقطع مروان بن احلكم عبد هللا بن عباس بن علقمة العامري القرشي ما بني امليل الرابع من املدينة 
ك على  يف وادي العقيق، إىل اجلبل األمحر الذي يطلعإىل ضفرية، وهي أرض املغرية بن األخينس اليت

 قباء.

 

 ابب الضاد والالم وما يليهما

 ضلضلة:

 بضم األوىل، وكسر الثانية: ماء يوشك أن يكون لتميم، عن نصر.

 

 الضلعان:

 بلفظ تثنية الضلع واحد األضالع، يوم الضلعني: من أايم العرب.
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 ضلع:

 مهملة، ضلع الرجام: موضع، ابلكسر واجليم، مجع رجم مجع بكسر أوله، وفتح اثنيه، وآخره عني
 رمجة، ابلضم، وهي حجارة ضخام رمبا مجعت على القرب يسنم هبا، قال أوس بن غلفاء اهلجيمي:

 جلبنا اخليل من جنيب رويك ... إىل جلإ إىل ضلع الرجام

 بكل منفق اجلرذان جمر ... شديد األسر لألعداء حام

 فتنا ... إىل أهل الشريف إىل مشامأصبنا من أصبنا ُث 

وضلع القتلى: من أايم العرب، وضلع بين مالك وضلع بين الشيصبان: يف بالد غين بن أعصر، قال 
نوب الذي يلي مهب اجل محى ضريةأبو زايد يف نوادره: وكانت ضلعان ومها جبالن من جانب احلمى 

، م مسلمون، واآلخر ضلع بين شيصبانواحدمها يسمى ضلع بين مالك، وبنو مالك بطن من اجلن وه
وهم بطن من اجلن كفار، وبينهما مسرية يوم وبينهما واد يقال له التسرير، فأما ضلع بين مالك فيحل 
هبا الناس ويصطادون صيدها وحيتل هبا ويرعى كلؤها، وأما ضلع بين شيصبان فال يصطاد صيدها وال 

ها س الذين ال يعرفوهنا فأصابوا من كلئها أو من صيدحيتل هبا وال يرعى كلؤها ورمبا مر عليها النا
فأصاب أنفسهم وماهلم شر، ومل يزل الناس يذكرون كفر هؤالء وإسالم هؤالء، قال أبو زايد: وكان ما 

 تبني لنا من ذلك أنه أخربان رجل من غين: ولغين ماء إىل جنب ضلع بين مالك على قدر دعوة، قال:

 جمتمعون يف مسجد صلينا فيه على املاء فإذا مجاعة من رجال ثياهبم بينما حنن بعد ما غابت الشمس
بيض قد احندروا علينا من قبل ضلع بين مالك حىت أتوان وسلموا علينا، قال: وهللا ما ننكر من حال 
اإلنس شيئا فيهم كهول قد خضبوا حلاهم ابحلناء وشباب وبني ذلك، قال: فتقدموا فجلسوا فنسبناهم 

سائرة من الناس، قال: فقالوا حني نسبناهم ال منكر عليكم حنن جريانكم بنو مالك وما نشك أهنم 
أهل هذا الضلع، قال: فقلنا مرحبا بكم وأهال! قال: فقالوا إان فزعنا إليكم وأردان أن تدخلوا معنا يف 

م قد هنهذا اجلهاد، إن هؤالء الكفار من بين شيصبان مل نزل نغزوهم منذ كان اإلسالم ُث قد بلغنا أ
مجعوا لنا وأهنم يريدون أن يغزوان يف بالدان وحنن نبادرهم قبل أن يقعوا ببالدان ويقعوا فينا وقد أتيناكم 
لتعينوان وتشاركوان يف اجلهاد واألجر، قال: فقال رجلنا وهو حمجن، قال أبو زايد: وقد رأيته وأان غالم، 

قالوا: أعينوان غنون فيه عنكم شيئا فنحن معكم، فقال: استعينوان على ما أحببتم وعلى ما تعرفون أننا م
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بسالحكم فال نريد غريه، قال حمجن: نعم وكرامة، قال: فأخذ كل رجل منا كأنه أيمر ليؤتى بسيفه 
 (1)أو رحمه أو نبله،." 

 "ابب الطاء واحلاء وما يليهما .100

 طحا:

 ابلفتح، والقصر، الطحو والدحو مبعىن:

، 6: 91يطحو ويطحى، ومنه قوله تعاىل: واألرض وما طحاها وهو البسط، وفيه لغتان: طحا 
 وطحا:

كورة مبصر مشايل الصعيد يف غرِب النيل، وإليها ينسب أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة 
بن عبد امللك بن سلمة بن سليم األزدي احلجري املصري الطحاوي الفقيه احلنفي، وليس من نفس 

يبة منها يقال هلا طحطوط فكره أن يقال له طحطوطي فيظن أنه منسوب طحا وإمنا هو من قرية قر 
 إىل الضراط.

وطحطوط: قرية صغرية مقدار عشرة أبيات، قال الطحاوي: كان أول من كتبت عنه العلم املزين 
وأخذت بقول الشافعي، رضي هللا عنه، فلما كان بعد سنني قدم إلينا أمحد بن أِب عمران قاضيا على 

 ه وأخذت بقوله، وكان يتفقه على مذهب الكوفيني، وتركت قويل األول فرأيت املزين يفمصر فصحبت
املنام وهو يقول يل: اي أاب جعفر اعتصبتك، اي أاب جعفر اعتصبتك! ذكر ذلك ابن يونس قال: ومات 

، وخرج إىل الشام يف سنة 239، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقال مل خيلف مثله، ومولده سنة 321سنة 
268. 
 

 طحاب:

وهو مرجتل علم مهمل يف لغة العرب، وهو بكسر أوله، وآخره ابء موحدة: وهو موضع كانت به وقعة 
 ويوم من أايمهم، وهو يوم طحاب حومل وهو يوم مليحة.

 طحال:

ابلكسر، والطحال معروف، جيوز أن يكون مجع طحلة: وهو لون بني الغربة والبياض يف سواد قليل  
رمة وبرام وبرقة وبراق، وقال ابن األعراِب: الطحل األسود، الطحل: املاء املطحلب، كسواد الرماد مثل ب
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 والطحل:

 ، قال محيد بن ثور:حبمى ضريةالغضبان، والطحل: املآلن، وطحال: أكمة 

 دعتنا وألوت ابلنصيف، ودوننا ... طحال وخرج من تنوفة ثهمد

 وقال ابن مقبل:

  كليلتنا حبزم طحالليت الليايل اي كبيشة مل تكن ... إال

ومن أمثلتهم: ضيعت البكار على طحال، يضرب مثال ملن طلب احلاجة ممن أساء إليه، وأصل ذلك 
 أن سويد بن أِب كاهل هجا بين غرب يف رجز له فقال:

 من سره النيك بغري مال ... فالغربايت على طحال

 شواغر يلمعن للقفال

ال، وه يف فكاكه فقالوا له: ضيعت البكار على طحُث إن سويدا أسر فطلب إىل بين غرب أن يعين
 والبكار مجع بكر: وهو الفيت من اإلبل.

 طحطوط:

ويقال هلا طحطوط احلجارة: قرية كبرية بصعيد مصر على شرقي النيل قريبة من الفسطاط ابلصعيد 
 األدىن، ومن هذه القرية الطحاوي الفقيه وإمنا انتسب إىل طحا كما ذكران.

 

 الطحي:

 ول مليح اهلذيل:يف ق

 فأضحى أبجراع الطحي كأنه ... فكيك أسارى فك عنه السالسل

 

 ابب الطاء واخلاء وما يليهما

 طخاران:

 آخره نون: حملة أظنها مبرو، قال الفراء:

حدثنا إبراهيم بن حممد التميمي قال: كتب إلينا أبو بكر بن اجلراح املروزي قال: مات أبو يعقوب." 
(1) 
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 أمينت فمظنة ... منها وحاف القهز أو طلخامها"فصوائق إن  .101

 

 طلقان:

 قرية ابلزهراء فيها قبور مجاعة من الصاحلني، مسع هبا اجملد بن النجار احلافظ.

 

 طل:

 ابلفتح، وهو املطر الصغري، كذا عربوا عنه:

 وهو قرية من قرى غزة بفلسطني.

 

 طلمنكة:

مد مدينة ابألندلس من أعمال األفرنج اختطها حمبفتح أوله واثنيه، وبعد امليم نون ساكنة، وكاف: 
بن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك، خرج منها 
مجاعة، منهم: أبو عمرو، وقيل أبو جعفر أمحد بن حممد بن عبد هللا بن لب بن حيىي بن حممد املعافري 

يف القراءة وله تصانيف يف القراءة، روى احلديث وعمر حىت  املقرئ الطلمنكي، وكان من اجملودين
 جاوز التسعني، يروي عنه حممد بن عبد هللا اخلوالين.

 

 طلموية:

 بفتح أوله واثنيه أيضا، والواو ساكنة ُث ايء مثناة من حتت: بليد بني برقة واإلسكندرية.

 طلوب:

ملؤنث بغري نية املبالغة يشرتك فيها املذكر وابفتح أوله، وآخره ابء موحدة، فعول من الطلب، وهو من أب
هاء، ويقال: بئر طلوب بعيدة املاء وآابر طلب، وطلوب: علم لقليب عن ميني مسرياء يف طريق احلاج 

 طيب املاء قريب الرشاء مسوه بضد وصفه.

 

 طلوبة:

 مثل الذي قبله وزايدة هاء: اسم جلبيل جاء يف شعر ابن مقبل.

 طلوح:
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اء مهملة، كأنه مجع طلح مثل فلس وفلوس، ذو طلوح: اسم موضع للضباب اليوم ابلضم، وآخره ح
 ، قال: ذو طلوح يف حزن بين يربوع بني الكوفة وفيد، قال جرير:محى ضريةيف شاكلة 

 مىت كان اخليام بذي طلوح، ... سقيت الغيث أيتها اخليام

 وقال أبو نواس:

 ر القبيحجريت مع الصىب طلق اجلموح، ... وهان علي مأثو 

 وجدت ألذ عادية الليايل ... مساع العود ابلوتر الفصيح

 ومسمعة، إذا ما شئت، غنت: ... مىت كان اخليام بذي طلوح؟

 متتع من شباب ليس يبقى، ... وصل بعرى الغبوق عرى الصبوح

 وخذها من مشعشعة كميت، ... تنزل درة الرجل الشحيح

 

 الطلوية:

 من حصون صنعاء اليمن.

 

 طلياطة:

بفتح أوله، وسكون اثنيه ُث ايء مثناة من حتت، وبعد األلف طاء أخرى: انحية ابألندلس من أعمال 
إستجة قريبة من قرطبة، ينسب إليها محاد ابن شقران بن محاد اإلستجي الطلياطي أبو حممد، رحل 

 األندلس، ىلإىل املشرق ومسع مبكة من ابن األعراِب وحممد ابن احلسني اآلجري ومسع مبصر وانصرف إ
 ، حدث عنه إمساعيل وابن مشر وغري واحد، قاله ابن امريس.354وتويف بطليطلة ودفن هبا سنة 

 

 طليطلة:

هكذا ضبطه احلميدي بضم الطاءين وفتح الالمني، وأكثر ما مسعناه من املغاربة بضم األوىل وفتح 
مال وادي احلجارة من أعالثانية: مدينة كبرية ذات خصائص حممودة ابألندلس يتصل عملها بعمل 

 (1)األندلس وهي غرِب ثغر الروم وبني اجلوف والشرق." 
 "أكثر األهنر تتوجه ذات اجلنوب وهو أيخذ ذات الشمال وليس هذا مبطرد. .102
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 عاضي:

 ابلضاد املعجمة: اسم موضع ال أدري ما امسه فهو علم مرجتل.

 عاقر:

قال: مسيت بذلك ألهنا ال تنبت شيئا، وقيل: بكسر القاف، والراء: رملة يف منازل جرير الشاعر، 
 العاقر من الرمال العظيمة، ومجعها العقر، قال:

 لتبدو يل من رمل حران عقر ... هبن هوى نفسي أصيب صميمها

 وقال:

 أما لقلبك ال يزال موكال ... هبوى اجلمانة أم براي العاقر

 حاضر إن قال صحبتك الرواح فقل هلم: ... حيوا الغزير ومن به من

 يهوى اخلليط ولو أقمنا بعدهم، ... إن املقيم مكذب ابلسائر

 جزعا بكيت على الشباب وشاقين ... عرفان منزله جبزعي ساجر

 أما الفؤاد فال يزال متيما ... هبوى مجانة أم براي العاقر

دينة، والعاقران: ضفرياتن ضخمتان من ضفري جراد مكتنفتان مهشمة لبين أسد. وعاقر: جبل بعقيق امل
 وعاقر الفرزة: ابليمامة. وعاقر النجبة:

 رية.محى ضجبل لبين سلول، قال األصمعي: وعاقر الثراي جبل وماؤه الثراي من جبال احلمى 

 

 عاقرقوفا:

مركب من عاقر وقوفا، فأما األول فهو الرملة العظيمة املرتاكمة، وقيل: الرملة اليت ال تنبت شيئا، 
ف أثره قوفا، وأان أحسب أن هذا املوضع هو عقرقوف الذي من قرى والقوف: االتباع، يقال: قا

 السيلحني ببغداد: وهو تل عظيم يرى من مسافة يوم، وهللا أعلم، وقد جاء ذكره يف األخبار.

 العاقرة:

من قوهلم: امرأة عاقر إذا مل تكن حتبل وتلد، واهلاء فيها للمبالغة ال للتأنيث ألهنا مثل حائض إال أن 
الصفة احلادثة، وجيوز أن يكون من العقر النحر فتكون بقعة صعبة تعقر فيها اإلبل، وجيوز غري  يراد به

 ذلك، والعاقرة: ماء بقطن.

 عاقل:

ابلقاف، والالم، بلفظ ضد اجلاهل، وهو من التحصن يف اجلبل، يقال: وعل عاقل إذا حتصن بوزره 
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 اابن بن دارم من دون بطن الرمة وهو عن الصياد، واجلبل نفسه عاقل أي مانع، وعاقل: واد لبين
 يناوح منعجا من قدامه وعن ميينه أي حياذيه، قال ذلك السكري يف شرح قول جرير:

 لعمرك ال أنسى ليايل منعج ... وال عاقال إذ منزل احلي عاقل

 وقال ابن السكيت يف شرح قول النابغة حيث قال:

 من عاقلكأين شددت الكور حيث شددته ... على قارح مما تض

وقال ابن الكليب: عاقل جبل كان يسكنه احلارث بن آكل املرار جد امرئ القيس بن حجر بن احلارث 
الشاعر، ويقال: عاقل واد بنجد من حزيز أضاخ ُث يسهل فأعاله لغين وأسفله لبين أسد وبين ضبة 

اقل جبال، واألشعار ن عوبين اابن بن دارم، قال عبيد هللا الفقري إليه: الذي يقتضيه االشتقاق أن يكو 
اليت قيلت فيه هي ابلوادي أشبه وجيوز أن يكون الوادي منسواب إىل اجلبل لكونه من حلفه، وقرأت 

 (1)بعد يف النقائض ألِب عبيد فقال يف قول مالك بن حطان السليطي:." 
لعراق ال ا"وأصبهان سنة العراق، وإمنا قالوا ذلك ألن هذا كله كان يف أايم بين أمية يليه وايل  .103

أنه منه، والعراق هي اببل فقط كما تقدم، والعراق أعدل أرض هللا هواء وأصحها مزاجا وماء فلذلك  
كان أهل العراق هم أهل العقول الصحيحة واآلراء الراجحة والشهوات احملمودة والشمائل الظريفة 

م ، وهم الذين أنضجتهوالرباعة يف كل صناعة مع اعتدال األعضاء واستواء األخالط ومسرة األلوان
األرحام فلم خترجهم بني أشقر وأصهب وأبرص كالذي يعرتي أرحام نساء الصقالبة يف الشقرة، ومل 
يتجاوز أرحام نسائهم يف النضج إىل اإلحراق كالزنج والنوبة واحلبشة الذين حلك لوهنم وننت رحيهم 

 خرج عن ضج وجماوز للقدر حىتوتفلفل شعرهم وفسدت آراؤهم وعقوهلم فمن عداهم بني مخري مل ين
االعتدال، قالوا: وليس ابلعراق مشات كمشايت اجلبال وال مصيف كمصيف عمان وال صواعق  

كصواعق هتامة وال دماميل كدماميل اجلزيرة وال جرب كجرب الزنج وال طواعني كطواعني الشام وال 
 رات األهواز وال كأفاعيطحال كطحال البحرين وال محى كحمى خيرب وال كزالزل سرياف وال كحرا

سجستان وثعابني مصر وعقارب نصيبني وال تلون هوائها تلون هواء مصر، وهو اهلواء الذي مل جيعل 
هللا فيه يف أرزاق أهله نصيبا من الرمحة اليت نشرها هللا بني عباده وبالده حىت ضارع يف ذلك عدن 

، وكل رزق مل خيالط الرمحة 57: 7دي رمحته أبني، قال هللا تعاىل: وهو الذي يرسل الرايح بشرا بني ي
وينبت على الغيث مل يثمر إال الشيء اليسري، فاملطر فيها معدوم واهلواء فيها فاسد، وإقليم اببل موضع 
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اليتيمة من العقد وواسطة القالدة ومكان اللبة من املرأة احلسناء واحملة من البيضة والنقطة من الربكار، 
إىل رمحته: وهذا الذي ذكرانه عنهم من أدل دليل على أن املراد ابلعراق أرض قال عبيد هللا الفقري 

 اببل، أال تراه قد أفرده عنها مبا خصه به؟ وقال شاعر يذكر العراق:

 إىل هللا أشكو عربة قد أظلت، ... ونفسا إذا ما عزها الشوق ذلت

 حتن إىل أرض العراق ودوهنا ... تنايف لو تسري هبا الريح ظلت

 واألشعار فيها أكثر من أن حتصى.

 

 عراقيب:

مجع عرقوب، وهو عقب موتر خلف الكعبني، ومنه قول النيب، صلى هللا عليه وسلم: ويل للعراقيب 
ى محمن النار، والعرقوب من الوادي: منحين فيه وفيه التواء شديد: وهو معدن وقرية ضخمة قرب 

 للضباب، قال: ضرية

 إىل عراقيب املعرقبات طمعت ابلربح فطاحت شايت ...

 كان هذا الشاعر قد ابع شاة بدرمهني فاحتاج إىل إهاب فباعوه جلدها بدرمهني.

 عران:

بكسر أوله، وآخره نون، وأصله العود جيعل يف وترة األنف وهو الذي يكون للبخايت، وجيوز أن يكون 
 مجع العرن، وهو شجر على هيئة الدلب يقطع منه خشب القصارين، والعران:

 القتال، والعران: الدار البعيدة، وعران: موضع قرب اليمامة عند ذي طلوح من داير ابهلة.

 

 العرالس:

مجع عروس، وهو يقال للرجل واملرأة، قال األزهري: ورأيت ابلدهناء جباال من نقيان رماهلا يقال هلا 
 (1)ة." العرائس، ومل أمسع هلا بواحد، وقال غريه: ذات العرائس أماكن يف شق اليمام

"وال شهدت يوم الغبيط جماشع وال نقالن اخليل من قليت نسر وهذا اليوم الذي أسر فيه عتيبة  .104
بن احلارث بن شهاب الريبوعي بسطام بن قيس ففدى نفسه أبربعمائة انقة ُث أطلقه وجز انصيته، 

 فقال الشاعر:
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 رجعن هباىنء وأصنب بشرا ... وبسطام يعض به القيود

 لعظاىل، وقال لبيد بن ربيعة:وقد ذكر يف يوم ا

 فإن امرأ يرجو الفالح، وقد رأى ... سواما وحيا ابألفاقة، جاهل

 غداة غدوا منها وآزر سرهبم ... مواكب، حتدى ابلغبيط، وجامل

 

 غبية:

بفتح أوله، وسكون اثنيه، وايء مثناة من حتت مفتوحة، وهي الدفعة من املطر، وغبية الرتاب: ما سطع 
 ي طريف: موضع.منه، وغبية ذ

 

 ابب الغني والثاء وما يليهما

 الغثاة:

قرية من حوران من أعمال دمشق، منها عبد هللا بن خليفة بن ماجد أبو حممد الغثوي النجار، مسع 
أاب الفضل أمحد بن عبد املنعم بن أمحد بن بندار الكرندي، قال احلافظ أبو القاسم: مسعت منه شيئا 

يكن احلديث من صنعته، وكان مالزما حللقيت فسمع احلديث إىل أن  يسريا وكان رجال مستورا مل
 مات، روى عنه احلافظ وابنه القاسم أيضا.

 غثث:

بضم أوله، وفتح اثنيه ُث اثء أخرى، وهو مجع غثة، يقال: اغتثت اخليل واغتفت إذا أصابت شيئا من 
 الربيع، وهي الغثة والغفة، والغث:

ء لغين، عن األصمعي، وقال أبو بكر بن موسى: ذو غثث جبل الرديء من كل شيء، وذو غثث: ما
 خترج سيول التسرير منه ومن نضاد. حبمى ضرية

 

 ابب الغني واجليم وما يليهما

 غجدوان:

 بضم أوله، وسكون اثنيه، وضم الدال، وآخره نون: من قرى خبارى.

 

 غجساج:
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تمعان ألن الغني واجليم قلما جيبضم أوله، وسكون اثنيه ُث سني مهملة، وآخره جيم: موضع عجمي 
يف كلمة، قال اخلليل: الغني واجليم ال جيتمعان إال مع الالم والنون والباء وامليم، ُث ذكر مخسة ألفاظ 

 فقط: غلج وغنج وجغب ومغج وغبج.

 

 ابب الغني والدال وما يليهما

 غدامس:

يه ضاربة يف بالد ُث يف جنوببفتح أوله ويضم، وهي عجمية بربرية فيما أحسب: وهي مدينة ابملغرب 
السودان بعد بالد زافون، تدبغ فيها اجللود الغدامسية وهي من أجود الدابغ ال شيء فوقها يف اجلودة  

كأهنا ثياب اخلز يف النعومة واإلشراق، ويف وسطها عني أزلية وعليها أثر بنيان عجيب رومي يفيض 
قدر أحد أن أيخذ أكثر من حقه وعليه يزرعون، املاء فيها ويقسمه أهل البلدة أبقساط معلومة ال ي

 وأهلها بربر يقال هلم تناورية.

 

 غدان:

ابلفتح: قرية من قرى نسف مبا وراء النهر، وقيل: من قرى خبارى، ينسب إليها أمحد بن إسحاق 
 الغداين، مسع مع أِب كامل احلديث من شيوخه.

 

 غداود:

 لة من حائط مسرقند على فرسخ.بفتح أوله، وبعد األلف واو مفتوحة، ودال: حم

 

 غدر:

 (1)بفتح أوله، وسكون اثنيه، وآخره راء، بلفظ الغدر ضد الوفاء: من قرى األنبار.." 
 "غدر: .105

 بوزن زفر، جيوز أن يكون معدوال من غادر:

من خماليف اليمن وفيه انعط، ويذكر يف موضعه، وهو حصن عجيب، وهو الكثري احلجارة الصعب 
 لبناء القدمي، ويصحف بعذر.املسلك، وهو من ا
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 غدشفرد:

 بضم أوله، وفتح اثنيه، وشني معجمة ساكنة، وفاء مفتوحة، وراء ساكنة، ودال مهملة:

 من قرى خبارى.

 

 عدق:

ابلتحريك، وآخره قاف، بئر غدق: ابملدينة ذكرت يف بئر غدق، وعندها أطم البلويني الذي يقال له 
 القاع.

 غدير:

 وتصغري غدير املاء على الرتخيم: واد يف داير مضر له ذكر يف الشعر. تصغري الغدر ضد الوفاء،

 غدير:

بفتح أوله، وكسر اثنيه، وأصله من غادرت الشيء إذا تركته، وهو فعيل مبعىن مفعول كأن السيل غادره 
يف موضعه فصار كل ماء غودر من ماء املطر يف مستنقع صغريا كان أو كبريا غري أنه ال يبقى إىل 

مسي غديرا، وغدير األشطاط يف شعر ابن قيس الرقيات ذكر يف األشطاط، وغدير خم: بني  القيظ
مكة واملدينة، بينه وبني اجلحفة ميالن، وقد ذكر خم يف موضعه، وقال بعض أهل اللغة: الغدير فعيل 

جده ايبسا و من الغدر، وذاك أن اإلنسان مير به وفيه ماء فرمبا جاء اثنيا طمعا يف ذلك املاء فإذا جاءه 
 فيموت عطشا، وقد ضربه صديقنا فخر الدولة حممد بن سليمان قطرمش مثال يف شعر له فقال:

 إذا ابتدر الرجال ذرى املعايل ... مسابقة إىل الشرف اخلطري

 يفسكل يف غبارهم فالن ... فال يف العري كان وال النفري

 أجف ثرى وأخدع من سراب ... لظمآن وأغدر من غدير

ماء جلعفر بن كالب. وغدير الصلب: ماء لبين جذمية، قال األصمعي: والصلب جبل حمدد،  والغدير:
 قال مرة بن عباس:

 كأن غدير الصلب مل يصح ماؤه ... له حاضر يف مربع ُث رابع

والغدير: بلد أو قرية على نصف يوم من قلعة بين محاد ابملغرب، ينسب إليها أبو عبد هللا الغديري 
 باد، عن السلفي، قال أبو زايد:املؤدب أحد الع

عة من جهة اجلنوب. والغدير األسفل: لربي محى ضريةالغدير من مياه الضباب على ثالث ليال من 
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 بن كالب، وهللا املوفق للصواب.

 

 ابب الغني والذال وما يليهما

 غذقذونة:

امع ونون: هو اسم جبفتح أوله، وسكون اثنيه، وقاف مفتوحة، وذال معجمة مضمومة، وواو ساكنة، 
للثغر الذي منه املصيصة وطرسوس وغريمها ويقال له خذقذونة أيضا، قال الطرباين: حدثين أبو زرعة 
الدمشقي قال: مسعت أاب مسهر يقول: استخلف يزيد بن معاوية وهو ابن أربع وثالثني سنة وعاش 

لك يزيد،  بالد الروم فبلغ ذأربعني سنة إال قليال وكان مقيما بدير مران فأصاب املسلمني سباء يف
 فقال:

 وما أابيل مبا القت مجوعهم ... ابلغذقذونة من محى ومن موم

 إذا اتكأت على األمناط مرتفقا ... ببطن مران عندي أم كلثوم

 (1)يعين أم كلثوم بنت عبد هللا بن عامر بن كريز." 
ضا، قال العادي أي "ويوم فلج: لبين عامر على بين حنيفة، ويقال فلج األفالج والفلج .106

 القحيف:

 تركنا على النشاس بكر بن وائل ... وقد هنلت منها السيوف وعلت

 وابلفلج العادي قتلى إذا التقت ... عليها ضباع الغيل ابتت وظلت

 وكان فلج هذا من مساكن عاد القدمية.

 فلج:

أي قسمي،  لجيبفتح أوله، وسكون اثنيه، وآخره جيم، والفلج يف لغتهم: القسم، يقال: هذا ف
والفلج: القهر، وكذلك الفلج، ابلضم، والفلج: قيام احلجة، يقال: فلج الرجل يفلج أصحابه إذا 
عالهم وفاقهم، قال أبو منصور: فلج اسم بلد، ومنه قيل لطريق أتخذ من طريق البصرة إىل اليمامة 

 طريق بطن فلج، وأنشد لألشهب:

 كل القوم اي أم خالدوإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم  

 هم ساعد الدهر الذي يتقى به، ... وما خري كف ال تنوء بساعد؟
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يم من منازل عدي بن جندب بن العنرب بن عمرو بن مت ومحى ضريةوقال غريه: فلج واد بني البصرة 
من طريق مكة، وبطن: واد يفرق بني احلزن والصمان يسلك منه طريق البصرة إىل مكة، ومنه إىل مكة 

بع وعشرون مرحلة، وقال أبو عبيدة: فلج لبين العنرب بن عمرو بن متيم وهو ما بني الرحيل إىل اجملازة أر 
 وهي أول الدهناء، وقال بعض األعراب:

 أال شربة من ماء مزن على الصفا ... حديثه عهد ابلسحاب املسخر

 إىل رصف من بطن فلج كأهنا ... إذا ذقتها بيوتة ماء سكر

 بين متيم: وقالت امرأة من

 إذا هبت األرواح هاجت صبابة ... علي وبرحا يف فؤادي مهومها

 أال ليت أن الريح ما حل أهلها ... بصحراء فلج ال هتب جنوهبا

 وآلت ميينا ال هتب مشاهلا ... وال نكبها إال صبا تستطيبها

 تؤدي لنا من رمث حزوى هدية ... إذا انل طال حزهنا وكثيبها

 

 فلجرد:

 السكون، واجليم مفتوحة، وراء ساكنة، ودال مهملة: من بالد الفرس.ابلفتح ُث 

 

 فلجة:

ابلتحريك، قال نصر: أحسبه موضعا ابلشام، وشدد جيمه يف الشعر ضرورة، والفلجات يف شعر 
 حسان ابلشام كاملشارف واملزالف ابلعراق.

 

 فلجة:

 أبو عبيد هللا السكوين:ابلفتح ُث السكون، واجليم: وهو والذي قبله من واد واحد، قال 

فلجة منزل على طريق مكة من البصرة بعد أبرقي حجر وهو لبين البكاء، وقال أبو الفتح: فلجة منزل 
حلاج البصرة بعد الزجيج وماؤه ملح، ويف منازل عقيق املدينة بعد الصوير فلجة، ويف شعر ألِب وجزة 

 الفالج.

 

 فلخار:
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راء: قرية بني مرو الروذ وبنج ده، ينسب إليها أبو إسحاق  ابلفتح ُث السكون، وخاء معجمة، وآخره
إبراهيم بن أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن عطاء العطائي الفلخاري املروروذي، روى عنه أبو 
سعد السمعاين، وهو تفقه مبرو الروذ على احلسن بن عبد الرمحن الببنهي وأحكم الفقه عليه ُث قدم 

سمعاين وكان ذا رأي، مسع كثريا من احلديث، مسع ببلده أاب عبد هللا حممد مرو وتلمذ ألِب املظفر ال
 (1)بن حممد بن." 

"هلل در رافع أىن اهتدى، مخسا إذا ما سارها اجليش بكى ما سارها من قبله إنس يرى فوز  .107
 من قراقر إىل سوى وقال السكوين: قراقر وحنو قراقر وحنو ذي قار وذات العجرم والبطحاء كلها حول

 ذي قار، وقد أكثر الشعراء من ذكر قراقر، فقال األعشى:

فدى لبين ذهل بن شيبان انقيت وراكبها يوم اللقاء وقلت هم ضربوا ابحلنو حنو قراقر مقدمة اهلامرز 
حىت تولت وقراقر أيضا: قاع ينتهي إليه سيل حائل وتسيل إليه أودية ما بني اجلبلني يف حق أسد 

ة بن عمرو الفقعسي يف قوله وقد عري ضمرة بن ضمرة كثرة إبله وشحه وطيء، وهو الذي ذكره سرب 
 فيها فقال:

أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم، وقد سال من ذل عليك قراقر ونسوتكم يف الروع ابد وجوهها 
خيلن إماء، واإلماء حرائر أعريتنا ألباهنا وحلومها، وذلك عار، اي ابن ريطة، ظاهر حناِب هبا أكفاءان 

 ها، ونشرب من أمثاهنا ونقامر قال: حناِب من احلباء وهو العطاء، وإايه أراد النابغة حيث قال:وهنين

له بفناء البيت سوداء فحمة تلقم أوصال اجلزور العراعر بقية قدر من قدور تورثت آلل اجلالح كابرا 
 كتاب اجلمهرة: يف بعد كابر تظل اإلماء يبتدرن قدحيها كما ابتدرت كلب مياه قراقر وقال ابن الكليب

اختصمت بنو القني بن جسر وكلب يف قراقر كل يدعيه، فقال عبد امللك بن مروان: أليس النابغة 
 الذي يقول:

 يظل اإلماء يبتدرن قدحيها كما ابتدرت كلب مياه قراقر فقضى هبا لكلب هبذا البيت.

 

 قراقر:

ضع من بله، قال نصر: قراقر مو ابلفتح، يصح أن يكون مجعا جلميع ما ذكرانه يف تفسري الذي ق
 أعراض املدينة آلل حسني بن علي بن أِب طالب.
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 قراقرة:

 محى ضرية.من مياه الضباب بنجد ابحلمى 

 

 قراقري:

 بضم أوله، وبلفظ النسبة إىل املذكور قبل الذي قبله: موضع، عن األزهري.

 

 القرانع:

قابل املصانع أقام عليه امللك بعد األلف نون مكسورة: حصن حصني من حصون صنعاء اليمن ي
 املسعود ابن امللك الكامل سنة حىت فتح.

 

 قران:

ابلضم، جيوز أن يكون مجع قر أو قر من الربد أو فعالن منه، ويقال: يوم قر وليلة قرة، فيجوز على 
ذلك أن يقال أايم قران وموضع قر ومواضع قران، وقران: اسم واد قرب الطائف يف شعر أِب ذؤيب، 

 ويروى ألِب جندب: قال،

وحي ابملناقب قد محوها لدى قران حىت بطن ضيم كلها بني مكة والطائف، وقران: قرية ابليمامة، 
 (1)وقيل: قران بني مكة واملدينة بلصق أبلى، وقد ذكر يف أبلى، وقال ذو الرمة:." 

طوهلا  :"اجلدي، بيت ملكها مثلها من احلمل، عاقبتها مثلها من امليزان، قال صاحب الزيج .108
أربع وستون درجة، وعرضها ثالث وثالثون درجة وربع، وملا فتح عياض بن غنم اجلزيرة يف سنة تسع 
عشرة وجه حبيب بن مسلمة الفهري إىل قرقيسيا ففتحها على مثل صلح أهل الرقة، فلما مات عياض 

رقيسيا وقد نقض قبن غنم وويل اجلزيرة عمري بن سعد وويل رأس عني سلك اخلابور وما يليه حىت أتى 
 أهلها فصاحلهم على مثل صلحهم األول.

 

 قرقنة:

قال أبو عبيد البكري: ويقابل سفاقس يف البحر جزيرة تسمى قرقنة، هكذا يكتب أهل الدراية، 
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ويتلفظ هبا أهل تلك البالد ابلتخفيف فيقولون قرقنة، وهي يف وسط البحر بينها وبني سفاقس يف 
عر عشرة أميال، وليس لبحر هناك حركة يف وقت، وحبذاء هذا املوضع ذلك البحر امليت القصري الق

يف البحر على رأس هذا القصر بيت مشرف مبين، بينه وبني الرب الكبري حنو أربعني ميال، فإذا رأى 
ذلك البيت أصحاب السفن الواردة من اإلسكندرية وغريها أداروها إىل مواضع معلومة، ويف هذه 

 صهاريج للماء كثرية، ويدخل أهل سفاقس إليها دواهبم ألهنا خصبة.اجلزيرة آاثر بنيان و 

 

 قرقية:

ابلكسر ُث السكون، وقاف أخرى مكسورة، وايء مثناة من حتت خفيفة: بلد ابألندلس من نواحي 
 لبلة.

 

 قركان:

 بكسر أوله واثنيه، وتشديد الكاف، وآخره نون: أرض، كذا قال علي بن اخلوارزمي.

 

 قرلون:

 واثنيه، وتشديد الالم، وسكون الواو، وآخره نون: مدينة بسواحل جزيرة صقلية. بضم أوله

 

 قرما:

ابلتحريك والتخفيف، وميم بعدها ألف مقصورة، بوزن مجزى وبشكى، من القرم وهو األكل الضعيف، 
 يقال: قرم يقرم قرما، والقرم، ابلتحريك: شهوة اللحم، قال ثعلب:

داء وله أثداء أي أمة وقرماء، وهذا كما تراه جاء به ممدودا، وقد روى ليس يف كالم العرب فعالء إال أث
 الفراء السحناء وهو اهليئة، قال ابن كيسان:

أما الثأداء والسحناء فإمنا حركتا ملكان حرف احللق كما يسوغ التحريك يف مثل الشعر والنهر، وقرما 
هي ظريها اجلمزى يف ابب القصر: و ليست فيه هذه العلة وأحسبها مقصورة مدها الشاعر ضرورة ون

، ولنمري ى ضريةمحقرية بوادي قرقرى ابليمامة، قال أبو زايد: أكثر منازل بين منري ابلشريف بنجد قرب 
دار ابليمامة أخرى لبطن منهم يقال هلم بنو ظامل، وبنو ظامل شهاب ومعاوية وأوس، وهلم عدد كثري، 

 هجاء هلم قرما قرية كثرية النخل وهي اليت ذكرها جرير يفوهم بناحية قرقرى اليت تلي مغرب الشمس، و 
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 بين منري حيث قال:

 سيبلغ حائطي قرماء عين ... قواف ال أريد هبا عتااب

 وقال السليك بن سلكة:

 كأن حوافر النحام، ملا ... تروح صحبيت أصال حمار،

 على قرماء عالية شواه ... كأن بياض غرته مخار

 وقال األعشى:

 م من تيا مقاما ... جبو أو عرفت هلا خياماعرفت اليو 

 (1)فهاجت شوق حمزون طروب ... فأسبل دمعه فيها سجاما." 
 "قطور: .109

 مدينة من نواحي مصر بكورة الغربية.

 

 قطوطى:

ابلفتح، على فعوىل من القطاط، وهو حرف من اجلبل وحرف من صخر كأمنا قط قطا، واجلمع 
الكهف، وجيوز أن يكون فعوعل من القطو وهو تقارب اخلطو  األقطة، وقال أبو زيد: هو أعلى حافة

 من النشاط، واقطوطى الرجل إذا مشى كذلك: وهو اسم موضع.

 

 قطيات:

مجع تصغري قطاة، وهو من القطو مشية أو حكاية صوت: هضاب لبين جعفر بن كالب ابحلمى 
 ، قال مطري بن أشيم األسدي:محى ضرية

 وسط األماعز من نقع جناابنفجال جأب كسفود احلديد له ... 

 هتوي سنابك رجليه جمنبة ... يف مكرة من صفيح القف كذان

 ينتاب ماء قطيات فأخلفه، ... وكان منهله ماء حبوران

 تظل فيه بنات املاء طافية ... كأن أعينها أشباه خيالن

 وقال األصمعي: قال العامري وقطيات هضاب لنا وهن هضاب محر ملس ابلوضح وضح احلمى
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 متجاورات ينظر بعضهن إىل بعض وهي قالت مياه كعب بن كالب ومياه بين أِب بكر بن كالب.

 

 قطيعة:

بفتح أوله، وكسر اثنيه، وايء ساكنة، يف حديث األبيض بن محال املأرِب أنه استقطع النيب، صلى هللا 
البالد فأقطعه  من عفوعليه وسلم، امللح الذي مبأرب فأقطعه إايه، يقال: استقطع فالن اإلمام قطيعة 

إايها إذا سأله أن يقطعها له مفروزة حمدودة ميلكه إايها فإذا أعطاه إايها كذلك فقد أقطعه إايها، 
والقطائع من السلطان إمنا جتوز يف عفو البالد اليت ال ملك ألحد عليها وال عمارة توجب ملكا ألحد 

يه أو ته إبجرار املاء إليه أو ابستخراج عني ففيقطع اإلمام املستقطع له منها قدر ما يتهيأ له عمار 
بتحجري عليه ببناء أو حائط حيرزه، وقال العمراين: قطيعة موضع شجري، فجعله علما ملوضع بعينه، 
وقد أقطع املنصور ملا عمر بغداد قواده ومواليه قطائع وكذلك غريه من اخللفاء، وقد أضيف كل قطيعة 

أذكر من أضيف إليه ههنا على حروف املعجم حسب ترتيب أصل إىل واحد من رجل أو امرأة، وأان 
 الكتاب ليسهل الطلب ويتيسر السبب إن شاء هللا تعاىل.

 

 قطيعة إسحاق:

هو إسحاق األزرق الشروي موىل حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس: حملة أقطعها له املنصور ببغداد 
 قرب الكرخ عن ميني سويقة أِب الورد.

 

 فر:قطيعة أم جع

هي زبيدة بنت جعفر بن املنصور أم حممد األمني: وكانت حملة ببغداد عند ابب التني وهو املوضع 
الذي فيه مشهد موسى بن جعفر، رضي هللا عنه، قرب احلرمي بني دار الرقيق وابب خراسان وفيها 

يني ولعلها الزبيدية وكان يسكنها خدام أم جعفر وحشمها، وقال اخلطيب: قطيعة أم جعفر بنهر القال
اثنتان، وقد نسب إىل هذه القطيعة إسحاق بن حممد بن إسحاق أبو عيسى الناقد، حدث عن 
احلسن بن عرفة، روى عنه أبو احلسن اجلراحي ويوسف بن عمر القواس، وإدريس بن ظهر بن حكيم 

عنه  ىابن مهران بن فروخ أبو حممد القطيعي، حدث عن أِب بكر بن أِب شيبة وحممد بن سلمان، رو 
 حممد بن املظفر وغريه.
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 قطيعة بين جدار:

 (1)منسوبة إىل بطن من اخلزرج فيما أحسب: ببغداد، ينسب إليها بعض الرواة جداري،." 
 "قنوج: .110

 بفتح أوله، وتشديد اثنيه، وآخره جيم:

 موضع يف بالد اهلند، عن األزهري، وقيل: إهنا أمجة.

 

 قنور:

 اء، قال األزهري: رأيت يف البادية مالحة تسمى قنور بوزن سفودابلفتح ُث التشديد، وواو ساكنة، ور 
 وملحها من أجود امللح.

 

 قنوىن:

ابلفتح ونونني، بوزن فعوعل من القنا أو فعوىل من القن، كما ذكران يف قرورى: من أودية السراة يصب 
، ولذلك يبت إىل البحر يف أوائل أرض اليمن من جهة مكة قرب حلي وابلقرب منها قرية يقال هلا

 قال كثري يرثي خندقا:

 بوجه أخي بين أسد قنوىن ... إىل يبت إىل برك الغماد

كان خندق األسدي صديقا لكثري وكان ينال من السلف يسب أاب بكر وعمر، رضي هللا عنهما، 
فقال يوما: لو أين أصبت رجال يضمن يل عيايل بعدي لقمت يف هذا املوسم وتكلمت أاب بكر وعمر، 

 كثري: فلله علي عيالك من بعدك، قال:فقال  

فقام خندق وسبهما، فمال الناس عليه فضربوه حىت أفضوه إىل املوت فحمل إىل منزله ابلبادية فدفن 
 مبوضع يقال له قنوىن، فقال كثري يرثيه يف قصيدة:

 حلفت، على أن قد أجنتك حفرة ... ببطن قنوىن، لو نعيش فنلتقي

 .. على عهدان إذ حنن مل نتفرقأللفيتين للود بعدك راعيا .

 وإين جلاز ابلذي كان بيننا ... بين أسد رهط ابن مرة خندق

 وخصم أاب بدر ألد أبته ... على مثل طعم احلنظل املتفلق
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 وقال عبد هللا بن ثور البكائي:

 وملا رأيت احلي عمرو بن عامر ... عيوهنم اببين أمامة تذرف

 قلنا: أال اجزوا مدجلا ما تسلفواأخننا فأصلحنا عليها أداتنا، ... و 

 فبتنا هنز السمهري إليهم، ... وبئس الصبوح السمهري املثقف!

 علوان قنوىن ابخلميس كما أتى ... سها فبدا من آخر الليل أعرف

 

 قنوة:

 ابلضم، بوزن رغوة اللنب: موضع ببالد الروم، عن العمراين.

 

 القنة:

عبيد هللا السكوين: قنة منزل قريب من حومانة الدراج يف ابلضم، وهو ذروة اجلبل وأعاله، قال أبو 
 طريق املدينة من البصرة، وقيل: القنة والقنان جبالن متصالن لبين أسد، وقنة احلجر:

جبيل ليس ابلشامخ حبذاء احلجر، واحلجر: قرية حبذائها قرية يقال هلا الرحضية لألنصار وبين سليم 
 وخنيل، وإايه عىن الشاعر بقوله: من جند وهبا آابر عليها زروع كثرية

 أال ليت شعري هل تغري بعدان ... أروم فلوام فشابة فاحلضر

 وهل تركت إبلي سواد جباهلا، ... وهل زال بعدي عن قنينته احلجر؟

 اء. وقنة:أحسبه ضر  محى ضريةقال نصر: قنة احلجر قرب معدن بين سليم. وقنة احلمر: قريبة من 

 متصل ابلقنان، وقنة إايد:جبل يف داير بين أسد 

 يف داير األزد. وقنة احلجاز: بني مكة واملدينة.

 

 قنوى:

 (1)قال املهليب: اسم جبل.." 
"يف الظالم كما خيتفي يف السالح: وهو واد بني مكة واملدينة زعموا أن دليل رسول هللا، صلى  .111

 هللا عليه وسلم، تنكبه ملا هاجر إىل املدينة، عن أِب بكر اهلمداين.
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 مدبج:

قرية ما بني املوصل والعراق قتل هبا صاحل بن مسرح اخلارجي يف أايم بشر بن مروان يف وقعة وقعت 
 بينه وبني أصحاب بشر قتله احلارث بن عمرية ابن ذي الشهاب اهلمداين.

 

 املدراء:

در: ابلفتح ُث السكون، وآخره ممدود، وهو من املدر وهو قطع الطني اليابس، الواحدة مدرة، وامل
تطيينك وجه األرض، وأرض مدراء من ذلك: اسم ماء بنجد لبين عقيل وآل الوحيد بن كالب وماءة 

 لبين نصر بن معاوية بركبة، وبنعمان هذيل جبل يقال له املدراء.

 

 مدرى:

 بفتح أوله واثنيه، والقصر، هو فعلى من الذي قبله: جبل بنعمان قرب مكة.

 

 مدرى:

، جيوز أن تكون امليم زائدة فيكون من درى يدري امسا ملكان منه: موضع ابلفتح ُث السكون، والقصر
 يف قول علقة بن جحوان العنربي:

 ملن إبل أمست مبدرى وأصبحت ... بفردة تدعو ايل عمرو بن جندب

 ختطى إليها علقة الرمل فاللوى ... وأهل الصحارى من مريح ومغرب

من جهة اجلنوب، وهو  محى ضريةثالث ليال من وقال أبو زايد: ومن مياه الضباب املدرى على 
 الذي ذكره مدرك بن العيزار الضباِب من بين خالد ابن عمرو بن معاوية ومل يذكر كيف ذكره.

 

 املدراة:

 هو أتنيث الذي قبله، ويروى بكسر امليم:

 وهو اسم واد.

 

 مدران:

 ثنية مدران. م، ويقال لهموضع يف طريق تبوك من املدينة فيه مسجد للنيب، صلى هللا عليه وسل
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 مدرج:

ابلضم ُث الفتح ُث راء مشددة مفتوحة، وجيم، اسم مفعول من درجه إىل كذا أي رفعه، وجيوز أن 
 يكون من درج السلم: وهو من مياه عبس.

 مدر:

بفتح أوله واثنيه، وهو يف اللغة قطع الطني اليابس، وكل ما بين ابلطني واللنب من القرى واملدن يسمى 
 مدرة، ومجعه مدر: وهو قرية ابليمن على عشرين ميال من صنعاء، ذكرها يف حديث العبسي.

 املدر:

 ابلفتح ُث الكسر، وهو املوضع الكثري املدر: اسم جبل أو واد.

 املدرة:

 كل ما بين من الطني واللنب من القرى فهو مدرة، وذو املدرة: موضع.

 

 مدفار:

 موضع يف بالد بين سليم أو هذيل.

 دفع أكنان:م

 ابلفتح ُث السكون، وفتح الفاء، وأكنان، بفتح اهلمزة، وسكون الكاف، ونونني:

 موضع يف قول عمر بن أِب ربيعة حيث قال:

 على أهنا قالت غداة لقيتها ... مبدفع أكنان: أهذا املشهر؟

 قفي فانظري أمساء هل تعرفينه، ... أهذا املغريي الذي كان يذكر؟

 تا فلم أكد ... وعيشك أنساه إىل يوم أقرب؟أهذا الذي أطريت نع

 ومدفع امللحاء: موضع آخر، ابحلاء املهملة.

 

 مدرك:

 موضع يف قول مزاحم العقيلي:

 (1)من النخل أو من مدرك أو ثكامة ... بطاح سقاها كل أوطف مسبل." 
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 "املدركة: .112

يت رجت من عسفان لقابلضم ُث السكون، وراء مفتوحة، وكاف: ماء لبين يربوع، قال عرام: إذا خ
البحر وانقطعت اجلبال والقرى إال أودية مسماة بينك وبني مر الظهران يقال لواد منها مسيحة ولواد 
آخر مدركة ومها واداين كبريان هبما مياه كثرية منها ماء يقال له احلديبية أبسفله مياه تنصب من رؤوس 

 احلرة مستطيلني إىل البحر.

 

 مدع:

 ن.من حصون محري ابليم

 مدعا:

قال أبو زايد: وإذا خرج عامل بين كالب مصدقا من املدينة فأول منزل ينزله يصدق عليه أريكة ُث 
العناقة ُث يرد مدعا لبين جعفر بن كالب، وقال يف موضع آخر من كتابه: ومن مياه بين جعفر بن  

ة حتفر كل ركيمدعا وهي خري مياه جعفر، وهو متوح مطوية ابحلجارة، و  محى ضريةكالب ابحلمى 
 بنجد مطوية ابحلجارة أو مفروشة ابخلشب. ومدعا:

 ابلوضح يذكر يف موضعه.

 

 املدالء:

 ابلفتح ُث السكون، وآخره الم، ممدود، واملدل: اخلسيس من الرجال، واملرأة مدالء:

 وهي رملة قرب جنران شرقيها لبين احلارث بن كعب، قال األعور بن براء:

 عشية ... على شرف أو طالعني املالوايألونس ابملدالء ركبا 

 

 املدور:

 حصن حصني مشهور ابألندلس ابلقرب من قرطبة هلم فيه عدة وقائع مشهورة.

 

 مدلني:

 بفتح أوله واثنيه، وكسر الالم، وايء مثناة من حتت، ونون: حصن من أعمال ماردة ابألندلس.
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 مداينكث:

ء ساكنة يلتقي عندها ساكنان، وفتح الكاف، واث ابلفتح ُث السكون، وايء مثناة من حتتها، ونون
 مثلثة: قرية من قرى خبارى وراء وادي الصغد.

 

 املديرب:

 تصغري مدبر ضد املقبل: موضع قرب الرقة له ذكر يف املازحني فيما تقدم، قال جرير:

 كأين ابملديرب بني زكا ... وبني قرى أِب صفرى أسري

 أزار وال أزوركفى حزان فراقهم، وإين ... غريب ال 

 أجدي فاشرِب حبياض قوم ... عليهم يف فعاهلم خبري

وينسب إليها زيد بن سيار التميمي املديربي حراين، روى عن مساير بن يقظان، ذكره ابن مندة عن 
 علي ابن أمحد احلراين.

 

 املديدان:

 ن، وأنشد:ملديداقال املتقي املديربي يف ظهور السخال: وهو ظهر عارض اليمامة جبالن يقال هلما ا

 كم غادروا يوما نقا املديد ... ابلقاع من سعد ومن سعيد

 فقيل ابلفتح من مددت الشيء: موضع قرب مكة.

 

 مدين:

بفتح أوله، وسكون اثنيه، وفتح الياء املثناة من حتت، وآخره نون، قال أبو زيد: مدين على حبر القلزم 
ليه تبوك وهبا البئر اليت استقى منها موسى، ع حماذية لتبوك على حنو من ست مراحل وهي أكرب من

السالم، لسائمة شعيب، قال: ورأيت هذه البئر مغطاة قد بين عليها بيت وماء أهلها من عني جتري، 
ومدين اسم القبيلة، وهي يف اإلقليم الثالث، طوهلا إحدى وستون درجة وثلث، وعرضها تسع وعشرون 

بن إبراهيم، عليه السالم، قال القاضي أبو عبد هللا  درجة، وهي مدينة قوم شعيب مسيت مبدين
 القضاعي:

 مدين وحيزها من كورة مصر القبلية، وقال احلازمي:
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بني وادي القرى والشام، وقيل: مدين جتاه تبوك بني املدينة والشام على ست مراحل وهبا استقى 
 (1)موسى،." 

 "املصران: .113

 يراد به البصرة والكوفة.ابلكسر، تثنية املصر، وإذا أطلق هذا اللفظ 

 مصر:

بفتح أوله واثنيه، وتشديد الراء، جيوز أن يكون مفعال من أصر على الشيء إذا عزم أو من صر 
 ، وقد تكسر الصاد، عن احلازمي.محى ضريةاجلندب أو من صرير الباب: وهو واد أبعلى 

 مصر:

يف أايم  توح عمرو بن العاصمسيت مصر مبصر بن مصرامي بن حام بن نوح، عليه السالم، وهي من ف
 عمر بن اخلطاب، رضي هللا عنه، وقد استقصينا ذلك يف الفسطاط، قال صاحب الزيج:

طول مصر أربع ومخسون درجة وثلثان، وعرضها تسع وعشرون درجة وربع، يف اإلقليم الثالث، وذكر 
ابن ما شاء هللا املنجم أن مصر من إقليمني: من اإلقليم الثالث مدينة الفسطاط، واإلسكندرية، ومدن 

 ذلك من ما واىلإمخيم، وقوص، واهناس، واملقس، وكورة الفيوم، ومدينة القلزم، ومدن أتريب، وبىن، و 
أسفل األرض، وإن عرض مدينة اإلسكندرية وأتريب وبىن وما واىل ذلك ثالثون درجة، وإن عرض 
مصر وكورة الفيوم وما واىل ذلك تسع وعشرون درجة، وإن عرض مدينة اهناس والقلزم مثان وعشرون 

واىل ذلك من درجة، وإن عرض إمخيم ست وعشرون درجة، ومن اإلقليم الرابع تنيس ودمياط وما 
أسفل األرض، وإن عروضهن إحدى وثالثون درجة، قال عبد الرمحن ابن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل: 
وآوينامها إىل ربوة ذات قرار ومعني، قال: يعين مصر، وإن مصر خزائن األرضني كلها وسلطاهنا سلطان 

إين   على خزائن األرضاألرضني كلها، أال ترى إىل قول يوسف، عليه السالم، مللك مصر: اجعلين
حفيظ عليم، ففعل فأغاث هللا الناس مبصر وخزائنها، ومل يذكر، عز وجل، يف كتابه مدينة بعينها مبدح 
غري مكة ومصر فإنه قال: أليس يل ملك مصر، وهذا تعظيم ومدح، وقال: اهبطوا مصرا، فمن مل 

جد فيه ما عظيم هلا فإن موضعا يو يصرف فهو علم هلذا املوضع، وقوله تعاىل: فإن لكم ما سألتم، ت
يسألون ال يكون إال عظيما، وقوله تعاىل: وقال الذي اشرتاه من مصر المرأته، وقال: ادخلوا مصر 
إن شاء هللا آمنني، وقال: وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوا لقومكما مبصر بيوات، ومسى هللا تعاىل ملك 
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سف حني دينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وقالوا ليو مصر العزيز بقوله تعاىل: وقال نسوة يف امل
ملك مصر: اي أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فكانت هذه حتية عظمائهم، وأرض مصر أربعون ليلة 
يف مثلها، طوهلا من الشجرتني اللتني كانتا بني رفح والعريش إىل أسوان، وعرضها من برقة إىل أيلة، 

، وامسها ابليواننية مقدونية، واملسافة ما بني بغداد إىل مصر مخسمائة وسبعون وكانت منازل الفراعنة
فرسخا، وروى أبو ميل أن عبد هللا بن عمر األشعري قدم من دمشق إىل مصر وهبا عبد الرمحن بن 
عمرو ابن العاص فقال: ما أقدمك إىل بلدان؟ قال: أنت أقدمتين، كنت حدثتنا أن مصر أسرع األرض 

 أراك قد اختذت فيها الرابع واطمأننت، فقال: خرااب ُث

إن مصر قد وقع خراهبا، دخلها خبتنصر فلم يدع فيها حائطا قائما، فهذا هو اخلراب الذي كان يتوقع 
هلا، وهي اليوم أطيب األرضني ترااب وأبعدها خرااب لن تزال فيها بركة ما دام يف األرض إنسان، قوله 

 تعاىل:

 ، هي أرض مصر إن مل يصبها مطر زكت وإن أصاهبا أضعف زكاها، وقالوا:فإن مل يصبها وابل فطل

مثلت األرض على صورة طائر، فالبصرة ومصر اجلناحان فإذا خربتا خربت الدنيا، وقرأت خبط أِب." 
(1) 

 "وأكربها املضاجع، وواحدها املضجع. .114

 

 املضل:

 اسم الفاعل من اإلضالل ضد اهلداية: موضع ابلقاع قصبة يف أجإ.

 

 املضمار:

حصن من حصون اليمن حلمري على ميل ونصف من صنعاء حيث جيري اخليل، ذكره يف حديث 
 العنسي.

 

 مضنونة:

كأنه يضن هبا أي يبخل: من أمساء زمزم، ويروى أن عبد املطلب رأى يف النوم أن احفر املضنونة ضنا 
 هبا إال عنك.

                                         
 5/137معجم البلدان، احلموي، ايقوت  (1)



135 

 

 

 املضياح:

 من الضياح وهو اللنب اخلاثر: وهو جبل.ابلكسر، كأنه من املوضع الضاحي للشمس أو 

 

 املضياع:

 يف شعر أِب صخر اهلذيل:

 وماذا ترجي بعد آل حمرق ... عفا منهم وادي رهاط إىل رحب

 فسمي فأعناق الرجيع بسابس ... إىل عنق املضياع من ذلك السهب

 

 املضياعة:

ر، قال: ة ما بني تالل محقال األصمعي يذكر بالد أِب بكر بن كالب فقال: سواج جبل ُث املضياع
 واملضياعة جبل يقال له املضياع وهو لبين هوذة وهو من خري بالد بين كالب.

 

 املضيح:

ابلضم ُث الفتح، والياء مشددة، وحاء مهملة، واملضيح: اللنب املخثر يصب فوقه ماء حىت يرق، قال 
 القتال:

 عفا لفلف من أهله فاملضيح، ... فليس به إال الثعالب تضبح

 لفلف واملضيح: جبالن يف بالد هوازن، قال الطرماح:

 وليس أبدمان الثنية موقد ... وال انبح من آل ظبية ينبح

 لئن مر يف كرمان ليلي فرمبا ... حال بني تلي اببل فاملضيح

وقال أبو موسى: املضيح جبل بنجد على شط وادي اجلريب من داير ربيعة بن األضبط بن كالب  
يف داير  ةمحى ضريهلية يف رأسه متحصن وماء، وقيل: هو هضب وماء يف غرِب كان معقال يف اجلا

 هوازن وماء حملارب بن خصفة من أرض اليمن، وقيل يف قول كثري:

 فأصبحن ابللعباء يرمني ابحلصى ... مدى كل وحشي هلن ومستم

 موازنة هضب املضيح واتقت ... جبال احلمى واألخشبني أبخرم

 مواضع مبصر، وقال أبو زايد:إن املضيح واألخشبني 
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 ومن مياه وبر بن األضبط بن كالب املضيح.

 

 املضبيق:

قرية يف حلف آرة بني مكة واملدينة، أغارت بنو عامر ورئيسهم علقمة بن عالثة على زيد اخليل الطائي 
قال ف فالتقوا ابملضيق فأسرهم زيد اخليل عن آخرهم وكان فيهم احلطيئة فشكا إليه الضايقة فمن عليه،

 احلطيئة:

 إال يكن مايل ثوااب فإنه ... سيأيت شيائي زيدا ابن مهلهل

 فما نلتنا غدرا ولكن صبحتنا ... غداة التقينا يف املضيق أبخيل

 كرمي تفادى اخليل من وقعاته ... تفادي خشاش الطري من وقع أجدل

بن هوير  ينة السميدعواملضيق فيما قيل: موضع مدينة الزابء بنت عمرو ابن ظرب بن حسان بن أذ
 (1)العمليقي قاتلة جذمية، قالوا: وهي بني بالد اخلانوقة وقرقيسيا على الفرات.." 

 "أخذان أبطراف األحاديث بيننا، ... وسألت أبعناق املطي األابطح .115

 وقال العرجي:

 نلبث حوال كله كامال ... ال نلتقي إال على منهج

 مل حتجج؟ احلج إن حجت، وماذا مىن ... وأهله إن هي

 فقال: ومىن جبل، وأنشد: محى ضريةوقال األصمعي وهو يذكر اجلبال اليت حول 

 أتبعتهم مقلة إنساهنا غرق ... كالفص يف رقرق ابلدمع مغمور

 حىت تواروا بشعف واجلمال هبم ... عن هضب غول وعن جنيب مىن زور

 

 منابض:

 موضع بنواحي احلرية، قال املسيب بن علس، وقيل املتلمس:

 ألك السدير وابرق ... ومنابض ولك اخلورنق

 والقصر من سنداد ذي ... الشرفات والنخل املنبق

 والثعلبية كلها، ... والبدو من عان ومطلق
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 مناذر:

ابلفتح، والذال معجمة مكسورة، وإن كان عربيا فهو مجع منذر، وهو من أنذرته ابألمر أي أعلمته 
ة كأن كل واحد ينذر اآلخر، واألصح أنه أعجمي، قال به، وقد روي ابلضم فيكون من املفاعل

األزهري: مناذر، ابلفتح، اسم قرية واسم رجل، وهو حممد بن مناذر الشاعر، وذكر الغوري يف اسم 
الرجل الفتح والضم ويف اسم البلد الفتح ال غري، ومها بلداتن بنواحي خوزستان: مناذر الكربى ومناذر 

ره أردشري بن هبمن األكرب بن إسفنداير بن كشتاسب، ومما يؤكد الصغرى، أول من كوره وحفر هن
 الفتح ما ذكره املربد أن حممد بن مناذر الشاعر كان إذا قيل ابن مناذر، بفتح امليم، يغضب ويقول:

أمناذر الكربى أم مناذر الصغرى؟ وهي كوراتن من كور األهواز، إمنا هو مناذر على وزن مفاعل من 
ناذر مثل ضارب فهو مضارب، واملناذر ذكر يف الفتوح وأخبار اخلوارج، قال أهل انذر يناذر فهو م

سلمى بن القني وحرملة بن مريطة كاان  18السري: ووجه عتبة بن غزوان حني مصر البصرة يف سنة 
من املهاجرين مع النيب، صلى هللا عليه وسلم، ومها من بلعدوية من بين حنظلة ونزال على حدود 

 يسان حىت فتحا مناذر وتريى يف قصة طويلة، وقال احلصني بن نيار احلنظلي:ميسان ودستم

 أال هل أاتها أن أهل مناذر ... شفوا غلال لو كان للناس زاجر؟

 أصابوا لنا فوق الدلوث بفيلق ... له زجل ترتد منه البصائر

 قتلناهم ما بني خنل خمطط ... وشاطي دجيل حيث ختفى السرائر

 هناك مقامة ... إىل صيحة سوت عليها احلوافروكانت هلم فيما 

 

 منارة اإلسكندرية:

ابلفتح، وأصله من اإلانرة وهي اإلشعال حىت يضيء، ومنه مسيت منارة السراج، واملنار: احلد بني 
 األرضني، وقد استوفيت خربها يف اإلسكندرية.

 

 منارة احلوافر:
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ربها يف  وجنر يف قرية يقال هلا أسفجني، قرأت خ وهي منارة عالية يف رستاق مهذان يف انحية يقال هلا
 (1)كتاب أمحد بن حممد بن إسحاق اهلمذاين قال: كان." 

"العني لفتح عني مضارعه وجميئه مكسورا شاذ، على أن بعضهم قد رواه ابلفتح واملشهور  .116
لعرب ا الكسر: وهو واد أيخذ بني حفر أِب موسى والنباج ويدفع يف بطن فلج، ويوم منعج: من أايم

 لبين يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم على بين كالب، قال جرير:

 لعمرك ال أنسى ليايل منعج ... وال عاقال إذ منزل احلي عاقل

عاقل: واد دون بطن الرمة وهو يناوح منعجا من قدامه وعن ميينه أي حياذيه، وقيل: منعج واد يصب 
 من الدهناء، وقال بعض األعراب:

 مل تعلمي اي دار ملحاء أنه ... إذا أجدبت أو كان خصبا جناهباأ

 أحب بالد هللا ما بني منعج ... إيل وسلمى أن يصوب سحاهبا

 بالد هبا حل الشباب متيميت، ... وأول أرض مس جلدي تراهبا

وقال أبو زايد: الوحيد ماء من مياه بين عقيل يقارب بالد احلارث بن كعب، ومنعج: جانب احلمى 
اليت تلي مهب الشمال، ومنعج: واد لبين أسد كثري املياه، وما بني منعج والوحيد بالد بين  محى ضرية

 عامر مل خيالطها أحد أكثر من مسرية شهر، ولذلك قالت مجل حيث ذهبت الفزر إببلها:

 بين الفزر ماذا أتمرون هبجمة ... تالئد مل ختلط حبيث نصاهبا

 على املاء يعطى درها ورقاهباتظل ألبناء السبيل مناخة ... 

 أقول وقد ولوا بنهب كأنه ... قداميس حوضي رملها وهضاهبا:

 أهلفي على يوم كيوم سويقة ... شفى غل أكباد فساغ شراهبا

 فإن هلا ابلليث حول ضرية ... كتائب ال خيفى عليه مصاهبا

 إذا مسعوا ابلفزر قالوا غنيمة ... وعوذة ذل ال خياف اغتصاهبا

 مر ال سلم للفزر بعدها ... وال أمن ما حنت لسفر ركاهبابين عا

 فكيف اجتالب الفزر شويل وصبيت ... أرامل هزىل ال حيل اجتالهبا

 وأرابهبا بني الوحيد ومنعج ... عكوفا تراءى سرهبا وقباهبا

 أمل تعلمي اي فزر كم من مصابة ... رهبنا هبا األعداء انب مناهبا
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 ... على مرة العافني جيري حباهباوكل دالص ذات نريين أحكمت 

 وأن رب جار قد محينا وراءه ... أبسيافنا واحلرب يشرى ذابهبا

 

 منغ:

 بفتح أوله، وتشديد اثنيه، وغني معجمة، وكانت قدميا تعرف مبنع، ابلعني املهملة، فعربوها:

 وهي قرية كبرية فيها منرب من نواحي عزاز من نظر حلب.

 

 املنفطرة:

 اليمامة.من قرى 

 

 منف:

ابلفتح ُث السكون وفاء: اسم مدينة فرعون مبصر، قال القضاعي: أصلها بلغة القبط مافه فعربت فقيل 
منف، قال عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم إبسناده: أول من سكن مصر بعد أن أغرق هللا 

عد الغرق." مدينة عمرت بتعاىل قوم نوح، عليه السالم، بيصر بن حام بن نوح فسكن منف وهي أول 
(1) 

 "ومن مهزور إىل مذينب شعبة تصب فيها. .117

 

 مهزول:

 ل:، وقيحبمى ضريةابلفتح، وآخره الم، اسم املفعول من اهلزال: اسم واد يف اقبال النري 

 واد إىل أصل جبل يقال له ينوف، وقال أبو زايد:

 مهزول واد يتعلق بواديني فهما شعبتا مهزول، وأنشد:

 ي على الطلول ... بني اللوى وشعبيت مهزولعوجا خليل

 وما البكا يف دارس حميل ... قفر وليس اليوم كاملأهول

 

 مهساع:
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 ابلكسر ُث السكون، وسني مهملة، مهمل عند اللغويني: وهو خمالف ابليمن.

 

 مهشمة:

يل:  بضم أوله، وفتح اثنيه، وتشديد الشني وكسرها، وعن احلفصي مهشمة، بفتح الشني، قال ابن مش
كل غائط من األرض يكون وطيئا فهو هشيم، واملتهشمة: اليت يبس كألها، وقال ابن مشيل: األرض 
إذا مل يصبها مطر وال نبت فيها تراها مهتشمة ومتهشمة، ومهشمة هذه: من قرى اليمامة، قال 

 احلفصي: مهشمة قرية وخنل وحمارث لبين عبد هللا بن الدئل ابليمامة، قال الشاعر:

 بيضاء على مهشمه ... أعجبها أكل البعري النيمه اي رب

 

 مهفريوزان:

ابلفتح ُث السكون، وكسر الفاء ُث ايء ساكنة، وراء، وواو، وزاي، وآخره نون: قرية على ابب شرياز 
 أبرض فارس.

 مهور:

ابلفتح ُث السكون، وفتح الواو، وراء، هو من هار اجلرف يهور إذا انصدع من خلفه وهو اثبت 
 واسم املكان مهور: موضع، ويروى مهوا. مكانه،

 

 مهيعة:

ابلفتح ُث السكون ُث ايء مفتوحة، وعني مهملة، وهو مفعلة من التهيع وهو االنبساط، ومن قال إنه 
فعيل فهو خمطئ ألنه ليس يف كالمهم فعيل بفتح أوله، وطريق مهيع واضح: وهي اجلحفة، وقيل: 

 ميقات أهل الشام.قريب من اجلحفة، وقد ذكرت اجلحفة، وهي 

 

 مهينة:

 ابلفتح ُث الكسر ُث ايء ساكنة، ونون، وهاء، من اهلوان: من قرى اليمامة.

 

 ابب امليم والياء وما يليهما

 مياسر:
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قال ابن حبيب: مياسر بني الرحبة والسقيا من بالد عذرة يقال هلا سقيا اجلزل وهي قريب من وادي 
 القرى، قال كثري:

 دوهنم ... وبطنان وادي برمة وظهورها، نظرت، وقد حالت بالكث

 إىل ظعن ابلنعف نعف مياسر ... حدهتا تواليها ومارت صدورها

 عليهن لعس من ظباء تبالة ... مذبذبة اخلرصان ابد حنورها

 

 ميافارقني:

 بفتح أوله، وتشديد اثنيه ُث فاء، وبعد األلف راء، وقاف مكسورة، وايء، ونون، قال بعض الشعراء:

 يف كيل اليمامة عسرة ... فما كيل ميافارقني أبعسرافإن يك 

 وقال كثري:

 مشاهد مل يعف التنائي قدميها، ... وأخرى مبيافارقني فموزن

ميافارقني: أشهر مدينة بداير بكر، قالوا: مسيت مبيا بنت ألهنا أول من بناها، وفارقني هو اخلالف." 
(1) 

 "ابب النون والتاء وما يليهما .118

 النتاءة:

م، وبعد األلف مهزة ُث هاء، وهو من النتوء وهو خروج الشيء عن موضعه من غري بينونة: وهو ابلض
ماء لبين عميلة، قال احلفصي: النتاءة خنيالت لبين عطارد، ويوم النتاءة: من أايم العرب، قال زهري 

 بن أِب سلمى يرثي ابنا له امسه سامل:

 األمور العظائم رأت رجال القى من العيش غبطة ... وأخطأه فيها

 وشب له فيها بنون وتوبعت ... سالمة أعوام له وغنائم

 فأصبح حمبورا ينظر حوله ... بغبطته لو أن ذلك دائم

 رأيت من األايم ما ليس عنده، ... فقلت: تعلم إمنا أنت حامل

 لعلك يوما أن تراع بفاجع ... كما راعين يوم النتاءة سامل

كب فرسا له رائعا ومر ابمرأة فقالت له: ما رأيت كاليوم رجال وال كان ابنه سامل قد لبس بردين ور 
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بردين وال فرسا! فعثر به الفرس فاندقت عنقه وعنق سامل وانشق الربدان، وقال نصر: النتاءة جبل 
 بني إمرة ومتالع، وقيل: ماء لغين. حبمى ضرية

 

 ابب النون والثاء وما يليهما

 نثرة:

 حاجب ابن زرارة التميمي فقال: موضع، ذكره لبيد بن عطارد بن

 تطاول ليلي ابإلمثدين ... إىل الشطبتني إىل نثره

 وقد شيب الرأس قبل املشيب، ... ويف احلاداثت لنا عربة

 كمهوى عتيبة إذ قاده ... حثيث املطي أبو عذره

 أبو عذرة: كنية احلارث بن نفري بن عبد احلارث الشيباين.

 

 ابب النون واجليم وما يليهما

 جنار:

ابلضم، وآخره راء، جيوز أن يكون من النجر وهو األصل وشكل اإلنسان وهيئته، أو من النجر وهو 
السوق الشديد، أو من النجر وهو القطع: وهو موضع يف بالد متيم، وقيل من مياههم. وجنار أيضا: 

 ماء ابلقرب من صفينة حذاء جبل الستار يف داير بين سليم، عن نصر.

 

 جنار:

 أوله، وآخره راء، بلفظ النجار وهو األصل: موضع، عن العمراين.بكسر 

 

 النجارة:

 ماءة قرب صفينة على يومني من مكة، تذكر مع النجري.

 

 جناكث:

بلدة مبا وراء النهر، بينها وبني بناكث فرسخان، ومها من قرى الشاش، منها أبو املظفر حممد بن 
علي  اق، سكن بلخ، مسع القاضي أاب علي احلسني بناحلسن بن أمحد النجاكثي املعروف بفقيه العر 
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 .551احملمودي، كتب عنه السمعاين ببلخ، وتويف هبا يف سنة 
 

 جنال:

بكسر أوله، وآخره الم، كأنه مجع جنيل وهو ضرب من احلمض ترعاه اإلبل: وهو موضع بني الشام 
 ومساوة كلب، قال كثري:

 ارع والنجالوأرغم ما عزمن البني حىت ... دفعن بذي املز 

 

 النجام:

ابلكسر، وآخره ميم، وهو مجع جنم مثل زند وزاند فيما أحسب، والنجم: كل ما نبت على وجه." 
(1) 

"األرض يف ارتفاع من اجلبل معرتضا بني يديك يرد طرفك عما وراءه، يقال: اعل هاتيك  .119
نها: هي جنود عدة، مالنجاد وهذاك النجاد بوجه، وقال: ليس ابلتشديد االرتفاع، وقال األصمعي: 

جند برق واد ابليمامة وجند خال وجند عفر وجند كبكب وجند مريع، ويقال: فالن من أهل جند، ويف 
 لغة هذيل واحلجاز: من أهل النجد، قال أبو ذؤيب:

 يف عانة جبنوب السي مشرهبا ... غور ومصدرها عن مائها جند

 د وتشرب بتهامة، وقال األصمعي: مسعتقال: وكل ما ارتفع عن هتامة فهو جند، فهي ترعى بنج
األعراب تقول: إذا خلفت عجلزا مصعدا فقد أجندت، وعجلز فوق القريتني، قال: وما ارتفع عن 
بطن الرمة، والرمة واد معلوم ذكر يف موضعه، فهو جند إىل ثنااي ذات عرق، قال: ومسعت الباهلي 

 يف موضعه، فهو جند إىل أن متيل إىل احلرةيقول: كل ما وراء اخلندق الذي خندقه كسرى، وقد ذكر 
فإذا ملت إليها فأنت ابحلجاز، وقيل: جند إذا جاوزت عذيبا إىل أن جتاوز فيد وما يليها، وقيل: جند 

 هو اسم لألرض العريضة اليت أعالها هتامة واليمن وأسفلها العراق والشام، قال السكري:

بال معها إىل جبال املدينة، وما وراء ذات عرق حد جند ذات عرق من انحية احلجاز كما تدور اجل
من اجلبال إىل هتامة فهو حجاز كله، فإذا انقطعت اجلبال من حنو هتامة فما وراءها إىل البحر فهو 
الغور، والغور وهتامة واحد، ويقال إن جندا كلها من عمل اليمامة، وقال عمارة بن عقيل: ما سال 
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يقطعه العراق، وحد جند أسافل احلجاز وهودج وغريه، وما سال  من ذات عرق مقبال فهو جند إىل أن
من ذات عرق موليا إىل املغرب فهو احلجاز إىل أن يقطعه هتامة، وحجاز حيجز أي يقطع بني هتامة 
وبني جند، والذي قرأته يف كتاب جزيرة العرب الذي رواه ابن دريد عن عبد الرمحن عن عمه: وما 

ن ويثقل فهو جند، والرمة فضاء يدفع فيه أودية كثرية، وتقول العرب عارتفع عن بطن الرمة خيفف 
 لسان الرمة:

 كل بين فإنه حيسيين ... إال اجلريب فإنه يرويين

واجلريب: واد عظيم يصب يف الرمة، قال: وكان موضع مملكة حجر الكندي بنجد ما بني طمية وهي 
ط إىل  بطن خنلة الشامية إىل حزنة إىل اللقإىل دارة جلجل من العقيق إىل محى ضريةهضبة بنجد إىل 

أفيح إىل عماية إىل عمايتني إىل بطن اجلريب إىل ملحوب إىل مليحيب، فما ارتفع من بطن الرمة فهو 
جند إىل ثنااي ذات عرق، وعرق هو اجلبل املشرف على ذات عرق، وقال العتيب: حدثنا الرايشي عن 

زا مصعدا حىت تنحدر إىل ثنااي ذات عرق فإذا فعلت األصمعي قال: العرب تقول إذا خلفت عجل
ذلك فقد أهتمت إىل البحر، وإذا عرضت لك احلرار وأنت تنجد فتلك احلجاز، تقول: احتجزان 
احلجاز، فإذا تصوبت من ثنااي العرج فقد استقبلت األراك واملرج وشجر هتامة، فإذا جتاوزت بالد فزارة 

كر الشعراء موضعا أكثر مما ذكروا جندا وتشوقوا إليها من األعراب فأنت ابجلناب إىل أرض كلب، ومل يذ 
 املتضمرة، وسأورد منه ههنا بعض ما حيضرين، قال أعراِب:

 أكرر طريف حنو جند وإنين ... إليه، وإن مل يدرك الطرف، أنظر

 (1)حنينا إىل أرض كأن تراهبا ... إذا مطرت عود ومسك وعنرب." 
اه العمراين ابلفتح نصا واألزهري قال ابلكسر: وهو واد ابليمامة، "أقماعه، ومجعه نساح، ورو  .120

قال نصر: نساح انحية من جو اليمامة آلل رزان من بين عامر، وقيل: واد يقسم عارض اليمامة أكثر 
 أهله النمر بن قاسط، وقال: نساح موضع أظنه ابحلجاز، قال عرقل بن اخلطيم:

 يمني إىل صباحلعمرك للرمان إىل بشاء ... فحزم األش

 أحب إيل من كنفي حبار ... وما رأت احلواطب من نساح

 وحجر واملصانع حول حجر ... وما هضمت عليه من لقاح

وذكره احلفصي يف نواحي اليمامة وقال: هو واد، وأنشد، وقال السكري: نساح اسم جبل، ويوم 
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 نساح: من أايم العرب مشهور، وقيل: نساح موضع مبلك.

 

 النسار:

ابلكسر، وهو مثل القتال والضراب واخلصام، من نسر البازي اللحم إذا نتفه مبنقاره، وبه مسي منقار 
اجلوارح من الطري منسر، قيل: هي جبال صغار كانت عندها وقعة بني الرابب وبني هوازن وسعد بن 

خيلوا عنهم م و عمرو بن متيم فهزمت هوازن فلما رأوا الغلبة سألوا ضبة أن تشاطرهم أمواهلم وسالحه
 ففعلوا، فقال ربيعة بن مقروم:

 قومي فإن كنت كذبتين ... مبا قلت فاسأل بقومي عليما

 فدى ببزاخة أهلي هلم ... إذا ملؤوا ابجلموع القضيما

 وإذ لقيت عامر ابلنسا ... ر منهم وطخفة يوما غشوما

 به شاطروا احلي أمواهلم ... هوازن ذا وفرها والعدميا

، وقال يةمحى ضر ماء لبين عامر بن صعصعة، وقال بعضهم: النسار جبل يف انحية وقيل: النسار 
األصمعي: سألت رجال من بين غين أين النسار فقال: مها نسران ومها أبرقان من جانب احلمى ولكن 
مجعا وجعال موضعا واحدا، وقيل: هو جبل يقال له نسر فجمع يف الشعر، وقيل: هي األنسر براق 

حلمى بني العناقة واألودية واجلثجاثة ومذعار والكور وهي مياه لغين وكالب، واألكثر بيض يف وضح ا
أنه جبل، قال أبو عبيدة: النسار أجبال متجاورة يقال هلا األنسر وهي النسار وكانت به وقعة، قال 

 النظار األسدي:

 ويوم النسار ويوم النضا ... ر كانوا لنا مقتوي املقتوينا

كأنه يقول: إهنم صاروا خدم خدمنا، وقيل: القاوي اآلخذ، يقال: قاوه أي أعطه   املقتوي: اخلادم،
 نصيبه، وقال الشاعر:

 وهم درعي اليت استألمت فيها ... إىل أهل النسار وهم جمين

 وقال بشر بن أِب خازم:

 ويوم النسار ويوم اجلفا ... ر كاان عذااب وكاان غراما

 مها:يان فقالت سلمى بنت احمللق تعري جوااب والطفيل وغري وسبت بنو أسد نساء كثرية من نساء ذب
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 حلى اإلله أاب ليلى بفرته ... يوم النسار وقنب العري جوااب

 (1)كيف الفخار وقد كانت مبعرتك ... يوم النسار بنو ذبيان أراباب؟." 
"ورواه بعضهم بسكون القاف، وهو واحد النقر للرحى وما أشبهها، وهو من منازل حاج  .121

 وفة بني أضاخ وماوان، قال أبو زايد: يف بالدهم نقراتن لبين فزارة بينهما ميل، قال أبو املسور:الك

 فصبحت معدن سوق النقرة ... وما أبيديها حتس فرته

 يف روحة موصولة ببكره ... من بني حرف ابزل وبكره

طريق مكة جييء ف، بوقال أبو عبيد هللا السكوين: النقرة، هكذا ضبطه ابن أخي الشافعي بكسر القا
املصعد إىل مكة من احلاجر إليه وفيه بركة وثالث آابر: بئر تعرف ابملهدي وبئران تعرفان ابلرشيد 
وآابر صغار لألعراب تنزح عند كثرة الناس وماؤهن عذب ورشاؤهن ثالثون ذراعا، وعندها تفرتق 

 لة فنزهلا.الطريق فمن أراد مكة نزل املغيثة ومن أراد املدينة أخذ حنو العسي

 

 النقرة:

حلازمي إبقبال نضاد عند اجلثجاثة، وقيل: ماء لغين، كذا ضبطه ا حبمى ضريةابلفتح ُث السكون: جبل 
 وجعله غري الذي قبله.

 

 نقرى:

ابلقصر، كأنه يراد به املوضع املنقور أي احملفور: وهو اسم حرة ابحلجاز يف بالد بين حليان ابن هذيل 
 اجلعد القهدي ُث اخلزاعي يف يوم حشاش:بن مدركة، قال عمري بن 

 ملا رأيتهم كأن نباهلم، ... ابجلزع من نقرى، جناء خريف

 أي كأن نباهلم مطر اخلريف.

 وعرفت أن من يثقفوه يرتكوا ... للضبع أو يصطف بشر مصيف

 أيقنت أن ال شيء ينجي منهم ... إال تغاوث جم كل وظيف

 من كثب جناء خذوفرفعت ساقا ال أخاف عثارها، ... وجنوت 

 وإذا أرى شخصا أمامي خلته ... رجال فملت كميلة اخلذروف
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 وقال مالك بن خالد اخلناعي اهلذيل يفتخر بيوم من أايمهم:

 ملا رأوا نقرى تسيل إكامها ... أبرعن إجالل وحامية غلب

 وقال أبو صخر اهلذيل:

 فلما تغشى نقرايت سحيله، ... ودافعه من شامه ابلرواجب

 عراه بني نقرى ومنشد، ... وبعج كلف احلنتم املرتاكبوحلت 

 نقعاء:

ابلفتح ُث السكون، واملد، والنقاع من األراضي: احلرة اليت ال حزونة فيها وال ارتفاع، فإذا أفردت قيل 
أرض نقعاء، وجيوز أن يكون من االستنقاع وهو كثرة املاء فيها، ومن النقع وهو الري من العطش: 

نة فوق النقيع من داير مزينة وكان طريق رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، يف غزوة موضع خلف املدي
بين املصطلق، وله ذكر يف املغازي، وقال ابن إسحاق: هو ماء، وقد مسى كثري مرج راهط نقعاء راهط 

 فقال:

 أبوكم تالقى يوم نقعاء راهط ... بين عبد مشس وهي تنفى وتقتل

عمرو بن مثامة بن عمرو ابن جندب من ضواحي الرمل. ونقعاء: موضع  ونقعاء: قرية لبين مالك بن
 (1)يف داير طيء بنجد، عن نصر.." 

 ، عن ابن موسى.حبمى ضرية"مثله. واهلدان أيضا: موضع  .122

 

 اهلدأة:

كما ذكره البخاري يف قتل عاصم قال: وهو موضع بني عسفان ومكة، وكذا ضبطه أبو عبيد البكري 
حامت: يقال ملوضع بني مكة والطائف اهلدة، بغري ألف، وهو غري األول ذكر معه األندلسي، وقال أبو 

 لنفي الوهم.

 

 اهلدبية:

بفتح أوله واثنيه ُث ابء موحدة، وايء مشددة، كأنه نسبة إىل اهلدب، وهو أغصان األراطي وحنوها مما 
ال عرام: إذا ال ورق له، واهلدب مصدر األهدب من الشجر، هدبت هداب إذا تدلت أغصاهنا، ق
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جاوزت عني النازية وردت مائة يقال هلا اهلدبية وهي ثالث آابر ليس عليهن مزارع وال خنل وال شجر 
وهي بقاع كبرية تكون ثالثة فراسخ يف طول ما شاء هللا، وهي لبين خفاف، بني حرتني سوداوين، 

ثة أميال سوارقية على ثالوليس ماؤهم ابلعذب، وأكثر ما عندها من النبات احلمض، ُث تنتهي إىل ال
 منها، وهي قرية غناء كبرية من أعمال املدينة.

 

 اهلدراء:

 ماء بنجد لبين عقيل بينهم وبني الوحيد بن كالب وليس لعبادة فيه شيء.

 اهلدملة:

بكسر أوله، وفتح اثنيه، وسكون امليم، واهلدمل: الثوب اخللق، واهلدملة: الرملة كثرية الشجر، وقيل: 
 وضع بعينه، وينشد قول جرير:اهلدملة م

 حي اهلدملة من ذات املواعيس، ... فاحلنو أصبح قفرا غري مأنوس

 اهلدم:

 بكسر أوله، وفتح اثنيه، يشبه أن يكون مجع هدم: أرض بعينها ذكرها زهري يف شعره:

 بل قد أراها مجيعا غري مقوية، ... سراء منها فوادي احلفر فاهلدم

 ُث األسدي:وقال عباد بن عوف املالكي 

 ملن داير عفت ابجلزع من رمم ... إىل قصائرة فاجلفر فاهلدم؟

 اهلدم:

كأنه مجع هدم مثل سقف وسقف، قال احلازمي: بضم اهلاء والدال، ويف كتاب الواقدي بفتح اهلاء 
 وكسر الدال: ماء لبلي وراء وادي القرى، قال عدي بن الرقاع العاملي:

 من الرواِب اليت غربيها اللمم ملا غدا احلي من صرخ وغيبهم ...

 ظلت تطلع نفسي إثرهم طراب، ... كأنين من هواهم شارب سدم

 مسطارة بكرت يف الرأس نشوهتا، ... كأن شارهبا مما به ملم

 حىت تعرض أعلى الشيح دوهنم، ... واحلب حب بين العسراء واهلدم

 ثلمفنكبوا الصور اليسرى فمال هبم ... على الفراض فراض احلامل ال

 لوال اختياري أاب حفص وطاعته ... كاد اهلوى من غداة البني يعتزم
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 هدن:

 بكسر أوله، وسكون اثنيه، والنون: موضع ابلبحرين.

 

 اهلدة:

ابلفتح ُث التشديد، وهو اخلسفة يف األرض، واهلد اهلدم: وهو موضع بني مكة والطائف، والنسبة 
 داله. إليها هدوي، وهو موضع القرود، وقد خفف بعضهم

 

 اهلدة:

 (1)بتخفيف الدال، من اهلدي أو اهلدى بزايدة هاء: أبعلى مر الظهران ممدرة أهل مكة، واملدر:." 
 353( 2محى أم خالد ) 329( 5) 383، 349( 4، )306، 58( 2) 108( 1"محة ) .123

، 112، 108، 100( 1) محى ضرية 344، 308، 213( 2) 531، 471( 1محى الربذة )
134 ،152 ،166، 193 ،219 ،253 ،265 ،281 ،294 ،375 ،393 ،403 ،482 ،
514 ،523 ،527 (2 )33 ،77 ،89 ،110 ،113 ،124 ،131 ،157 ،162 ،172 ،
173 ،179 ،186 ،213 ،245 ،253 ،256 ،295 ،308 ،365 ،379 ،381 ،426 ،
428 ،430 ،457 ،461 (3 )8 ،22 ،28 ،36 ،53 ،73 ،188 ،228 ،271 ،286 ،
324 ،336، 341 ،345 ،346 ،350 ،360 ،415 ،457 ،460 (4 )22 ،39 ،68 ،

84 ،95 ،105 ،121 ،158 ،161 ،187 ،193 ،201 ،220 ،272 ،318 ،376 ،
409 ،496 (5 )13 ،76 ،77 ،137 ،146 ،199 ،213 ،219 ،221 ،235 ،260 ،
 388( 3) 308، 110( 2) 133، 52( 1وانظر ضرية محى فيد ) 395، 299، 283، 262

( 2احلمرييون ) 412، 306( 2احلمرياء ) 306( 2محري ) 238( 3) 306( 2محيان ) 197( 4)
حنا  331( 3) 307( 2احلميمة ) 307( 2احلميلية ) 307( 2محيط ) 307( 2محيص ) 307

 181( 5) 309( 2) 194( 1احلناءة ) 309( 2احلناءاتن ) 331( 3) 309( 2ذي الشرى )
، 205( 2حناك ) 309( 2) 214( 1احلناظل ) 309( 2) احلناجر 309، 215( 2احلنابج )

 215( 2احلنبج ) 310( 2حنبا ) 310( 2احلنانة ) 310( 2) 274، 67( 1احلنان ) 309
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حندواث  310( 2حندرة ) 9( 5) 310( 2حنجر ) 310( 2احلنبلي ) 106( 3) 310( 2حنبل )
 (1)." 311( 2حنص ) 311( 2حنش ) 311( 2حنذ ) 311( 2احلندورة ) 310( 2)

ضباعة  59( 5) 451( 3) 449، 366( 1الضباع ) 451( 3ضبار ) 451( 3"ضباح ) .124
 451( 3ضبعان ) 451( 3ضبع ) 451( 3الضرب ) 451( 3ضبح ) 432( 4) 451( 3)

( 3ضبيعة ) 452( 3ضبيعة ) 452( 3) 190( 2الضبيب ) 452( 3ضبة ) 452( 3ضبوعة )
( 3ضجنان ) 453( 3ضجن ) 453( 3جن )الض 453( 3الضجاج ) 453( 3الضجاج ) 452
الضحاكة  454، 432، 352( 3ضحا ) 382، 380( 5) 454، 415( 3الضجوع ) 453

( 3ضدىن ) 454( 3ضداد ) 454( 3ضدا ) 454( 3ضحيان ) 454( 3ضحن ) 454( 3)
 455( 3ضراح ) 454( 3الضراح ) 454( 3ضداين ) 364( 5) 454، 52( 3ضدوان ) 454

ضربة  57( 3الضرائب ) 455( 3الضرافة ) 455( 3ضراف ) 455( 3عة )ضرا 455( 3ضراس )
، 253( 1ضرغد ) 455( 3ضرغام ) 455، 364( 3ضرعاء ) 455( 3ضربيط ) 455( 3)

 456، 369( 3ضروان ) 68( 5ضرواح ) 400( 4) 456، 202، 134( 3) 247( 2) 282
( 4ضرحية ) 456( 3)ضريبة  13( 5) 459( 3ضرى ) 456( 3ضروة ) 189( 4ذو الضروبة )

( 3) 355، 298، 297، 146، 145( 2) 474، 215( 1ضرية ) 456( 3الضريوة ) 167
24 ،110 ،133 ،459 (4 )135 ،161 ،200 ،231 ،247 (5 )145 ،274 ،330 ،

 (2)." محى ضريةوانظر  396، 376
 "إذا حللتم جبوداٍت ودارهتا ... وحال دين من حواَء عرننيم  .125

  منتزٍع ... وأن سلمكمم سلٌم هلا حنيم عرفتممم أن حقي غريم 

دارة حْلَحٍل: بفتح احلاءين املهملتني قبل الالمني وحلحلم: ليس مصحفاً عن  27دارة جيفون:  26
جلجٍل، وإمنا هو ابملهملتني، ومنهم من ضبطه كقنفٍذ بضم املهملتني وهو جبل بعمان، ذكره األخطل 

 مصغراً يف قوله:

ليحٍل وصمحارِ قبَح اإللهم من اليهود   عصابًة ... ابجلزِع بني حم

دارة اخلرج: واخلرج خالف الدخل، وهو لغٌة يف احلراج، ومنه قوله تعاىل: " )فهْل جنعلم لك  28
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 خْرجا( "، ومجيعاً يف قوله تعاىل: " )أم تسأهلْم خرجاً فخراج ربك خرٌي( ".

: واٍد فيه قرًى ومزارع، من أرِض اليمامة، وهو لبين ر بن وائٍل قيٍس بن ثعلبة بن عكابة، من بك واخلرْجم
وهو على طريق مكة من البصرة، وهو خري واد ابليمامة، أرضه أرض زرٍع، وخنله قليٌل. قال جريٌر 

 يذكره:

 اي حبذا اخلرْجم بني الدام فاألْدمى ... فالّرِْمثم من برقِة الروحاِن فالغْرفم 

 وقال ذو الرمة:

زامى اخلرِْج   هيََّجَهابنفحٍة من خم

 وقال الراجز:

 يْضرِْبَن ابألحقاِف قاَع اخلرِْج ... وهنَّ يف أمنيٍة وهرْجِ 

 وقال املمخّبلم يذكر درة اخلرِج:

 حمّبسة يف دارة اخلرج مل تذق ... بالالً، ومل يمسمْح هلا بنجيلِ 

لموءاً،دارة اخلالءة: واخلالءة يف الناقة احلران، وهو من قولك: خألت الناقة خأًل وخالء 29 إذا  ًة وخم
بركت وحرنت، فلم تقم. قاله اللحياين. وقال أبو منصور: واخلالءم ال يكون إال للناقة عند بروكها، فال 

 تربح.

 دارة اخلنازير: ليس بعيداً أن تكون اليت بعدها إال أنين وجدت العجري يقول: 30

 دم ويوماً بداراِت اخلنازيِر مل يئْل ... من الغطفانيني إال املشرَّ 
راع. قال اجلعدي: 31  دارة خنزٍر: بكسر اخلاء املعجمة وفتحها، واللغة األوىل عن كم

 أملَّ خياٌل من أميمة موهناً ... طرموقاً، وأصحاِب بدارِة خنَزرِ 

 وقال احلطيئة:

 إن الرزية ال أابلك هالٌك ... بني الدماِخ وبني دارِة خنزرِ 

 وروي: دارة منزر. وقال العجريم:

 ركنا، يوَم دارِة خنزِر ... ومحاهتا، ضرٌب رحاٌب مسايرمهْ ويوَم أد

دارة اخلنزرتني: على التثنية للمؤنث، ويقال اخلنزيرَتني قال ابن دريٍد: ورمبا قالوا يف الشعِر: دارة  32
احلنَزِر، وهي لبين محٍل من بين الضباب. واألرطاة: ماءة بين الضباب تصدر فيها. قال أبو زيٍد: خترج 

، فتسري ثالث لياٍل مستقباًل مهبَّ اجلنوب من خارج احلمى، ُث ترد مياه محى ضريةمى، من احل
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 الضباب. واألرطاة منها، وكلها بدارة اخلنزرتني.

: من داير بين أسٍد، وقيل: خو: واٍد، أو كثيٌب بنجٍد ويوم خوِّ لبين أسٍد على بين يربوٍع  33 دارة خوٍّ
 قال شاعرهم:

 ت رماحَنا ... عشية خوٍّ رهَط قيِس بن جابرِ وهوَّن وجدي إذ أصاب

 دارة داثٍر: يف أرض فزارة، وداثٌر: اء هلم قال حجر بن عقبة الفزاري: 34

هْ   رأيتم املطااي دون دارِة داثٍر ... جنوحاً أذاقْتهم اهلواَن خزائمم

ون: ذكرها الشاعر يف قوله: 35  دارة دمُّ

مون من آل مالك  إىل دارة الدَّ

ونم ا  ليت تنسب إليها هذه الدارة مذكورة يف شعر امرئ القيس، قال:ودمُّ

ونْ   تطاول الليلم علينا دمُّ

، إان معشٌر ميانمونْ  ونم  دمُّ

بُّونْ   وإان ألهِلنا حمم

ون: مدٌن للصدف ابليمن، والصدف من كندة، وساكن دمون  قال ابن احلائك: عندلم وخوزون ودمُّ
 احلارث بن عمرو بن حجٍر، آكل املرار.

 كان امرؤ القيس قد زار الصدف، ُث حنَّ إليها فقال:و 

وَن مرًة ... ومل أشهد الغارات يوماً بعْندلِ   كأين مل أمسْر بدمُّ

دارة الدور: وضبطها اهلمنائي يف كتابه املنضد بتشديد الواو. رايتها خبط يده، وما أمراه صنع شيئاً  36
 الرمال. وقال بعضهم: دارة الدور، على املبالغة، فهي كرملة

 

وكان بني حجر بن عقبة وبني أخيه شيء، فأراد أن ينتقل، فأتى أخاه يسلم عليه، فخرج إليه فيال 
 السالح فقال له: ليس هلذا جئت، فبكى أخوه فقال حجٌر:

 

 أمل أيِت قيساً كلَّها أن عزََّها ... غداة غٍد من دارة الدوِر ظاعنٌ 

دارة الذئب: بنجٍد، يف داير  37لَّْت للفراِق الظعائنم هنالك جادْت ابلدموع موانعم ال_عيوِن، وش
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 بين كالٍب. قال عمرو بن براقة:

 ".  (1)وهم يكدوًن، وأي كدِّ
 "ابن خزمية .126

ويكىن أاب أسد، وأمه سلمى ابنة أسلم بن احلاف بن قضاعة، وأخوه ألمه: تغلب بن حلوان بن عمران 
 أمهما سلمى بنت أسد بن ربيعة.بن احلاف، وأخو خزمية ألبيه وأمه: هذيل، وقيل: 

 وخزمية هو الذي نصب هبل على الكعبة، فكان يقال هبل خزمية )أسلم( بضم الالم.

 

 ابن مدركة

وامسه عمرو، ويكىن أاب هذيل، وقيل: أاب خزمية، وأمه خندف، وهي ليلى ابنة حلوان بن عمران، وأمها 
 محى ضرية.ضرية ابنة ربيعة بن نزار، وهبا مسي 

 دركة ألبيه وأمه: عامر، وهو طاخبة، وعمري، وهو قمعة، يقال: إنه أبو خزاعة.وإخوة م

قال هشام: خرج إلياس يف جنعة له فنفرت إبله من أرنب، فخرج إليها عمرو فأدركها فسمي " مدركة 
"، وأخذها عامر فطبخها فسمي طاخبة، وانقمع عمري يف اخلباء فسمي قمعة، وخرجت أمهم ليلى 

 (2)إلياس: أين ختندفني؟ فسميت خندفا، واخلندفة: ضرب من املشي.."  متشي فقال هلا
"من انحية اليمامة، وقال غريه: فلج بينها وبني هجر اليت هي قصبة البحرين ستة أايم وبينها  .127

 ( .1وبني مكة تسعة أايم، وهللا أعلم )

ليمامة أن الرس قرية اب وذكر أبو إسحاق الزجاج يف كتاب " معاين القرآن الكرمي " يف سورة الفرقان
 ( :2يقال هلا فلج، فتكون وهي هذه القرية على ما قال، وأما الذي جاء يف قول الشاعر )

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم اي أم خالد فإنه بفتح الفاء وسكون الالم، 
ا فلجة الذي هللا تعاىل. وأم، وضرية قرية على القرب من مكة شرفها ومحى ضريةوهو واد بني البصرة 

 جاء يف شعر بعض العرب:

 أال حبذا أعالم فلجة ابلضحى ... وخيم رواِب جلهتيها املنصب

يقولون ملح ماء قلجة آجن ... أجل هو مملوح إىل القلب طيب فهذا االسم يقع على موضعني، 

                                         
 14اخلزل والدأل بني الدور والدارات والديرة، احلموي، ايقوت ص/ (1)
 1/630الكامل يف التاريخ، ابن األثري، أبو احلسن  (2)
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 قتل فيها الوليد يف السنة اليتأحدمها منزل بني مكة والبصرة، والثاين موضع ابلعقيق، وكانت به الواقعة 
 بن يزيد األموي املذكور.

 رجعنا إىل ما كنا فيه:

وكان قتل الوليد يف مجادى اآلخرة يوم اخلميس لليلتني بقيتا منها من سنة ست وعشرين ومائة ابلبخراء 
لطوسي . وذكر أبو احلسن ا-( 3بفتح الباء املوحدة وسكون اخلاء املعجمة وبعد الراء ألف ممدودة ) -

املذكور يف هذه الواقعة أن الراية كانت مع يزيد بن الطثرية، فلما قتل املندلث وهر أبصحابه ثبت يزيد 
 قلت: -بن الطثرية ابلراية، وكانت عليه جبة خز فتشبثت يف عشرة 

__________ 

 يف اب " فلج ". 334( انظر املشرتك: 1)

 ( أورده البكري وايقوت )فلج( ونسباه لألشهب.2)

 (1)( زاد يف هامش املسودة بعدها: " وهي " ُث طمس النص.." 3)
من بالد جند إىل جهة الشام واجلزيرة الفراتية،  محى ضرية"من واجب األدب: كان لكليب  .128

وكان ال حيميه إال امللوك. فمر يومًا فيه، فإذا قربة تصفر، فقال: ايلك من قربة مبعمر خال لك اجلو 
أن تنقري فاتفق أن مشت انقة للبسوس _ جارة جساس بن مرة  فبيضي واصفري ونقري ما شئت

 البكري _ يف احلمى، فوطئت بيض القربة، فصعب على كليب ورمى الناقة بسهم فقتلها.

فلما علم بذلك جساس قال: وهللا ألقتلنه كما قتل انقة جاريت! ُث وثب عليه فقتله. قالوا: وهنالك 
 حبمى ضرية.قربه 

 ه، فوقعت بني الفريقني:وكان جساس أخاً زوجت

 حرب وائل

يقال: إهنا مكثت بني الفريقني أربعني سنة. وكان املقدم على بكر جساس بن مرة وأخوه مهام. فأما 
جساس فهو آخر من قتل فيها، وذلك أنه سلم على طول مدة احلرب؛ وكان قد رىب ابن أخته جليلة، 

صال لده واحلرب قائمة، فسأل عن معىن اتوهو هجرس بن كليب، فلما كرب زوجه بنته وصار كأنه و 
 (2)هذه احلرب، فأعلم، فقال:." 

                                         
 6/373وفيات األعيان، ابن خلكان  (1)
 641نشوة الطرب يف اتريخ جاهلية العرب، ابن سعيد املغرِب ص/ (2)
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 بعد العرف مذموم« 2»مغبته ... ما عاش والكفر « 1»"من يفعل اخلري ال يعدم  .129

 « .3»وهى مشهورة 

 )األجيفر(

 « .4»تصغري مجع قلة ألجفر: موضع ىف أسفل السبعان من بالد قيس 

 )اهلمزة واحلاء وما يليهما(

 )أحارب(

 « .5»كأنه مجع أحرب: موضع ىف الشعر 

 )األحاسب(

 بفتح أوله وكسر السني املهملة، وآخره ابء موحدة، ومجع أحسب:

 مسائل أودية تنصب من السراة ىف أرض هتامة.

 )األحاسن(

مجع أحسن، وهى جبال قرب األحسن بني ضرية واليمامة. وقيل: هو من جبال بىن عمرو بن كالب 
«6. » 

 يل()أحال

كثرة، ومجعهم حالل: موضع ىف شرقى « 8»حلة، وهم القوم النزول هلم « 7»يظهر أنه مجع ]مجع[ 
 ذات اإلصاد، منه أرسل داحس والغرباء.

 )أحامر البغيبغة(

 بضم اهلمزة، بلفظ أفاعل، من حامر إذا نظر أيهما أشد محرة.

« 9»ر[ ذكر. وأحامر: اسم جبل ]أمحوالبغيبغة، بضم الباء املوحدة، والغينان معجمتان مفتوحتان، ت
 محى ضرية.من جبال 

 )أحامر قرا(

، من داير أىب بكر بن كالب. وقرا: ماء نزله الناس قدميا كان « 10»: جبل أحيمر مببدإ احلمتني 
 (1)لبىن سعد بن كالب.." 

                                         
 1/34مراصد االطالع على امساء االمكنة والبقاع، ابن َعْبد احلَّْق  (1)
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 ")أحامرة( .130

 املاء.معروفة. والردهة: نقرة ىف صخرة يستنقع فيها  حبمى ضريةبزايدة اهلاء: ردهة 

 )أحامرة(

مجع أمحر، كما ىف األحاسب، وأحلقت به هاء التأنيث: ماءة لبىن نصر بن معاوية. وقيل: بلدة لبىن 
 ، وابلبصرة مسجد األحامرة وهو غلط، وإمنا هو مسجد احلامرة، يذكر.« 1»شاس 

 )أحباب(

 مجع حبيب: بلد ىف جنب السوارقية، من نواحى املدينة من داير بىن سليم.

 )أحثال(

وبكر بن وائل، يوم « 3»اثء مثلثة، وألف والم: يوم ذى أحثال بني بىن متيم « 2»بعد احلاء املهملة 
 مشهور.

 )األحث(

 « .4»ابلثاء مثلثة، من بالد هذيل، هلم فيه يوم مشهور 

 )أحجار الثمام(

 عليه وسلم ىف مجع حجر، والثمام: نبت بثاء مثلثة. وهى صخريات الثمام، نزهلا رسول هللا صلى هللا
 « .6»وملل « 5»طريقه إىل بدر قرب الفرش 

 )أحجار الزيت(

 موضع ابملدينة، قريب من الزوراء، وهو موضع صالة االستسقاء داخل املدينة.

 )األحدب(

مبكة، ولعلهما جبالن  « 7»بفتح الدال والباء موحدة: جبل ىف داير بىن فزارة. وقيل: هو أحد األثربة 
 األحدب.كل واحد منهما 

 )أحدث(

 (1)مثل الذي قبله ىف الوزن، إال أن الثاء مثلثة: بلد قريب من جند.." 
 «"وهو ماء جلديلة طىيء أبجأ. وأحساء بىن وهب: على مخسة أميال من املرمتى، بني القرعاء .131

 « .3»كبار وصغار. وهو أيضا: ماء لغىن « 2»وواقصة على طريق احلاج، فيه بركة وتسعة آابر 

                                         
 1/35مراصد االطالع على امساء االمكنة والبقاع، ابن َعْبد احلَّْق  (1)
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 )أحسن(

، لبىن ، يقال له: معدن األحسنومحى ضريةبوزن أفعل من احلسن ضد القبح: اسم قرية بني اليمامة 
أىب بكر بن كالب هبا حصن ومعدن ذهب، وهى طريق أمين اليمامة. وهناك جبال تسمى األحاسن. 

 ضرية جبالن، يقال ألحدمها وسط ولآلخر األحسن، وبه معدن فضة.« 4»وقال النوفلى: مكتنف 

 حسية()األ

موضع « : 5»ابلفتح، ُث السكون وكسر السني املهملة وايء خفيفة وهاء، بوزن أفعلة مجع قلة حلسى 
 ابليمن، له ذكر ىف حديث الردة.

 )األحصبان(

 تثنية أحصب من األرض احلصباء: موضع ابليمن.

 )األحص(

 ابلفتح، وتشديد الصاد املهملة، وهو القليل الشعر، مسى بذلك لقلة نباته:

وابلشام أيضا موضعان، يقال هلما: األحص « . 6»موضعان بنجد يقال هلما األحص، وشبيث 
، فالىت بنجد من منازل ربيعة ُث بكر بن وائل. وأما الىت ابلشام فهى كورة كبرية ذات « 7»وشبيث 

قرى ومزارع ىف قبلى حلب، قصبتها خناصرة، كان ينزهلا عمر بن عبد العزيز، وهى صغرية. وشبيث 
جبل ىف هذه الكورة أسود كان ىف رأسه أربع قرى خربت. ومنه يقطع أهل حلب ونواحيها « : 8»

 « .9»األرحية 

 )األحفار(

مجع حفر وهى ىف األصل: اسم للمكان الذي حفر حنو اخلندق، والبئر إذا وسعت فوق قدرها مسيت 
 (1)« .." 11»ىف ابدية العرب « 10»حفريا. وهو علم ملوضع 

 ")أريكة( .132

مصغر: أحد اجلبلني اللذين ذكرا قبل. وقيل: ماءة لبىن كعب بن عبد هللا بقرب عفالن: جبل ذكر 
 محى ضرية.ىف موضعه. وقيل: هى بغرىب احلمى 

 )أريلية(

ابلفتح، ُث الكسر، وايء ساكنة، والم مكسورة، وايء أخرى مفتوحة خفيفة وهاء: حصن بني سرتة 
                                         

 1/37مراصد االطالع على امساء االمكنة والبقاع، ابن َعْبد احلَّْق  (1)
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 وطليطلة، من أعمال األندلس.

 )أرمي(

 « .1»بوزن أفعل: موضع قرب املدينة 

 )أرينبات(

ابلضم، ُث الفتح، وايء ساكنة، ونون مكسورة، وابء موحدة، وألف واتء فوقها نقطتان: ىف الشعر 
«2. » 

 )األرين(

ابلضم ُث الكسر، وايء ساكنة، ونون: خيف األرين ىف حديث أىب سفيان: أقطعىن خيف األرين أمأله 
 عجوة.

 )أزينة(

 « .3» الفتح، وايء ساكنة، ونون، وهاء: من نواحى املدينة ابلضم، ُث

 )أرينبة(

ابلضم، ُث الفتح، وايء ساكنة، ونون مكسورة، وابء موحدة خفيفة، وهاء: اسم ماء لغىن بن أعصر، 
 ابلقرب منها األودية.

 )أريوحان(

د  حلوان، للقاصقال مسعر: مدينة جيدة ىف كورة ماسبذان، عن ميني« . 4»قال: مل يتحقق ىل ضبطه 
إىل مهذان، ىف صحراء، بني جبال كثرية األشجار واحلمات والكباريت والزاجات واألمالح، وماؤها 

 خيرج إىل البند نيجني.

 )أريول(

ابلفتح، ُث السكون، وايء مضمومة، وواو ساكنة، والم: مدينة بشرق األندلس، من انحية تدمري.." 
(1) 

 ")أمرة مفروق( .133

 يربوع.موضع ىف أرض بىن 

 )إمرة(

                                         
 1/64مراصد االطالع على امساء االمكنة والبقاع، ابن َعْبد احلَّْق  (1)
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ابلكسر، ُث الفتح والتشديد، وراء، وهاء: منزل ىف طريق مكة من البصرة بعد القريتني، إىل جهة « 1»
اسم ماء لبىن عميلة على منت « 3»وىف كتاب الزخمشرى: إمر « . 2»مكة، وبعد رامة وهو منهل 

 ضرية. محى، وهى أدىن الطريق. وقيل: منهل من مناهل حاج البصرة. وقيل: إمرة احلمى لغىن وأسد

 )أم سخل(

 لبىن غاضرة.« 4»ابلفتح، واخلاء معجمة، والم: جبل النري 

 )أم السليط(

 بفتح السني، وكسر الالم، وايء ساكنة، وطاء: من قرى عثر ابليمن.

 )أم صبار(

 بفتح الصاد املهملة، وابء موحدة مشددة، وألف وراء: اسم حرة بىن سليم.

 « .5»أم صبار حرة النار وحرة ليلى وقيل: قنة فيها. وقيل: 

 )أمعط(

 « .6»موضع ىف شعر الراعى، وروى بكسر اهلمزة 

 )أم العيال(

 بكسر العني املهملة: قرية بني مكة واملدينة ىف حلف آرة، وهو جبل بتهامة.

 صدقة فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.« 7»وقيل هى ]قرية[ 

 )أم العني(

 الباصرة: حوض وماء دون مسرياء للمصعد إىل مكة، رشاؤها عشرون ذراعا، وماؤها عذب.بلفظ العني 

 )أم غرس(

 (1)بغني معجمة مكسورة: ركية لعبد هللا بن قرة املناىف.." 
 ")أندس( .134

والسني مهملة أيضا: مدينة غرىب خليج قسطنطينية، بينهما ميل ىف مستو « 1»بضم الدال املهملة[ 
 من األرض.

 )أندق(

 لقاف وفتح الدال: قرية بينها وبني مدينة خبارى عشرة فراسخ.اب
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 )أندكان(

 بضم الدال املهملة: من قرى فرغانة.

 )األندلس(

، مع ضم الالم، ويلزمها األلف والالم، ورمبا حذفت: جزيرة كبرية فيها « 2»يقال بضم الدال وفتحها 
ثمر. عليها املياه اجلارية والشجر وال عامر وغامر، طوهلا حنو الشهر ىف نيف وعشرين مرحلة، يغلب

وقيل: هى جزيرة هلا ثالثة أركان على شكل مثلث، فاألول قبليها وعنده فم اخلليج الذي من البحر 
 احمليط إىل البحر الرومى، وقدر سعته اثنا عشر ميال.

 جليقية.« 4»وبرديل. والثالث بني اجلنوب والغرب من حد « 3»والثاىن شرقى األندلس بني أربونة 

 قلت: وأما اآلن فقد استوىل الفرنج على أكثر بالدها فلم يبق للمسلمني هبا إال بلدان يسرية.

واألندلس أيضا: حملة كبرية بفسطاط مصر كانت خربت وبىن مكاهنا مسجد ورابط للنساء املصوانت 
 ، معروف.« 5»

 )أندوان(

 من قرى أصبهان، من انحية قهاب قرب البلد، كبرية.

 ()أندوش
 ابلضم، ُث السكون، وشني معجمة: حصن قريب من قرطبة ابألندلس.« 6»

 )أندة(

 ابلضم ُث السكون: مدينة من أعمال بلنسية ابألندلس، كثرية املياه والرساتيق والشجر.

 )أنساابذ(

 بفتحتني: قرية من رستاق األعلم، من نواحى مهذان قرب در كزين.« 7»

 )إنسان(

 (1)« .." 8»إىل بلد جنب جبل الراين  يةحبمى ضر بلفظ اآلدمى: ماء 
 ")أيك( .135

 وابلكسر إيج كما تقدم.« . 1»ابلفتح: موضع ىف الشعر 

 )األيكة(
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 قيل: هى تبوك. وقيل مدين.« . 2»جاء ذكرها ىف الكتاب العزيز 

 )إيالق(

آخره قاف: مدينة من بالد الشاش املتصل ببالد الرتك، على عشرة فراسخ من الشاش، وهو عمل 
 برأسه. وىف جباهلا معدن الذهب والفضة، وتتصل بفرغانة. وإيالق:

 بليدة من نواحى نيسابور. وإيالق: من قرى خبارى.

 )إيالن(

 آخره نون: موضع قرب مراكش ابملغرب، من بالد الرببر.

 )أيلة(

نة يابلفتح: مدينة على ساحل حبر القلزم مما يلى الشام. قيل هى آخر احلجاز وأول الشام. وهى مد
 حجاج مصر. وأيلة:« 3»اليهود الذين اعتدوا ىف السبت، وإليها جيتاز 

 ينبع بني مكة واملدينة.« 4»موضع برضوى، وهو جبل 

 )إيلياء(

 ، عربى.« 5»بكسر أوله، والالم، وايء وألف ممدودة: اسم مدينة بيت املقدس 

 قيل: معناه بيت هللا.

 )األمي(

 « .6»ىف داير بىن عبس  . وقيل:حبمى ضريةابلفتح: جبل أسود 

 )أين(

 قرية قرب إضم وبالد جهينة بني مكة واملدينة، وهى إىل املدينة أقرب. وأين:

 (1)مدينة ىف أقصى املغرب.." 
 ")بلج( .136

 ابجليم أيضا: محام بلج: ابلبصرة ينسب إىل رجل امسه بلج.

 )بلخان(

 ابخلاء معجمة. -بوزن خزعال: موضع

 )بلخان(
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 خلف أبيورد.بوزن سكران: مدينة 

 )بلخ(

وبينها وبني ترمذ اثنا عشر « 1»مدينة مشهورة خبراسان من أجلها وأشهرها ذكرا وأكثرها ]خريا،[ 
 « .2»فرسخا. ويقال جليحون هنر بلخ 

 )بلخع(

 فعبدوه أبرض يقال هلا تلخع.« 3»قال الكلىب: واختذت محري صنما يقال له نسر 

 )بلدح(

 « .4»اد قبل مكة من جهة املغرب آخره حاء مهملة والدال قبله: و 

 )بلد(

 ابلتحريك ىف مواضع كثرية؛ منها البلد احلرام مكة شرفها هللا تعاىل. وبلد:

مدينة قدمية فوق املوصل على دجلة، بينهما سبعة فراسخ، ورمبا قيل بلط ابلطاء. ويقال ملدينة كرج 
 أيضا يقال ملرو الروذ. أىب دلف البلد. ونسف مبا وراء النهر يقال هلا البلد. والبلد

 وحرىب. وبلد ابلفتح والسكون:« 5»وبلد أيضا: قرية معروفة من قرى دجيل قرب احلظرية 

 حبمى ضرية.جبل 

 )بلدود(

 « .6»: موضع من نواحى املدينة 

 )البلدة(

ىف قوله تعاىل: بلدة طيبة. قالوا: هى مكة، وفيه بعد. وبلدة: من مدن ساحل حبر الشام قريب من 
 (1). وبلدة: مدينة ابألندلس من أعمال رية. وقيل: من أعمال قربة.." جبلة

 ")بوينة( .137

« 1»بضم الباء، وسكون الواو وايء مفتوحة ونون: قرية على فرسخني من مرو، ويقال هلا بوينك 
 أيضا.

 )الباء واهلاء(

 )هباابذ(

                                         
 1/217مراصد االطالع على امساء االمكنة والبقاع، ابن َعْبد احلَّْق  (1)



163 

 

 من قرى كرمان.

 )هباران(

 من قرى أصبهان.« : 2»]ابلراء[ 

 )هبار(

 مرو، ويقال هلا هبارين أيضا.من قرى 

 )هبارزة(

 بتقدمي الراء: من قرى بلخ.

 )هباطية(

 من قرى بغداد.

 )هبائم(

، كالمها على لون واحد. وقيل: هى جبال ماؤها يقال له املنبجس حبمى ضريةمجع هبيمة: جبالن 
«3. » 

 )هبجورة(

 بسكون اهلاء وضم احليم: من قرى الصعيد ىف غرىب النيل.

 )هبداذين(

« 4»بكسر أوله، وسكون اثنيه، ودال مهملة وألف، وذال معجمة، وايء ساكنة ونون: من قرى زوزن 
 « .5»، من أعمال نيسابور 

 )هبرزان(

ابلكسر، ُث السكون، وفتح الراء، ُث زاى، وألف ونون: بليدة بينها وبني شهرستان فرسخان من جهة 
 نيسابور.

 )هبرسري(

 وكسر السني املهملة، وايء ساكنة، وراء:ابلفتح، ُث الضم، وفتح الراء، 

من نواحى بغداد قرب املدائن. ويقال: هبرسري الرومقان، وقال محزة: هى إحدى املدائن السبعة الىت 
مسيت هبا املدائن، وهى ىف غرىب دجلة. وقد خربت املدائن، ومل يبق ما فيه عمارة غريها، وهى جتاه 
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 «اإليوان
 (1)« .." 7»ريران . بينهما دجلة وىف جنوبيها ز 

 ")وبيت النار( .138

 « .1»قرية كبرية من قرى إربل، من جهة املوصل 

 )وبيت نواب(

 بضم النون وسكون الواو وابء موحدة: بليدة من نواحى فلسطني.

 ] )وبيت نقم(

 « .3»من حصون صنعاء[ « : 2»ابلتحريك 

 )وبيت يرام(

 من حصون اليمن أيضا.

 )بيجانني(

 جيم وألف ونون مفتوحة وايء ساكنة: من قرى هناوند.ابلفتح، ُث السكون، و 

 )بيج(

 بكسر أوله وسكون اثنيه وجيم: بليد على ساحل النيل ىف شرقيه.

 )بيجن كرد(

 ابلفتح والنون: بليد وقلعة بني قرص وأرزن الروم، من أرض أرمينية.

 )بيحان(

 خمالف ابليمن.« : 4»ابحلاء املهملة ]وبفتح أوله وإسكان اثنيه[ 

 )البيداء(

 أمام ذى احلليفة.« 5»اسم ألرض بني مكة واملدينة، وهى إىل مكة أقرب، تعد من الشرف 

 )بيدان(

« 6» ى ضريةمحابلنون بوزن ميدان: ماء لبىن جعفر بن كالب. وقيل: جبل أمحر مستطيل من أخيلة 
. 

 )بيدح(
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 « .7»موضع ىف شعر ابن هرمة 

 )بيد(

 (1)كران.." موضع بفارس. وبيد أيضا: من مدن م
 ")اجلبيل( .139

 تصغري اجلبل: ىف كتاب البخارى. قيل: هو سلع. وقيل: بل جبل سلم.

 وجبيل أيضا: بلد ىف سواحل دمشق مشهور، ىف شرقى بريوت، على مثانية فراسخ من بريوت.

 من أعمال املدينة والبحر.« 1»واجلبيل أيضا: ماء لبىن زيد ابليمامة. وجبيل أيضا: بني املشلل 

أيضا: جبل آخر عظيم من أخيلة محى فيد، ليس بني فيد والكوفة جبل غريه، بينه وبني فيد  وجبيل
ستة عشر ميال. وجبيل أيضا: جبل بني أفاعية واملسلح، يقال له جبيل ابن، ألن نباته البان. واجلبيل: 

 من نواحى محص بقرهبا.

 )اجلبيلة(

 لبحرين.تصغري جبلة: بلد هو قصبة قرى بىن عامر بن احلارث اب

 )اجليم والتاء(

 )جتاوب(

 « .2»موضع من ضواحى مكة 

 )اجليم والثاء(

 )اجلثا(

 « .3»ابلضم، وختفيف الثاء، والقصر: موضع بني فدك وخيرب يطؤه الطريق 

 )جثا(

 الثاء، والقصر أيضا: جبل من جبال أجأ، وعنده املتاعان، ومها جبالن.« 4»بتشديد 

 ] )اجلث(

 « .5»ددة: من قرى اليمن[ بفتح اجليم، ُث اثء مش

 )اجلثجاثة(

الذي يلى مهب  محى ضريةالتكرير: من مياه غىن ىف جانب « 6»ابلفتح و ]سكون اثنيه و[ 
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 اجلنوب، وهو ىف ظل نضاد، وهو جبل.

 )اجلثياثة(

 (1)« .." 7»ابلياء بعد الثاء: ماء لغىن 
 ")جداوة( .140

 ابلغرب، يقال هلا:ابلفتح، والتشديد، وفتح الواو: قرية من قرى برقة 

 جداوة حيان.

 )اجلداة(

 « .1»موضع ىف بالد غطفان 

 )اجلدائر(

« 2»نوب ثالث ليال من جهة اجل محى ضريةابلفتح. ذو اجلدائر: واد ىف بالد الضباب، بينه وبني 
. 

 )جد األاثىف(

 ابلضم، ُث التشديد: موضع بعقيق املدينة.

 )جد املواىل(

 « .4»واجلد أيضا: ماء ابجلزيرة « . 3»داير بىن عبس ابلعقيق أيضا. واجلد: ماء ىف 

 « .5»واجلد: ماء لبىن سعد 

 )جدد(

 ابلتحريك: موضع ىف بالد هذيل.

 )جدر(

 « .8»وجدر: قرية ابألردن « . 7»قرية بني محص وسلمية « : 6»ابلراء ]والتحريك[ 

ية فيها كانت لقاح على ستة أميال من املدينة، انح« 9»وجدر بسكون الدال. ذو جدر: مسرح 
 (2)النيب عليه السالم الىت أغري عليها.." 
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 ")جلواابذ( .141

 ابلفتح، ُث السكون: كأهنا من قرى مهذان.

 )جلود(

 ابلفتح، ُث الضم، وسكون الواو، ودال مهملة. قالوا: هى بلدة إبفريقية.

 وقيل: قرية ابلشام.

 )جلوالء(

ني وهو هنر عظيم ميتد إىل بعقواب، ويشق ب ابملد: طسوج من طساسيج السواد، ىف طريق خراسان،
 « .1»منازهلا، وعليه ىف وسطها قنطرة 

 وجلوالء: مدينة مشهورة إبفريقية أزلية مبنية ابلصخر.

 )جلولتني(

 الالم الثانية مفتوحة، تثنية جلولة: قرية من قرى بعلبك.

 )جلوة(

 ر.ورمبا قيل له جلوى ابلقص. محى ضريةبسكون الالم، وفتح الواو: من مياه الضباب ابحلمى، 

 )اجللهتان(

 « .2» حبمى ضريةمكاانن 

 )اجللهمتان(

 ابلضم، ُث السكون، وضم اهلاء، وفتح امليم، تثنية اجللهمة: موضع.

 واجللهمة: قرية بنهر امللك.

 )جليانة(

 « .3»ابلكسر، ُث السكون، وايء، وألف ونون: حصن ابألندلس من أعمال وادى ماش 

 )جليجل(

 جلجل: منزل ىف طريق الربية، من دمشق قبل القريتني، به خان للسابلة. تصغري

 )جليقية(

 (1)بكسرتني، والالم مشددة، وايء ساكنة، وقاف مكسورة، وايء مشددة،." 
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 ")اجلمد( .142

 واجلمد ابلتحريك: قرية كبرية بدجيل، من أعمال بغداد.« . 1»بضمتني. قيل: جبل لبىن نصر بنجد 

 )مجران(

 « .3» حبمى ضريةقيل: جبل « . 2»السكون ]بعده راء مهملة[ ابلضم، ُث 

 وقيل: جبل أسود بني اليمامة وفيد، من داير متيم، أو منري بن عامر.

 )اجلمرة(

 واحدة اجلمرات، واجلمار ذكرت.

 )مجريس(

 ابلفتح، ُث السكون، وكسر الراء، وايء ساكنة، وسني مهملة: قرية ابلصعيد مبصر ىف غرىب النيل.

 )مجز(

 « .4»آخره زاى: ماء بني اليمامة واليمن 

 )مجع(

، مسى مجعا؛ ألنه جيمع فيه بني صالتى العشاءين. ومجع: قلعة « 6»هو املزدلفة « : 5»ضد التفرق 
 « .8»، قرب الشوبك « 7»بوادى موسى، من جبال السراة 

 )مجل(

كون احلاء: مجل بفتح الالم وسابلتحريك بلفظ اجلمل الذي هو البعري. بئر مجل: ابملدينة. وحلى 
 (1)موضع بني املدينة ومكة، احتجم به النيب عليه السالم عام حجة الوداع.." 

 ")اجلنوب( .143

 « .1»بلفظ الريح: موضع ىف شعر 

 )جنوجرد(

ابلفتح، ُث الضم، وسكون الواو، وكسر اجليم، وسكون الراء، ودال مهملة: من قرى مرو، على مخسة 
 فراسخ منها.

 ة()اجلنوق

 محى ضرية.ابلفتح، ُث الضم، وسكون الواو، والقاف: من مياه غىن بن أعصر، قرب 
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 )اجلنيد(

 تصغري جند. إسكاف بىن اجلنيد: بلد من نواحى النهروان، من أعمال بغداد، وهى اآلن خراب.

 )اجلنينة(

 « .2»تصغري اجلنة، يقال: هى روضة جندية، بني ضرية وحزن بىن يربوع 

 التسرير، وهو واد من ضرية. واجلنينة:« 3»ء ابليمامة. واجلنينة: هى من واجلنينة: صحرا

 « .4»قرب وادى القرى. واجلنينة أيضا: من منازل عقيق املدينة 

 )اجليم والواو(

 )اجلواء(

 (1)«." 6»وقيل: اجلواء من قرقرى « . 5»ابلكسر، والتخفيف ُث املد: موضع ابلصمان 
حبمى وقيل: من مياه الضباب « . 1» داير بىن عبس أو أسد "بنواحى اليمامة. وقيل: واد ىف .144

 « .2» ضرية

 )اجلوابة(

 بنجد، هلا جبال سود صغار.« 3»بفتحتني، والثانية مشددة، وألف وابء موحدة: رداه 

 )جوااث(

 « .4»ابلضم، وبني األلفني اثء مثلثة، متد وتقصر: حصن لعبد القيس ابلبحرين 

 أول موضع مجعت فيه اجلمعة بعد املدينة.ورواه بعضهم ابهلمزة، وهو 

 )جوادة(

 « .5»ابلفتح، وبعد األلف دال. جو اجلوادة: ىف داير طىيء 

 )اجلوار(

 ابلفتح، وآخره راء. شعب اجلوار: ابحلجاز بقرب املدينة، ىف داير مزينة.

 )جواىل(

 « .6»ابلضم، مقصور: ]موضع[ 

 )اجلوانب(
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 الشماخ.« 7»مجع جانب: بالد ىف شعر 

 (1)أول(."  -مراصد -23)
 ")حرف( .145

 ابلضم، ُث السكون، والفاء: رستاق من نواحى األنبار. واحلرف أيضا:

 آرام سود مرتفعات. قال نصر: أحسبها ىف منازل بىن سليم.

 )احلرقات(

 بضمتني، وقاف، وآخره اتء فوقها نقطتان: موضع.

 ] )حرقم(

 ابلفتح، ُث السكون، وفتح القاف، وميم: موضع.

 رقة()احل

 انحية بعمان.

 )احلرك(

 « .2« [ »1»ابلفتح، ُث السكون، وكاف: موضع ىف شعر 

 )حرالن(

 آخره نون: انحية بدمشق، ابلغوطة، فيها عدة قرى.

 )احلرملية(

 من قرى أنطاكية.

 )احلرم(

منع منه، لبفتحتني. احلرمان: مبكة واملدينة اللذان حرم هللا فيهما ما حرم، مما جيب فيه اجلزاء والعقوبة ل
فحرم إبراهيم عليه السالم مكة وضرب عليه املنار حول مكة فما كان داخل املنار فهو حرم، وما كان 

 خارجه فهو حل. وحرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة.

 )حرم(

 « .3»بكسر الراء، بوزن كبد: واد ابليمامة فيه خنل وزرع. ويقال بفتح الراء وبضمها 

وحرم، ابلكسر، ُث السكون: مها حرمان واداين ينبتان السدر والسلم يصبان ىف بطن الليث ىف أول 
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 أرض اليمن.

 )حرمة(

 « .4»قريب من النسار  محى ضريةابلفتح، ُث السكون: موضع ىف جانب 

 )حرنق(

 ابلفتح، ُث السكون، وفتح النون، وقاف: من مدن أرمينية.

 )حرنة(

وتشديدها. وقيل ابلزاى: قرية ابليمامة، ىف وسط العارض، لبىن عدى بن بكسرتني، وفتح النون، 
 (1)حنيفة.." 

"أيضا: بئر بني مسرياء واحلاجر، على سبعة أميال من العباسية عذبة املاء. وعني حلوة: بوادى  .146
 الستار. وحلوة أيضا: موضع مبصر.

 )احللة(

وبغداد،  « 2»كبرية بني احللة « 1»ينة[ ابلكسر والتشديد: عدة مواضع، أشهرها حلة بىن مزيد: ]مد
كانت تسمى اجلامعني أول من عربها سيف الدولة صدقة بن منصور بن على بن مزيد األسدى، 
وكانت منازل آابئه الدور من النيل، فلما قوى أمره وكثرت أمواله الشتغال امللوك السلجوقية ابحلروب 

 ت، ليبعد عن الطالب، وذلك ىف حمرم سنة مخسبينهم انتقل إىل هذا املكان، وهو ىف غرىب الفرا
وتسعني وأربعمائة، وكانت أمجة فنزهلا أبهله وعساكره، وبىن هبا املساكن اجلليلة والدور الفاخرة؛ 
وكذلك أصحابه فصارت أفخر بالد العراق، وقصدها التجار، ونزهلا الناس مدة حياة سيف الدولة، 

 « .تلك الكورةفلما قتل بقيت على عمارهتا وصارت قصبة 

واحللة أيضا: حلة بىن قيلة بشارع ميسان، بني واسط والبصرة. ]واحللة أيضا: حلة بىن دبيس بن 
 األهواز ىف موضع آخر.« 4»عفيف األسدى قرب احلويزة من ميسان بني واسط والبصرة و[ 

 )احللة(

احللة: قرية اليمامة. و ابلفتح، وهو املرة من احللول: اسم قف من الشريف بناحية أضاخ، بني ضرية و 
 مشهورة ىف طرف دجيل، بينها وبني بغداد ثالثة فراسخ، تنزهلا القفول.

 )حليت(
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ابلكسر، وتشديد اثنيه، وكسره أيضا، وايء ساكنة، واتء فوقها نقطتان، بوزن خريت. قيل: معدن 
 ، كان فيها معادن ذهب.محى ضريةوقرية. وقيل: جبال من جبال 

 (1)« .." 5»باب. وحليت، ابلتصغري: موضع ىف شعر وقيل. ماء ابحلمى للض
 ")احلمرياء( .147

 « .1»تصغري محراء: موضع من نواحى املدينة به خنل 

 )محري(

 ابلكسر، ُث السكون، وفتح الياء، اسم القبيلة: موضع نزلوا به غرىب صنعاء.

 )احلمرييون(

 حملة بظاهر دمشق؛ على القنوات. وقيل: قرية.

 )محيض(

 بقاعة بىن سعد.« 2»السكون، وايء وضاد: ماء لعابدة بن مالك ابلفتح، ُث 

 )محيط(

 « .3»ابلضم، ُث الفتح، وايء مشددة: موضع ىف شعر ذى الرمة 

 )احلميلية(

 مصغر منسوب: قرية من قرى هنر امللك، من نواحى بغداد.

 )احلميمة(

ام، كان منزل بىن العباس. ، من أعمال عمان، ىف أطراف الش« 4»تصغري احلمة: بلد من أرض السراة 
 « .6»، فيها عني وخنل « 5»وأيضا قرية ببطن مر، من نواحى مكة، بني سروعة والربابر 

 )احلمى(

 ابلكسر والقصر. وأصله املوضع فيه الكال حيمى من الناس أن يرعوه.

ى محومحى الربذة. قال: ووجدت أان محى فيد ومحى النري و  محى ضريةقال األصمعى: احلمى محيان 
، وهو أشهرها وأسريها، وهو كان محى كليب بن وائل. وبناحية ومحى ضريةذى الشرى، ومحى النقيع، 

منه قربه معروف إىل اآلن، وهو سهل املوطىء، به كانت ترعى إبل امللوك. ومحى الربذة قال فيه النيب 
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 احلموض، تطول ، كثريصلى هللا عليه وسلم: لنعم املنزل احلمى لوال كثرة حياته، وهو غليظ املوطىء
 (1)عنه األوابر، وتنفتق اخلواصر. ومحى." 

 ")اخلاء والزاى( .148

 )خزار(

 بضم أوله، وآخره راء مهملة: موضع بقرب وخش، من نواحى بلخ. وقيل:

 موضع بقرب نسف، مبا وراء النهر.

 )خزاز(

، « 2»وعاقل منعج « 1»وخزازى: مها لغتان كالمها ابلفتح، وزايني معجمتني. قيل: جبل ]بني[ 
وقيل: جبل بطخفة، ىف طريق البصرة إىل مكة. وقيل: غري ذلك وينسب « . 3» محى ضريةإبزاء 

 « .4»إليه يوم للعرب 

 )وخزاز(

فتح أوله وتكرير الزاى ب -بفتح أوله، وتشديد اثنيه: هنر كبري ابلبطيحة، بني واسط والبصرة. وخزازى
 « .5»مقصور. لغة ىف خزاز: املوضع املقدم ذكره 

 )خزاق(

 « .6»بضم أوله، وآخره قاف: موضع ىف بالد العرب 

 )خزاىل(

 بوزن سكارى: موضع.

 )اخلزامني(

 بفتح أوله، وتشديد اثنيه: سوق ابملدينة مشهور.

 )خزام(

 (2)واد بنجد.." 
 ")خطم( .149

 ابلفتح، ُث السكون: موضع دون سدرة آل أسيد. وخطم احلجون أيضا:
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 « .1»يقال له اخلطم 

 )خطمة(

 « .2»ابلفتح، ُث السكون: موضع ىف أعلى املدينة 

 )اخلطمى(

 ذات اخلطمى: موضع بني تبوك واملدينة، فيه مسجد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 )اخلاء والظاء(

 )اخلظا(

 ابلكسر: ثنيه أو أرض ابلسراة.

 )اخلاء والفاء(

 )خفاف(

 « .3»ة وضح احلمى يسر  حبمى ضريةابلضم، وفاءان: من مياه عمرو بن كالب، 

 )خفان(

 (1)، فوق القادسية.." « 4»ابلفتح، ُث التشديد، وآخره نون: موضع قرب الكوفة 
 ")اخلاء والالم( .150

 )خالد(

« 1»ابلضم، وختفيف الالم، ودال مهملة: أرض ىف بالد طىيء عند اجلبلني، لبىن سنبس، كانت برية 
 ، ُث غرس هناك خنل وحفرت آابر فسميت األقيلبة.

 )خالر(

 « .2»مثله، وآخره راء، والالم مشددة: موضع بفارس جيلب منه العسل 

 )خالطا(

 موضع يشرف على احلرة مبكة.

 )خالط(

بكسر أوله، وآخره طاء مهملة: بلدة عامرة مشهورة كثرية اخلريات، وهى قصبة أرمينية الوسطى، 
، ليس « 3[ »خ، ]على وزن سكنييضرب بربدها ىف الشتاء املثل، وحبريهتا جيلب منها السمك الطري
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ىف غريها، حيمل إىل سائر البالد البعيدة، وهى من العجب، فإهنا عشرة أشهر ال يوجد فيها حيوان، 
 ال مسك وال غريه، ُث يظهر هبا السمك مدة شهرين، فيصاد ويكبس.

 )اخلالىف(

 « .5»من مياه اجلبلني « 4»

 )خالل(

ر بىن نفاثة ، ىف دايحبمى ضريةبكسر أوله، بلفظ اخلالل الذي يستخرج به قذى األسنان: موضع 
 من كالب.

 )خالئل(

 « .7»ابلضم: موضع بنواحى املدينة « 6»

 )اخلالئق(

، وأرض بنواحى املدينة، كانت لعبد هللا بن أمحد ابن جحش.." « 9»ىف ذروة الصمان « 8»قالت 
(1) 

 ")دغنان( .151

، لبىن وقاص، من بكر بن كالب. وهناك هضبات يقال هلا: دغانني املذكورة حبمى ضريةبل بنونني: ج
 وقيل: من ثهالن ركن يسمى دغنان.« . 1»قبل 

 )الدال والفاء(

 )دفاق(

 « .2»موضع قرب مكة. ودفاق: واد قرب خيرب 

 )دفا(

 « .3»ابليمن، من بالد خوالن 

 )الدف(

 ، من نواحى املدينة، من انحية عسفان.« 4»بلفظة آلة اللهو: موضع ىف مجدان 

 )دفن(

 موضع ابلشام.
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 ] )دفنة(

 « .5»ابلفتح، وكسر الفاء، ونون مفتوحة، ُث هاء: قرية ابليمن[ 

 )الدفني(

 « .6»موضع ىف شعر 

 )دفون(

 « .7»موضع 

 )الدفينة(

 (1)قيل:." « . 8»ابلفتح، ُث الكسر، وايء مثناة من حتت، ونون: مكان لبىن سليم 
 ")دلوث( .152

 « .1»بنواحى األهواز، قرب دجيل 

 )دلوك(

 « .3»أوله، وآخره كاف: بليدة من نواحى حلب، ابلعواصم « 2»بضم 

 )دليجان(

 ابلضم، ُث الفتح: بليدة بنواحى أصبهان. ويقال دليكان.

 )الدال وامليم(

 )دما(

 املشهورة. اق العرببفتح أوله، وختفيف اثنيه: بلدة من نواحى عمان. وقيل: مدينة كانت من أسو 

 )دما(

 ممالة: موضع حتت بغداد أسفل من كلواذى، وانحية أخرى حتت جرجرااي. -ابلضم، ُث التشديد

 )الدماج(

 بكسر أوله، وآخره جيم: موضع ذكره احلطيئة. قال: وفيه نظر.

 )الدماح(

 « .4»موضع ىف شعر جرير 

 )الدماخ(
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 : أثقل من دمخ.بكسر أوله، وآخره خاء معجمة: جبال بنجد، يقال

 (1)« .." 5» محى ضريةوقيل: جبل من جبال ضخام، ىف 
 ")الذال والنون( .153

 )الذانب(

 « .2« [ »1»ابلكسر: واد لبىن مرة بن عوف، وموضع آخر كأنه ]ابلشام 

 )الذانبة(

 ابلضم: موضع ابلبطائح، بني واسط والبصرة.

 والذانبة، بكسر أوله: موضع ابليمن.

 )الذانئب(

 ت بنجد، عن يسار فلجة مصعد إىل مكة. وسوق الذانئب:ثالثة هضبا

 غربيه. محى ضريةوقيل: هى من « . 3»قرية دون زبيد ابليمن 

 )ذنبان(

 تثنية ذنب: ماء ابلعيص.

 )ذنب احلليف(

 من مياه بىن عقيل.« 4»

 )ذنب مسحل(

 للعرب به يوم.

 )الذنبة(

 موضع من أعمال البلقاء، وذنبة: من أعمالابلتحريك: ماء بني إمرة وأضاخ لبىن أسد. وذنبة أيضا: 
 دمشق أيضا.

 )الذنوب(

 (2)وغريه.." « 5»ابلفتح: موضع ىف شعر عبيد بن األبرص 

                                         
 2/532مراصد االطالع على امساء االمكنة والبقاع، ابن َعْبد احلَّْق  (1)
 2/588طالع على امساء االمكنة والبقاع، ابن َعْبد احلَّْق مراصد اال (2)



178 

 

 ")راين( .154

ال يزال يسيل منه املاء، وهو ىف « 1»بفتح أوله، وتشديد اثنيه، وآخره نون: جبل ىف داير طىيء 
هو اسم جبل ىف أرض كالب. و  محى ضريةىف  مواضع منها قرية بنسا. قيل: فيها ابلتخفيف. وهو واد

 « .2»ىف بالد بىن عامر 

؛ وهو « 3»والراين: اسم جبل عظيم ىف بالد طىيء إذا أوقدت عليه النار أبصرت من مسرية ثالث 
وهو موضع على ميلني من معدن بىن سليم، كان الرشيد ينزله إذا حج، به « . 4»أطول جبال أجأ 

صخرة عظيمة يقال هلا صخرة راين، وهو جبل لغىن. « 6»من جادة  سبعة أميال« 5»قصور وعلى 
وجبل ىف طريق البصرة إىل مكة. وحملة مشهورة بباب األزج ببغداد، بني ابب احللبة والراين واملأمونية. 

 والراين: قرية مبر الظهران، من نواحى مكة.

 )الريب(

 انحية ابليمامة، فيها قرى ومزارع لبىن قشري.

« 7»واداين، يقال هلما ذلقامان إذا التقى سيلهما فصار واحدا مسى ملتقامها الريب، وهو وابليمامة 
 لباهلة.

 )ريث(

بفتح أوله، وسكون اثنيه، وآخره اثء مثلثة، وهو البطء: موضع ىف داير طىيء، على جنب ملتقى 
 وأسد، وهو أيضا جبل لبىن قشري، على مست حائل واملروت. وابلريث منرب.« 8»طىيء 

 )رحياء(

مدينة قرب بيت املقدس، من « 9»بكسر أوله، وسكون اثنيه، وحاء مهملة، وألف ممدودة، وهو 
أعمال األردن، ابلغور، بينها وبني بيت املقدس مخسة فراسخ. ويقال أرحيا أيضا، وهى مدينة 

 (1)اجلبارين.." 
 ")سواج( .155

. واخليال: ثنية محى ضرية، من أحيلة احلمى« 1»بضم أوله، وآخره جيم: جبل لغىن، وهو خيال 
 تكون بني احلمى وغريه كاحلد.

 « .2»وسواج: موضع على طريق حاج البصرة. وقيل: واد ابليمامة. وقيل: جبل ابلعالية 
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 )السواجري(

 « .4»بفتح أوله، وبعد األلف جيم: هنر مشهور، من عمل منبج ابلشام « 3»

 )السواد(

راق لسواد حجارهتا. والثاىن يراد به رستاق من رساتيق الع موضعان: أحدمها قرب البلقاء، مسيت بذلك
وضياعها الىت افتتحها املسلمون على عهد عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه؛ مسى سوادا خلضرته ابلنخل 

 والزرع.

وحد السواد قال أبو عبيد: من حديثة املوصل طوال إىل عبادان، ومن عذيب القادسية إىل حلوان 
مائة وستني فرسخا، فطوله أكثر من طول العراق؛ ألن أول العراق ىف شرقى دجلة عرضا؛ فيكون طوله 

العلث على حد طسوج بزرجسابور، وهى قرية تناوح حرىب، متتد إىل آخر أعمال البصرة من جزيرة 
عبادان؛ وكانت تعرف مبيان روذان، ومعناه بني األهنر، وهى من كورة هبمن أردشري، فطول العراق 

 ا، قال: يقصر عن طول السواد خبمسة وثالثني فرسخا.مثانون فرسخ

 (1)وهذا التفاوت كأنه غلط؛ فإن بني حديثة املوصل وتكريت أكثر من ثالثني فرسخا،." 
 ")سونج( .156

 قرية كبرية من نواحى نسف.« 1»

 )سوهاى(

 قرية من قرى إمخيم، مبصر.

 )السويداء(

 « .2»موضع على ليلتني من املدينة على طريق الشام 

 قلت: وهى قرية من قرى حوران، من عمل دمشق.

والسويداء: بلدة مشهورة، ىف داير مضر، ابلضاد املعجمة، قرب حران، بينها وبني بالد الروم. وأهلها 
 أرمن نصارى.

 )سويس(

بليد على ساحل حبر القلزم، من نواحى مصر. وهو مينا أهل مصر إىل مكة واملدينة، وبينه وبني 
على الظهر، ُث تطرح ىف « 3»، ىف برية معطشة، حيمل من مصر إليه الغالل الفسطاط سبعة أايم
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 املراكب ويتوجه هبا إىل احلرمني.

 )سويقة(

 مواضع كثرية ىف البالد، وهى تصغري ساق، وهى قارة مستطيلة تشبه بساق اإلنسان.

 ه.نففى بالد العرب سويقة، موضع قرب املدينة، يسكنه آل على بن أىب طالب رضى هللا ع

 « .4»ببطن الراين  محى ضريةوسويقة: هضبة طويلة ابحلمى 

 (1)وسويقة: ىف بالد بىن جعفر بن كالب، هضبة طويلة مصعلكة؛ واملصعلكة الدقيقة،." 
 ")شبورقان( .157

، بينها وبني األنبار مرحلة، « 1»خيففها العامة فتقول شربقان: مدينة طيبة من اجلوزجان قرب البليخ 
 من جهة اجلنوب.

 شبوة()

 « .2»ابلفتح، ُث السكون، وفتح الواو: موضع 

وقيل بلد ابليمن على اجلادة « . 3»وشبوة: من حصون اليمن ىف جبل رمية. وقيل ىف طرف العراق 
 من حضرموت إىل مكة.

 هبا واآلخر ملأرب.« 4»وقيل: شبوة مدينة حلمري وأحد جبلى امللح 

 )شبيث(

 « .5»بنواحى حلب مستدير يقطع منه حجارة الرحى تصغري شبث، آخره اثء مثلثة: جبل 

 « .7»]وماء معروف لبىن تغلب[ « . 6»ودارة شبيث لبىن األضبط، ببطن اجلريب 

 )الشبريمة(

 . وماء من مياه بىن عقيل.حبمى ضريةماء للضباب 

 )الشبيك(

 « .8»آخره كاف، مصغر: موضع ىف بالد بىن مازن 

 )الشبيكة(

 (2)طنه ركااي كثرية. وقيل: بني مكة والزاهر على." واد قرب العرجاء، ىف ب
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 ")شرغيان( .158

 بفتح أوله، وسكون اثنيه، وغني معجمة مكسورة، وايء مثناة من حتت، وآخره نون: سكة بنسف.

 )شرفانية(

 بفتحتني، والفاء، والنون، والياء: قرية قرب قنطرة أىب اجلون.

 )شرفدد(

 الدال: واد. بفتح أوله واثنيه، وسكون الفاء، وتكرير

 )شرفدن(

 بفتح أوله، ووزن الذي قبله، وآخره نون: من قرى خبارى.

 )شرف(

ابلتحريك. قال األصمعى: الشرف كبد جند، وكانت من منازل بىن آكل املرار من كندة امللوك، وفيها 
 الربذة، وهى احلمى األمين.« 1». وفيه محى ضريةاليوم 

شرف ر، فما كان مشرقا فهو الشريف، وما كان مغراب فهو الوالشريف إىل جنبها يفصل بينهما التسري
«2. » 

وقيل الشرف: ماء لبىن كالب؛ وهو أيضا قلعة حصينة ابليمن، لبىن حيوان، من خوالن، قرب زبيد، 
بني جبال ال يوصل إليها إال ىف مضيق ال يسع إال رجال واحدا مسرية يوم وبعض اآلخر. ودونه حراج 

 وغياض.

 من جهة صعدة ابليمن.وشرف البياض: 

 وشرف قلحاح والشرف: جبالن دون زبيد ابليمن.

 وشرف األرطى: من منازل متيم.

 وشرف السيالة: بني ملل والروحاء.

 والشرف: موضع مبصر.

 والشرف: من سواد إشبيلية ابألندلس.

 صقع ابلشام. وقيل: جبل ىف طريق احلاج من الشام.« : 3»وشرف البعل 
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 )شرق(

 (1)بلفظ الشرق، ضد الغرب: إقليم إبشبيلية، وإقليم بباجة، كالمها ابألندلس.." 
 ")الشني والظاء( .159

 )شظا(

 ابلفتح: جبل مبكة، أو بقرهبا.

 )شظيات(

 « .2»، ابلفتح، ُث الكسر، وآخره اتء: موضع، قيل عقاب، ىف شعر هذيل « 1»]مجع شظية[ 

 ] )شظيف(

 « .3»: موضع[ 

 )شظى(

 نه مجع شظية: جبل.بفتح أوله، كأ

 )الشني والعني(

 )شعارى(

 « .4»جبل وماء، ابليمامة 

 )شعباء(

 ابملد: موضع ىف جبلى طىيء. وقيل: شعباء ابحلجاز، قرب مكة.

 )شعىب(

 بضم أوله، وفتح اثنيه، ُث ابء موحدة، والقصر: موضع ىف بالد بىن فزارة.

 « .5»لبىن كالب  حبمى ضريةوقيل: جبل 

 اسعة مسرية يوم وزايدة.وقيل: هى جبال و 

 وقيل: هى للضباب، وبعضها لبىن جعفر بن كالب.

 وقيل: هى جبال منيعة متدانية بني أيسر الشمال ومغيب الشمس، من ضرية، على مثانية أميال.

 (2)، وله شعاب فيها أوشال حتبس املاء من سنة إىل سنة.." « 6»وقيل: جبل أسود ماؤه شبيهه 
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 ")شلون( .160

ويفتح، وسكون واوه، وآخره نون: انحية ابألندلس، من نواحى سرقسطة، هنره يسقى أربعني بضم أوله 
 ميال طوال.

 )شلري(

جبل من األندلس من أعمال البرية، ال يفارقه الثلج صيفا وال شتاء « : 1»بلفظ التصغري، وآخره راء 
«2. » 

 )الشني وامليم(

 )مشاء(

 « .3» محى ضرية بفتح أوله، وتشديد اثنيه، واملد: هضبة ىف

 )مشاخري(

 « .4»جبال ابحلجاز، بني الطائف وجرش 

 )الشماخية(

 منسوبة إىل الشماخ: بليدة ابخلابور، بينها وبني رأس العني ستة فراسخ.

 )مشاخى(

بفتح أوله، وختفيف اثنيه، وخاء معجمة مكسورة، وايء: مدينة عامرة، هى قصبة بالد شروان، ىف 
 الباب واألبواب. طرف أران، تعد من أعمال

 )الشماسية(

بفتح أوله، وتشديد اثنيه، ُث سني مهملة: صحراء كانت ىف أعلى بغداد، ينسب إليها ابب من 
أبواهبا، وإبزائها دار معز الدولة بن بويه، وأثر الدار ابق، والصحراء الىت كانت فوقها دجلة طرفا؛ وهى 

 اإلمام أىب حنيفة، وحملة دار الروم.أعلى من الرصافة، وحملة اخلضريية اجملاورة ملشهد 

 (1)والشماسية أيضا: حملة بدمشق.." 
 ")صفنة( .161

 ، ىف السبخة.« 1»ابلفتح، ُث السكون، ونون: موضع ابملدينة فيما بني عمرو بن عوف وبني ابحلبلى 

 )الصفيحة(
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 « .2»ىف بالد بىن أسد 

 )صفني(

 ء الفرات من غربيها.بكسر أوله واثنيه وتشديده: موضع بقرب الرقة على شاطى

 قال: بني الرقة وابلس.

قلت: هى أرض فوق ابلس مبقدار نصف مرحلة، ومها غرىب الفرات، وأما الرقة فهى شرقى الفرات 
 « .3»أسفل من حماذاة ابلس. هبا كانت الوقعة بني على رضى هللا عنه ومعاوية 

 )صفينة(

 هى ابلفتح، ُث السكون: موضع بني بىن سامل وقباء.

 لضم: قرية ابحلجاز على يومني من مكة ذات خنل وزرع وأهل كثري، وهلا جبل يقال له:واب

 يعدل إليها احلاج إذا عطشوا.« 4»الستار، وهى على طريق الزبيدية 

 وعقبة صفينة يسلكها حاج العراق، وهى شاقة.

 )صفية(

 « .5»صفية ابلتصغري: ماءة لبىن أسد، عندها هضبة تنسب إليها. وحزيز يقال له: حزيز 

 صفية. -محى ضريةوقيل: للضباب ابحلمى 

 (1)وقيل: ماء لغىن. وقيل: من مياه بىن جعفر.." 
 « (1»")ضريبة  .162

 ابلفتح، ُث الكسر، وايء مثناة من حتت، وابء موحدة: واد حجازى يدفع سيله ىف ذات عرق.

 )ضرحية(

 « .2»موضع 

 )الضريوة(

 من حصون صنعاء ابليمن.

 )ضرية(

الكسر، وايء مثناة من حتت مشددة: قرية عامرة قدمية، على وجه الدهر؛ ىف طريق مكة  ابلفتح، ُث
 من البصرة من جند.
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 ينزهلا حاج البصرة. محى ضريةوضرية: بئر. وقيل: هى أرض بنجد ينسب إليها 

 وقيل: هى صقع واسع بنجد ينسب إليه احلمى، ينزل به حاج البصرة بني اجلديلة وطخفة.

ية لبىن كالب على طريق البصرة إىل مكة أقرب، اجتمع هبا بنو سعد وبنو عمرو ابن وقيل ضرية: قر 
 حنظلة للحرب ُث اصطلحوا.

 )ضرى(

 ضرى: بئر من حفر عاد، قرب ضرية، وهو ماء لفزارة بني خيرب وفيد.« 3»تصغري 

 )الضاد والعني(

 )ضعاضع(

جبل صغري « 5»و ]حبذائها[ « . 4»حبذاء قرية غرىب مشنصري، ليست بكبرية يقال هلا: ]احلديبية[ 
يقال له: ضعاضع، وعنده حبس كبري جيتمع فيه املاء. واحلبس: حجارة جمتمعة يوضع بعضها على 

 (1)بعض.." 
 مهب ىف محى ضرية"وضلع بىن مالك، وضلع بىن الشيصبان: جبالن من جانب احلمى:  .163

 اجلنوب.

نهما مسلمون وبنو الشيصبان كفار، وبي وبنو مالك، وبنو الشيصبان: بطنان من اجلن، فبنو مالك
مسرية يوم، فأما ضلع بىن مالك فتحلها الناس ويصطادون صيدها ويرعون كألها. وأما األخرى فال 

 يقرهبا أحد؛ ألن من أصاب منها شيئا أصابه منها شر.

 )ضلفع(

 « .1»ابلفتح، ُث السكون، ُث الفاء املفتوحة، وعني مهملة: اسم موضع ابليمن 

 )ضليلى(

 اسم موضع، وجاء به ابن القطاع ىف األبنية املمدودة.

 )الضاد وامليم(

 )الضمار(

 ابلكسر، وآخره راء: موضع بني جند واليمامة.

والضمار: صنم كان ىف داير سليم ابحلجاز، أحرقه العباس بن مرداس وكان ألبيه مرداس، وأوصى 
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 « .3»به عند موته فلما أسلم أحرقه « 2»

 )ضمار(

 « .5»موضع للعرب به وقعة « : 4»زن فعال أمر بو 

 )الضمد(

 ابلتحريك: من قرى عثر، من جهة اجلبل.

 (1)وابلفتح، والسكون: موضع بناحية اليمن، بني اليمن ومكة، على طريق هتامة.." 
 ")الطاء والثاء( .164

 )طثرة(

 « .1»بفتح أوله، وسكون اثنيه، وراء: واد ىف داير بىن أسد 

 )طثيثا(

 ُث الكسر، وبعدها ايء ساكنة مثناة من حتت، واثء مثلثة أخرى، والقصر: موضع مبصر. ابلفتح،

 )الطاء واحلاء(

 )طحا(

 ابلفتح، والقصر: كورة مبصر، مشاىل الصعيد غرىب النيل.

 )طحاب(

 « .2»ابلكسر، وآخره ابء: موضع كانت به وقعة للعرب، يقال له: يوم طحاب 

 )طحال(

 « .3» حبمى ضريةمعروف: أكمة  ابلكسر، والالم. والطحال

 )طحطوط(

ويقال: طحطوط احلجارة، قرية كبرية بصعيد مصر، على شرقى النيل، قريبة من الفسطاط ابلصعيد 
 األدىن.

 )الطحى(

 « .4»كأنه جبل ىف شعر 

 )الطاء واخلاء(
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 )طخاران(

 قال: حملة أظنها مبرو.

 )طخارستان(

 (1)ابلفتح، وبعد األلف راء، ُث سني، واتء مثناة من فوق، وبعد األلف." 
 ")طلخاء( .165

 ابلفتح، ُث السكون، واخلاء معجمة، واملد: موضع مبصر على النيل املفضى إىل دمياط.

 )طلخام(

 « .1»بكسر أوله، وسكون اثنيه، وخاء معجمة: موضع ىف شعر لبيد 

 )طل(

 ني.ابلفتح: قرية من قرى غزة بفلسط

 )طلقان(

 قرية ابلزهراء.

 )طلمنكة(

 بفتح أوله واثنيه، وبعد امليم نون ساكنة، وكاف: مدينة ابألندلس.

 )طلموية(

 بفتح أوله واثنيه، وامليم أيضا، والواو ساكنة، ُث ايء مثناة من حتت: بليدة بني برقة واإلسكندرية.

 )طلوب(

 اء.ىف طريق احلاج، طيب املاء، قريب الرش بفتح أوله، وآخره ابء موحدة: قليب عن ميني مسرياء،

 )طلوبة(

 مثل الذي قبله، وزايدة هاء: اسم جلبل ىف شعر ابن مقبل.

 )طلوح(

 ابلضم، وآخره حاء مهملة، كأنه مجع طلح.

 محى ضرية.وذو طلوح: اسم موضع للضباب ىف مشاكلة 

 « .2»وقيل: ىف حزن بىن يربوع، بني الكوفة وفيد 
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 )طلياطة(

 أوله، وسكون اثنيه، ُث ايء مثناة من حتت، وبعد األلف طاء أخرى:بفتح 

 (1)انحية ابألندلس، من أعمال إستجة، قريبة من قرطبة.." 
 « .1»"وحده عند الفقهاء ما ذكرانه. وقد قيل غري ذلك  .166

 )عراقيب(

 « .2»للضباب  محى ضريةمجع عرقوب: معدن وقرية ضخمة قرب 

 )عران(

 موضع قرب اليمامة من داير ابهلة، عند ذى طلوح. بكسر أوله، وآخره نون:

 )العرائس(

 رماهلا يقال هلا: العرائس ال واحد هلا.« 3»مجع عروس: جبال ابلدهناء من نقبان 

 وقيل: ذات العرائس أماكن ىف شق اليمامة، وهى رمالت أو أكمات.

 وقيل: العرائس، من جبال احلمى.

 )عرابت(

 « .4»العرب  ابلتحريك، مجع عربة، وهى بالد

 وعرابت: طريق ىف جبل بطريق مصر.

 )عرابن(

 بفتح أوله واثنيه، وآخره نون: بليدة على اخلابور، من أرض اجلزيرة.

 )عراباي(

 بفتح أوله، واثنيه، وابء موحدة، وبعد األلف ايء مثناة من حتت: موضع كأنه من بالد الشام.

 )عرب(

 انحية قرب املدينة.بفتح أوله، وكسر اثنيه، وآخره ابء موحدة: 

 )عربسوس(

 (2)« .." 5»ابلفتح، ُث السكون، وتكرير السني املهملة: بلد من الثغور، قرب املصيصة 
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 ")غد شفرد( .167

 بضم أوله، وفتح اثنيه، وفاء مفتوحة، وراء ساكنة، ودال مهملة: قرية من قرى خبارى.

 )غدق(

 ويني الذي يقال له: القاع.ابلتحريك، وآخره قاف، ذكرت ىف بئر غدق. وعندها أطم البل

 )غدير(

 بلفظ التصغري: واد ىف داير مضر.

وغدير، بفتح أوله، وكسر اثنيه، وهو ما غودر من ماء املطر ىف مستنقع صغري أو كبري، غري أنه ال 
 يبقى ىف القيظ؛ فمنه:

 ذكر ىف األشطاط. -غدير األشطاط

 ذكر ىف خم. -وغدير خم: بني مكة واملدينة، بينه وبني اجلحفة ميالن

 والغدير: ماء لبىن جعفر بن كالب.

 « .1»وغدير الصلب: ماء لبىن جذمية. والصلب: جبل ممدود 

 والغدير: بلد أو قرية ابلغرب على نصف يوم من قلعة بىن محاد.

 من جهة اجلنوب. محى ضريةوالغدير: من مياه بىن الضباب، على ثالث ليال من 

 والغدير األسفل: لربيعة بن كالب.

 )الغني والذال(

 )غذقذونة(

بفتح أوله، وسكون اثنيه، وقاف مفتوحة، وذال معجمة مضمومة، وواو ساكنة، ونون: هو اسم جامع 
 للثغر الذي منه املصيصة وطرسوس وغريمها. ويقال:

 خذ قذونة أيضا.

 )غذم(

 (1)« .." 2»بضم أوله واثنيه. ذو غذم: موضع من نواحى املدينة 
 ")فالم( .168

 ضع دون الشام.ابلفتح: مو 
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 « (1»)فالانن 

 ابلفتح، ونون: من قرى مرو.

 )فلتوم(

 ابلفتح، وبعد الالم الساكنة اتء مثناة من فوق، وواو ساكنة، وميم:

 حصن بناه سليمان بن داود عليه السالم.

 )فلج(

بفتح أوله واثنيه، وآخره جيم: مدينة أبرض اليمامة لبىن جعدة وقشري وكعب، كما أن حجر مدينة 
 ىن ربيعة بن نزار. ويقال هلا: فلج األفالج.ب

يصب فيه أودية العارض، وهى « 2»وقيل فلج األفالج: ما بني العارض ومطلع الشمس وراء اجملازة 
أربعة فراسخ طوال وعرضا مستديرة. قيل: إمنا مسى فلج األفالج ألهنا أفالج كثرية، وهذا الفلج أعظمها 

ارية. وسواه اخلطائم؛ مكان كثري الزرع واألطواء، ليس فيه خنل. ألنه أكثرها خنال ومزارع وسيوحا ج
والزرنوق: موضع آخر فيه الزروع واألطواء. وأكمة فلج أيضا وحرم فلج. والشطبتان: فلج وما حيمله، 

 وكل ما جيرى سيحا من عني فهو فلج.

 وفلج، بفتح أوله، وسكون اثنيه: اسم بلد منه.

 لبصرة واليمامة.وقيل بطن فلج: ىف الطريق بني ا

 ومحى ضرية.وقيل: فلج واد بني البصرة 

 « .3»وقيل فلج: لبىن العنرب ما بني الرحيل إىل اجملازة؛ وهى أول الدهناء 

 )فلجرد(

 ابلفتح، ُث السكون، واجليم مفتوحة، وراء ساكنة، ودال مهملة: من بالد الفرس.

 )فلجة(

 (1)ابلتحريك. قيل: كأنه موضع. وشدد جيمه ىف الشعر.." 
"وقراقر، ابلفتح. قيل: موضع من أعراض املدينة، لبىن حسني بن على بن أىب طالب رضى  .169

 هللا عنه.

 )قراقرة(
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 حبمى ضرية.من مياه الضباب 

 )قراقرى(

 بضم أوله، والنسبة: موضع، عن األزهرى.

 )القرانع(

 حصني من حصون صنعاء اليمن، يقابل املصانع. بعد األلف نون مكسورة: حصن

 )قران(

 ابلضم، جيوز أن يكون مجع قر: اسم واد قرب الطائف.

 « .1»وقران: قرية ابليمامة لبىن سحيم 

 « .2»وقيل: قران بني مكة واملدينة بلصق أبلى 

 وقران: قرية مبر الظهران، بينها وبني مكة يوم.

 استوطن اببك اخلرمى.وقران: قصبة اليدين أبذربيجان حيث 

 وقران، ابلتخفيف: انحية ابلسراة، من بالد دوس، كان هبا وقعة.

 وقيل: هو من األصقاع النجدية.

 وقيل: جبل من جبال اجلديلة، وهى منزل حلاج البصرة.

 )قراوى(

 قرية ابلغور، من أرض األردن. وأيضا قرية من أعمال انبلس، يقال هلا:

 قراوى بىن حسان.

 )قرائن(

 (1)« .." 3»كة وقصر بني األجفر وفيد. وأيضا موضع ابملدينة بر 
 ")القطن( .170

 « .1»ابلتحريك، وآخره نون: جبل لبىن أسد 

الفوارة؛ وهى قرية تقدم ذكرها واملغرب جبل يقال له: قطن، به مياه أمساؤها « 2»وقيل: جبل بني 
 « .4»واملها، وهى لبىن عبس « 3»السليع والعاقرة والثيلة 

 « .5»أيضا: موضع من الشربة وقطن 
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 )قطوان(

 ابلتحريك، وآخره نون. قيل: موضع ابلكوفة.

 وقطوان: قرية بسمرقند.

 )قطور(

 مدينة بكورة الغربية، من نواحى مصر.

 )قطوطى(

 ابلفتح على فعوىل: موضع.

 )قطيات(

 « .6» حبمى ضريةمجع تصغري قطاة: هضاب لبىن جعفر بن كالب 

 )قطيعة(

ر اثنيه، وايء ساكنة، وهى ما يسأل اإلنسان اإلمام أن يقطعه إايه من األراضى من بفتح أوله، وكس
عفو البالد، ليحوزه ويعمره، إما إبجراء املاء إليه للزرع أو ببناء، كما أقطع املنصور قواده ومواليه قطائع 

 (1)حول مدينته، وهى معروفة تضاف كل قطيعة إىل إنسان من رجل أوامرأة، فمنها:." 
 قنوج(") .171

 بفتح أوله، وتشديد اثنيه، وآخره جيم: موضع ىف بالد اهلند.

 وقيل: إهنا أمجة.

 )قنور(

 مثله، وآخره راء: مالحة ىف البادية من أجود امللح.

 )قنوىن(

ابلفتح، ونوانن، بوزن فعوعل: من أودية السراة، تصب إىل البحر ىف أوائل أرض اليمن، من جهة 
 « .1»مكة، قرب حلى 

 )قنوة(

 لضم، بوزن حبوة: موضع ببالد الروم.اب

 )القنة(
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 ابلضم، هو ذروة اجلبل: منزل قريب من حومانة الدراج، ىف طريق املدينة من البصرة.

 وقيل: القنة والقنان: جبالن متصالن لبىن أسد.

 « .2»وقنة احلجر: جبل ليس ابلشامخ حبذاء احلجر 

 واحلجر: قرية بنجد لألنصار.

 قرب معدن بىن سليم.وقيل: قنة احلجر: 

 محى ضرية.وقنة احلمر: قرية من 

 « .3»وقنة إايد: ىف داير األزد 

 وقنة احلجاز: بني مكة واملدينة.

 )قنوى(

 (1)جبل.." 
 ، وابملشهدين انس مقيمون هبما كالقرية.« 1»"للزايرة ىف شعبان  .172

 من نواحى حلب ىف نقرة بىن أسد.« 2»واملدائن أيضا: قرية 

 )مدبج(

 ني املوصل والعراق.قرية ب

 )مدجج(

 ابلضم، ُث الفتح، وجيمني: واد بني مكة واملدينة.

 )املدراء(

ابلفتح، ُث السكون، وآخره ممدود: ماء بنجد لبىن عقيل، وماء ملعاوية بن نصر بركبة، وجبل بنعمان 
 هذيل.

 )مدرى(

 بفتح أوله واثنيه، والقصر: جبل لنعمان قرب مكة.

 محى ضرية.وماء للضباب على ثالث ليال من « . 3»ن: موضع ىف شعر ومدرى، ابلفتح، ُث السكو 

 )املدراة(

 مؤنث ما قبله: واد.
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 )مدران(

 موضع ىف طريق تبوك من املدينة، يقال له ثنية مدران.

 )مدرج(

 ابلضم، ُث الفتح، ُث راء مشددة مفتوحة، وجيم: من مياه عبس.

 )مدر(

 صنعاء.بفتحتني: قرية ابليمن على عشرين ميال من 

 واملدر، بكسر الدال: جبل أو واد كثري املدر.

 )املدرة(

 كل ما بىن من الطني أو اللنب فهو مدرة.

 وذو املدرة: موضع.

 )مدفار(

 موضع ىف بالد سليم أو هذيل.

 )مدرك(

 (1)« .." 4»موضع ىف شعر 
 ")املدركة( .173

 ابلضم، ُث السكون، وراء مفتوحة، وكاف: ماء لبىن يربوع.

 كبري بني عسفان والبحر.  ومدركة: واد

 )مدع(

 من حصون محري ابليمن.

 )مدعا(

 ، هو خري مياههم.محى ضريةماء لبىن جعفر بن كالب ابحلمى 

 ومدعا ابلوضح، أيتى.

 )مدفع أكنان(

ابلفتح، ُث السكون، وفتح الفاء. وأكنان، بفتح اهلمزة، وسكون الكاف، ونوانن: موضع ىف شعر 
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 « .1»عمر بن أىب ربيعة 

 دالء()امل

 « .2»ابلفتح، ُث السكون، وآخره ممدود: رملة قرب جنران شرقيها لبىن احلارث ابن كعب 

 )مدلني(

 بفتحتني، وكسر الالم، وايء مثناة من حتت، ونون: حصن من أعمال ماردة، ابألندلس.

 « (3»)املدور 

 حصن مشهور ابلقرب من قرطبة.

 )مداينكث(

تها، ونون ساكنة يلتقى عندها ساكنان، وفتح الكاف، واثء ابلفتح، ُث السكون، وايء مثناة من حت
 « .4»مثلثة: من قرى خبارى وراايت الصغد 

 )املديرب(

 « .5»تصغري مدبر: موضع قرب الرقة 

 )املديدان(

 جبالن ىف ظهر السخال، وهو عارض اليمامة.

 )مديد(

 (1)« .." 6»فعيل من املد: موضع قرب مكة 
 ")املشلل( .174

 « .1»الفتح، وفتح الالم أيضا: جبل يهبط منه إىل قديد، من انحية البحر ابلضم، ُث 

 )املشوكة(

 قلعة ابليمن ىف جبل قلحاح.

 )املشريب(

 هو ماء ببطحاء ابن أزهر، شرب منه النيب عليه السالم.

 )امليم والصاد(

 )املصامة(
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 ابلفتح: موضع ىف شعر.

 )مصاد(

 ابلفتح: جبل.

 )املصانع(

 ، وحصن بصنعاء. واملصانع: من قرى اليمامة.« 2»ابليمن  مجع مصنع: خمالف

 )مصرااث(

 ابلفتح، ُث السكون، والثاء مثلثة: قرية من سواد بغداد حتت كلواذى.

 )املصامدة(

نسبة إىل مصمودة، وهى قبيلة ابملغرب كاملهالبة، وهو موضع يعرف هبم ابملغرب، منهم كان ابن 
 تومرت املستوىل على بالد املغرب.

 املصحبية()

 من مياه بىن قشري.

 « (3»)مصرة 

 ، وقد تكسر الصاد.محى ضريةبفتح أوله واثنيه، وتشديد الراء: واد أبعلى 

 )مصر(

 مسيت مصر ابسم من أحدثها وهو مصر بن مصرامي بن حام بن نوح.

 (1)فتحها عمرو بن العاص ىف أايم عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه.." 
 ")املضياع( .175

 « .1»موضع ىف شعر 

 )املضيح(

ابلضم، ُث الفتح، والياء مشددة، وحاء مهملة: جبل بنجد، على شط وادى اجلريب، من وادى ربيعة 
 بن األضبط بن عمرو بن كالب، كان معقال ىف اجلاهلية ىف رأسه متحصن وماء.

 ىف داير هوازن، وماء حملارب بن خصفة من أرض اليمن. محى ضريةوقيل: هو هضب وماء ىف غرىب 

 « .2»قيل: موضع مبصر و 
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 وقيل: ماء من مياه وبربن األضبط.

 )املضيق(

 قرية ىف حلف آرة، بني مكة واملدينة.

 وقيل: املضيق، موضع بني مدينة الزابء بنت عمرو، وبني بالد اخلانوقة وقرقيسيا، على الفرات.

 )املضيقة(

 (1)« .." 3»موضع ىف شعر املخبل السعدى 
 ")منعج( .176

ن، وكسر العني، واجليم. وروى بفتح العني: واد أيخذ بني حفر أىب موسى والنباج، ابلفتح، ُث السكو 
 « .1»ويدفع ىف بطن فلج، وبه يوم للعرب 

 الىت تلى مهب الشمال. محى ضريةوقيل منعج من جانب احلمى، 

 ومنعج لبىن أسد: واد كثري املياه.

 من مسرية شهر. وما بني منعج والوحيد بالد بىن عامر، مل خيالطها أحد أكثر

 « (2»)منغ 

 بفتح أوله، وتشديد اثنيه، والغني معجمة: قرية كبرية، من نواحى عزاز، من نواحى حلب.

 )منف(

، فعربت إىل « 3»ابلفتح، ُث السكون، والفاء: اسم مدينة فرعون مصر، وأصلها بلغة القبط منافة 
 من أهلها.منف، وهى املرادة بقوله تعاىل: ودخل املدينة على حني غفلة 

وفيها دار فرعون، وهى ذات غرف وجمالس وصفاف، وكلها من حجر واحد منقور أو مهندم، حىت 
 ال يبني وصله.

 وآاثر هذه املدينة ظاهرة إىل اآلن، بينها وبني الفسطاط ثالثة فراسخ.

 وقيل كانت ثالثني ميال بيوات متصلة.

 يه السالم.سرير فرعون، هبا منزل يوسف الصديق علوقيل: كان فيها أربعة أهنار خيتلط ماؤها ىف موضع 

 )املنفطرة(

 من قرى اليمامة.
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 )منفلوط(

 ابلفتح، ُث السكون، ُث فاء مفتوحة، والم مضمومة، وآخره طاء مهملة:

 بلدة ابلصعيد ىف غرىب النيل، بينها وبني شاطىء النيل بعد.

 )منفوحة(

 (1)واد يشقها من أعالها إىل."  مفعولة من نفح الطيب. قالوا ابلعرض من اليمامة:
 ")مهزور( .177

 « .1»بفتح أوله، وسكون اثنيه، ُث زاى مضمومة، وواو ساكنة، وراء 

 ومهزور ومذينب: واداين ابملدينة، يسيالن ابملطر خاصة.

ومهزور: وادى قريظة، ىف سيله اختصم الزبري واألنصاري إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقضى للزبري. 
 ملدينة على الغرق منه؛ فاختذ له عثمان ردما.وأشرفت ا

]وقيل: مهزور سوق ابملدينة، كان قد تصدق به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأقطعه عثمان رضى 
 « .2»هللا عنه احلارث بن احلكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك[ 

 )مهزول(

 حبمى ضرية.ابلفتح، وآخره الم: واد ىف أقبال النري، 

 « .3»اد إىل أصل جبل يقال له ينوف، وهو واد يتعلق بواديني مها شعبتاه وقيل: و 

 )مهساع(

 ابلكسر، ُث السكون، وسني مهملة: خمالف ابليمن.

 )مهشمة(

ابلضم، ُث الفتح، وتشديد الشني وكسرها. وقيل: وفتحها: من قرى اليمامة، لبىن عبد هللا بن الدؤل 
«4. » 

 )مهفريوزان(

وكسر الفاء، ُث ايء ساكنة، وراء، وواو، وزاى، وآخره نون: قرية على ابب شرياز،  ابلفتح، ُث السكون،
 أبرض فارس.

 )مهور(
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 « .5»ابلفتح، ُث السكون، وفتح الواو، وراء: موضع. وروى مهوار 

 )مهيعة(

 ابلفتح، ُث السكون، وايء مفتوحة، وعني مهملة، وهى اجلحفة.

 وقيل: قريب منها.

 )مهينة(

 (1)ابلفتح، ُث الكسر، ُث ايء ساكنة، ونون، وهاء: من قرى اليمامة.." 
 "وقيل: جبل. وقيل: ماء ابجلزيرة، من داير تغلب والنمر بن قاسط. .178

 )النون والتاء(

 )النتاءة(

 ابلضم، وبعد األلف مهزة، ُث هاء: ماء لبىن عميلة.

 وقيل: خنيالت لبىن عطارد.

 « .1»ويوم النتاءة للعرب 

 ، بني إمرة ومتالع.حبمى ضريةوقيل: النتاءة 

 وقيل: ماء لغىن.

 وقيل: كورة حبوف مصر.

 )النون والثاء(

 )نثرة(

 « .2»موضع ىف شعر 

 )النون واجليم(

 )النجا(

 « .3»بفتح أوله واثنيه، مقصور: موضع ىف بالد بىن جعدة[ 

 )جنار(

 ابلضم، وآخره راء: موضع ىف بالد متيم.

 وقيل: من مياههم.
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 وجنار أيضا: ماء ابلقرب من صفينة، حذاء جبل الستار، ىف داير سليم.

 وجنار، بكسر أوله، وهو األصل: موضع.

 )النجارة(

 (1)ماء قرب صفينة، على يومني من مكة، يذكر مع النجري.." 
 "وقيل نساح جبل للعرب به يوم مشهور. .179

 وقيل: موضع مبلك.

 )النسار(

 « .1»للعرب جبال صغار كانت عندها وقعة 

 وقيل: النسار: ماء لبىن عامر بن صعصعة.

 محى ضرية.وقيل النسار: جبل ىف 

 )النساسة(

 ابلفتح، والتشديد، وبعد األلف سني أخرى: من أمساء مكة.

 )نسرت(

ابلكسر، ُث السكون، واتء فوقها نقطتان، وراء: اسم لصقع بسواد العراق، ُث من نواحى بغداد، فيه 
 أعرفه.قرى ومزارع. وال 

 )نسرتو(

 ابلفتح، ُث السكون، واتء فوقها نقطتان، وراء، وواو ساكنة:

 جزيرة بني دمياط واإلسكندرية يصاد فيها السمك، وهى جزيرة ذات أسواق، ىف حبرية منفردة.

 )نسر(

 « .2»بلفظ النسر الذي من جوارح الطري: موضع من نواحى املدينة 

 « .3»نوا يعبدوهنا ونسر: أحد أصنام العرب اخلمسة الىت كا

 قيل: كان مما تعبده قوم نوح.

 (2)ونسر قيل ضيعة من ضياع نيسابور.." 
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 ")النقر( .180

 « .1»ابلفتح، ُث السكون، بلفظ نقر الدف والرحى: ماء لغىن 

 )النقرة(

يروى بفتح النون، وسكون القاف. وقيل بكسر القاف، وهى موضع بطريق مكة يقال له معدن 
 ل حاج الكوفة بني أضاخ وماوان.النقرة، وهو من مناز 

 « .2»قيل ىف بالدهم نقراتن لبىن فزارة بينهما ميل 

وقيل النقرة، بكسر القاف: بطريق مكة جييء املصعد إىل مكة من احلاجر إليه، وفيه بركة وثالث 
هن ؤ آابر: بئر تعرف ابملهدى، وبئران يعرفان ابلرشيد، وآابر صغار لألعراب تنزح عند كثرة الناس، وما

 عذب ورشاؤهن ثالثون ذراعا.

 . وقيل: ماء لغىن.حبمى ضريةوالنقرة، ابلفتح، ُث السكون: جبل 

 )نقرى(

 « .3»ابلقصر: حرة ابحلجاز ىف بالد بىن حليان بن هذيل 

 )نقعاء(

بقيع املدينة، من داير مزينة؛ وكان طريق رسول هللا « 4»ابلفتح، ُث السكون، واملد: موضع خلف 
 ىف غزوة بىن املصطلق.عليه السالم 

 (1)« .." 5»وقيل: هو ماء وقد مسى كثري مرج راهط نقعاء راهط 
 ماء كثري.« 1»"واهلدار: حسى من أحساء مغار، به  .181

 )اهلدالة(

 ابلفتح: قرية من قرى عثر ىف أوائل اليمن، من جهة القبلة.

 )اهلدان(

 بكسر أوله، وآخره نون: تليل ابلسى، يستدل به وآبخره مثله.

 حبمى ضرية.اهلدان: موضع و 

 )اهلدأة(

موضع بني عسفان ومكة، مذكور ىف قتل عاصم بن « : 2»]هبمزة مفتوحة بني الدال وهاء التأنيث[ 
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 أىب األفلح.

 موضع بني الطائف ومكة، وقرية أبعلى مر الظهران، وهو هدوى.« : 3»واهلدأة 

 )اهلدبية(

فراسخ  يل: ثالث آابر بقاع كبري يكون عرضه ثالثةبفتح أوله واثنيه، ُث ابء موحدة، وايء مشددة. ق
ىف طول ما شاء هللا لبىن خفاف، بني حرتني سوداوين، على ثالثة أميال من السوارقية، وهى قرية  

 كبرية غناء من أعمال املدينة.

 )اهلدراء(

 ماء بنجد لبىن عقيل والوحيد بن كالب.

 )اهلدملة(

 « .5»ضع أوله واثنيه، وسكون امليم: مو « 4»بفتح 

 ]وقال بعضهم: اهلدملة، بكسر أوله، وفتح اثنيه، بعده امليم الساكنة على وزن فعنلة:

موضع تنسب إليه حروب كانت ىف األايم الغابرة. والعرب تضرب مثال لألمر الذي قد تقادم عهده 
 فتقول: كان هذا أايم اهلدملة. هكذا نقل اليزيدى عن حممد بن حبيب.

ت: أكثبة ابلدهناء. قال: ىف غري هذا املوضع مجع هدملة، وهى الرملة الضخمة[ وقال األحول: اهلدمال
«6. » 

 )اهلدم(

 « .7»ابلفتح، ُث الكسر: أرض ىف شعر زهري 

 (1)واهلدم، بضمتني، مجع هدم، مثل سقف وسقف.." 
"هنالك كما أييت ذكره وأييت الكالم يف نسب هالل وشعوهبم ومواطنهم ابملغرب األوسط  .182

 ية عند الكالم عليهم يف الطبقة الرابعة.وإفريق

وأما بنو ربيعة بن عامر فبطون كثرية وعامتها ترجع إىل ثالثة من بنيه وهم عامر وكالب وكعب، 
وبالدهم أبرض جند املوالية لتهامة ابملدينة وأرض الشام، ُث دخلوا إىل الشام وافرتق منهم على ممالك 

ذي عامر بن ربيعة بنو التكما وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة الاإلسالم فلم يبق منهم بنجد أحد. فمن 
اشرتك ابنه حندج مع خالد بن جعفر بن كالب يف قتل زهري بن جذمية العبسي، وبنو ذي السهمني 
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معاوية بن عامر بن ربيعة وهو ذو احلجر عوف بن عامر بن ربيعة، وبنو فارس الضحيا عمرو بن عارم 
 ة بن عمرو من فرسان اجلاهلية وشعرائها.بن ربيعة منهم خداش بن زهري 

وأما بنو كالب بن ربيعة فمنهم بنو الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب وبنو ربيعة اجملنون ابن عبد 
 هللا بن أِب بكر بن كالب وبنو عمرو بن كالب. قال ابن خزم:

يقال: إن منهم بين صاحل بن مرداس أمراء حلب، ومن بين كالب بنو رواس وامسه احلرب بن كالب، 
[ بن األعور بن معاوية 1وبنو الضباب وامسه معاوية بن كالب الذين منهم شهر بن ذي اجلوش ]

 قاتل احلسني بن علي، ومن عقبة كان الصهيل ابن حامت بن مشر وزير عبد الرمحن بن يوسف الفهري
ابألندلس، وبنو جعفر بن كالب الذين منهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر وعمه أبو عامر 
بن مالك مالعب األسنة وربيعة بن مالك وتبع املعتربين وأبوه لبيد بن ربيعة شاعر معروف مشهور. 

ى  هي مح ةومحى ضريوالربذة يف جهات املدينة وفدك والعوايل،  محى ضريةوكانت بالد بين كالب 
كليب وائل نباته النضر تسمن عليه اخليل واإلبل، ومحى الربذة هو الذي أخرج عليه عثمان أاب ذر 
رضي هللا عنهما. ُث انتقل بنو كالب إىل الشام فكان هلم يف اجلزيرة الفراتية صيت وملك وملكوا 

ت خفارة حت حلب وكثريا من مدن الشام، توىل ذلك منهم بنو صاحل بن مرداس، ُث ضعفوا فهم اآلن
 العرب املشهورين ابلشام وهنالك ابإلمارة من طيئ. قال ابن سعيد وكان هلم يف اإلسالم دولة ابليمامة.

ومن بين كعب بن ربيعة بطون كثرية منهم: احلريش بن كعب بطن كان منهم مطرف بن عبد هللا بن 
 الشخري بن عوف بن وقدان بن احلريش الصحاِب املشهور،

__________ 

 (1)وهو: مشر بن ذي اجلوشن.." [ 1]
 ( [ .1"]وأييت له ذكر يف ترمجة عبد عمرو بن كعب، ويف ترمجة والده معاوية بن ثور[ ] ) .183

 

 ( [ .2بشر بن املعلى ] ) -680

وقيل ابن حنش بن املعلى. وقيل ابن عمرو. وقيل غري ذلك: هو اجلارود العبدي، أبو املنذر. مشهور 
 أيت يف اجليم.بلقبه، خمتلف يف امسه. وسي
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 ( [ .4( [ البكائي ] )3بشر بن اهلجنع ] ) -681

بفتح املعجمة وكسر الراء  -( [5ذكره ابن سعد يف الطبقة السادسة، وقال: كان ينزل انحية ضرية ] )
 وتشديد التحتانية. قال: وكان ممن قدم على النيب صلى هللا عليه وسلم، كذا وذكره ابن مندة.

كربى البن سعد، إمنا أورده يف طبقة الوفود وهي الرابعة. وقد تقدم يف ترمجة والذي يف الطبقات ال
 ( [ ، فيحتمل أن يكون هو والد هذا.6بشر بن معاوية ذكر للهجنع ] )

 

 ( [7بشر بن هالل العبدي ] ) -682

ة سادوا يف أربع»مرفوعا:  -ذكره عبدان يف الصحابة، وروي إبسناد جمهول إىل عكرمة عن ابن عباس
 « .اإلسالم: عدي بن حامت، وبشر بن هالل، وسراقة بن مالك، وعروة بن مسعود

 

 -غري منسوب -بشر -683
 ( [ .8والد خليفة ] )

 قال ابن مندة: عداده يف أهل البصرة،

وروى الطرباين من طريق أِب معشر الرباء، قال: حدثتين النوار بنت عمرو، حدثتين فاطمة بنت مسلم، 
( [ أنه أسلم فرد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ماله وولده ُث 9ر، عن أبيه ] )حدثين خليفة بن بش

لقيه هو وابنه طلقا مقرنني حببل، فقال له: ما هذا؟ فقال: حلفت لئن رد هللا علي مايل وولدي 
 «حجا، فإن هذا من الشيطان»ألحجن بيت هللا مقروان، فقطعه، وقال: 

( [10. ] ) 

__________ 

 قط يف أ.( [ س1] )

 [ .442، أسد الغابة ت ]51/ 1( [ جتريد أمساء الصحابة 2] )

 ( [ يف أاهلجيع.3] )

 ( .443، أسد الغابة ت )93/ 3، معرفة الصحابة 51/ 1( [ جتريد أمساء الصحابة 4] )

( [ ضرية: ابلفتح ُث السكون وايء مثناة من حتت مشددة: قرية عامرة قدمية على وجه الدهر يف 5] )
قيل: هي و  محى ضريةمكة من البصرة من جند وضرية: بئر وقيل: هي أرض بنجد ينسب إليها  طريق

صقع واسع بنجد ينسب إليه احلمى وقيل ضرية قرية لبين كالب على طريق البصرة إىل مكة أقرب 
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 .868/ 2اجتمع هبا بنو سعد وبنو عمرو بن حنظلة ُث اصطلحوا. انظر: مراصد االطالع 
 جنع.( [ يف ألله6] )

 ( .444، أسد الغابة ت )50/ 1( [ جتريد أمساء الصحابة 7] )

 ( .424، أسد الغابة ت )93/ 3، معرفة الصحابة 49/ 1( [ جتريد أمساء الصحابة 8] )

 ( [ يف أعن أبيه بشر.9] )

، وأورده املتقي اهلندي يف كنز العمال حديث رقم 25/ 2( [ أخرجه الطرباين يف الكبري 10] )
 (1)وعزاه."  46529

 ( :1"ضرية ) .184

نسبت إىل ضرية بنت ربيعة بن نزار بن معد بن عدانن، ويقال إنه منسوب إىل خندف أم مدركة 
 وإخوته، وروي أنه خلق جؤجؤ آدم من كثيب ضرية.

ب إليه احلمى، وهو أكرب األمحاء، وهو من ضرية إىل املدينة، وهو أرض مرب منبات  وضرية مكان ينس
كثرية العشب، وهو سهل املوطئ كثري احلموض، تطول عنه األوابر، وتتفتق اخلواصر. وأول من أمحى 
هذا احلمى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إلبل الصدقة وظهر الغزاة، وكان محاه ستة أميال من كل 

من نواحي ضرية، وضرية أواسط احلمى، فكان على ذلك إىل صدر خالفة عثمان رضي هللا  انحية
عنه، إىل أن كثر النعم حىت بلغ حنواً من أربعني ألفاً، فأمر عثمان رضي هللا عنه أن يزاد يف احلمى ما 

اء من مياه محيمل إبل الصدقة، فزاد فيها زايدة مل حتدها الرواة، إال أن عثمان رضي هللا عنه اشرتى 
تزيد  يف أايم عثمان رضي هللا عنه، ُث مل تزل الوالة بعد ذلك محى ضريةبين ضبينة، فدخل ذلك يف 

 فيه، وكان أشدهم يف ذلك انبساطاً إبراهيم بن هشام.

 وفيه يقول نصيب:

أال اي عقاب الوكر وكر ضرية ... سقيت الغوادي من عقاب ومن وكر وقال األصمعي: ملا صدر 
من احلج، صدر على طريق البصرة، فلما نزل ضرية أاتين أعراِب من قيس، وبيده جويرية سوداء الرشيد 

( ، فقلت: أمل علي، قال: 2ومعه قطعة رق، فقال يل: اي هذا، اكتب يل عتق هذه اجلارية عقلة )
وما تكتب من تلقائك؟ قلت: ال، قال: فاكتب، هذا ما استشهدين به عبد هللا بن قيس الكالِب، 

شهد أنه أعتق جويريته لؤلؤة السوداء ابتغاء وجه هللا وخوفًا من العقبة، هللا أعتقك وله املنة عليك أ
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وعلي، وال سبيل يل عليك إال سبيل الوالء: قال فحدثت هبذا احلديث الرشيد، فأمر مبائة عبد أن 
 يعتقوا هذا العتق.

 ضل:

 هيتاً املخنث موضع ابحلجاز، إليه نفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ( :3ضمري )

ابلشام، على مخسة عشر مياًل من دمشق، فيه مات عبيد هللا بن معمر التيمي، وكان سبب موته 
هناك أن ابن أخيه عمر بن موسى بن معمر خرج مع ابن األشعث، فأخذه احلجاج، فبلغ ذلك عبيد 

ضرب عنقه،  بلغه أن احلجاج هللا وهو ابملدينة، فخرج يطلب فيه إىل عبد امللك، فلما بلغ ضمرياً 
 فمات كمداً هناك. ويف هذا املوضع يقول أبو الطيب:

 ( ضمرياً عن ميامننا ... ليحدثن ملن ودعتهم ندم4ألن تركنا )

 ( :5ضمار )

حجر كان لبين سليم يعبدونه، وبينا عباس بن مرداس يوماً عند ضمار بعد أن جاء هللا تعاىل ابإلسالم 
 قول:مسع من جوفه هاتفاً ي

 قل للقبائل من سليم كلها ... أودى ضمار وفاز أهل املسجد فكان ذلك سبب إسالمه.

 ( :6الضفر )

بفتح أوله وكسر اثنية بعده راء مهملة، موضع قريب من املدينة النبوية، به كان قرب أِب عبيدة بن عبد 
وا: ركب املطعمني. قال هللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى، وهو أحد األجواد

إبراهيم بن هشام وايل املدينة إىل موضع له مبلل فلما أراد االنصراف قال: اجعلوا طريقكم على أِب 
( عسى أن نبخله، قال: فهجم عليه فرحب به واستنزله، فقال له إبراهيم: إن كان 7عبيدة، فنفجؤه )

دي عاجاًل يكفيك ويكفي من شيء عاجل، وإال فإين لست أقيم، قال: وما عسى أن يكون عن
معك!! ولكن نذبح هلم، فأىب إبراهيم إال االنصراف فقال: انزل عندي على العاجل، فجاءه بتسعني  

كرشاً فيها الرؤوس مع كثري من بوارد الطعام، واستأنف الذبح هلم، فعجب ابن هشام وقال: تراه ذبح 
 يف ليلته من الغنم عدد هذه الرؤوس؟!

__________ 

 .859: 3جم ما استعجم ( مع1)
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 ( قبلها بياض يف ع مبقدار كلمتني.2)

 .882: 3( معجم ما استعجم 3)
 ( رواية الديوان: لئن جعلن.4)

 .881: 3( معجم ما استعجم 5)
 وهو خطأ، صوابه ))صفر(( ابلصاد املهملة. 389، وخالصة الوفا: 878: 3( معجم ما استعجم 6)

 (1): على.." ( معجم البكري: فنتفجؤه؛ ويف ص ع7)
 "حرف الواو .185

 ( :1واسط )

مدينتان على جانيب دجلة، واملدينة القدمية يف اجلانب الشرقي، وابتىن احلجاج مدينة يف اجلانب الغرِب، 
 وجعل بينهما جسراً ابلسفني.

( : مسيت بواسط لتوسطها بني املصرين: البصرة والكوفة، واملدائن، بينها وبني كل واحدة منها 2قيل )
 أربعون فرسخاً، وكان بناء احلجاج واسط يف سنة ثالث ومثانني، وهبا مات سنة مخس وتسعني.

( واحدة من املدينتني جامع خيطب فيه، ويف اليت بناها احلجاج خنل ومزارع وبساتني 3ويف كل )
وعمارات متصلة، واملدينة األخرى اليت يف الضفة الشرقية تسمى واسط العراق، وهي مثل أختها، 

سنة فسيحة األرجاء مبانيها سامية وبساتينها وأسواقها كبرية وانسها حسان الزي مالبسهم البياض ح
والعمائم الكبار، وأهلها أخالط من أهل العراق وغريها؟ وهواؤها صحيح أصح من هواء البصرة، وهي 

هلا  راق، وأموامن أعمر بالد العراق، وعليها معول والة بغداد، ونواحي واسط عمل مفرد من أعمال الع
 كانت ترتفع إىل مدينة السالم، وبينهما مثان مراحل.

وقال البكري: إمنا مسيت واسط مبوضع يقرب منها كان يقال له واسط القصب، وقيل إن احلجاج 
 رأى راهباً قد أقبل على أاتن له وعرب دجلة، فلما كان مبوضع واسط تفاجت األاتن

قال: البول ومحله حىت رماه يف دجلة، وذلك بعني احلجاج، ففبالت، فنزل الراهب فاحتفر موضع ذلك 
علي ابلراهب، فلما أاته قال: ما محلك على ما صنعت. قال: إان جند يف كتبنا أنه يبىن يف هذا املوضع 
مسجد يعبد فيه هللا تعاىل، ما دام يف األرض أحد، فاختط احلجاج مدينة واسط، وبىن املسجد يف 

انيب الدجلة. ويف اجلانبني مسجدان جامعان يعرف أحدمها مبسجد احلجاج، ذلك املوضع، وهو على ج
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 وخراج واسط ثالثة وثالثون ألف درهم.

وكتب احلجاج ملا فرغ من بناء واسط إىل عبد امللك إين اختذت مدينة يف كرش من األرض بني اجلبل 
كهيئة   لسمًا من حناسواملصرين ومسيتها واسط. وكان احلجاج قد عمل على اخلضراء، وهي قبته، ط

الفرس، عليه رجل راكب، للبق واجلرجيس، فلم يكن مبدينة واسط بق وال جرجيس أصاًل، فلما ويل 
واسط أحد عمال املتوكل قلع ذلك الطلسم ومحله إىل بلده خبراسان ونصبه هناك، فلم ينتفع به، وعمل 

ضراء، ، ونصب على القبة اخلابألبلة طلسم حناس مثل ذلك الفرس والراكب عليه، ومحل إىل واسط
 فهو عليه إىل هذا الوقت، فلم ينتفع به، وكثر هبا البق والذابب واجلرجيس واهلوام.

 حبمى ضرية.وواسط أيضاً 

 ( :4الواقوصة )

أهوية ابلشام يف أرض الريموك؟ ملا اهنزم الروم يف وقيعة الريموك تبعهم املسلمون فانتهوا إىل مكان 
 مشرف على أهوية

__________ 

 .322( اليعقوِب: 1)
 .1363: 4( معجم ما استعجم 2)
 ، وعند ايقوت تفصيالت كثرية.214، وابن حوقل: 58، وانظر الكرخي: 120( نزهة املشتاق: 3)

 (1)، وقارن بياقوت )الواقوصة( .." 207( عن فتوح األزدي: 4)
يد يف أن سعة محاه بر "لكن نقل اهلجري أن عمر رضي هللا عنه أول من أمحى احلمى ابلربذة و  .186

بريد وأن سرة محى الربذة كانت احلرة ُث زاد الوالة بعد يف احلمى وآخر من محاه أبو بكر الزبريي لنعمه 
وكان يرعى فيه أهل املدينة وكان جعفر بن سليمان يف عمله األخري على املدينة أمحاه لظهره بعدما 

 د بكار الزبريي انتهى.أبيحت األمحاء ويف والية املهدي ُث مل حيمه أحد بع

ومنها " الشرف " محاه عمر رضي هللا عنه وليس هو شرف الروحاء بل موضع بكبد جند وقيل واد 
والظاهر أنه مراد من غاير بينهما وقال األصمعي الشرف كبد جند  محى ضريةعظيم تكنفه جبال 

و احلمى الشرف الربذة وه ويف أول محى ضريةوكانت منازل بين حجر آكل املرار الكندي وفيها اليوم 
األمين والشريف إىل جنبه يفصل بينهما السرير فما كان مشرقا فهو الشريف وما كان مغراب فهو 
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 ومحى الربذة وزاد عليه صاحب املعجم محى فيد محى ضريةالشرف وقال احلمى يعين بنجد محيان 
د اهلجري الشرف الربذة ولذا مل يفر و  محى ضريةوغريه فيحتل ألن املراد بقوهلم محى عمر الشرف والربذة 

 (1)ابلذكر ونقل أنه كان يقال لعامل ضرية عامل الشرف." 
"وقال األصمعي كان يقال من تصنيف الشرف اخلرم وشىت الصمان ويف نسخة الرمال فقد  .187

 أصاب املرعى اه.

" ابلضاد املعجمة وكسر الراء وتشديد املثناة التحتية قرية على حنو سبع مراحل  محى ضريةومنها " 
من املدينة بطريق حاج البصرة إىل مكة مسيت ابسم بئر عذبة هناك يقال هلا ضرية قال أبن الكليب 
مسيت بضرية بنت نزار أم جلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة وهو أشهر األمحاء وأسريها ذكرا 

ى كليب بن وائل فيما يزعم أهل البادية ومعروف قرب كليب به عندهم ونقل اهلجري أن أول وكان مح
من أمحى بضرية عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أمحى ستة أميال من كل انحية وضرية وسط احلمى 
فكثر النعم زمن عثمان حىت ضاق عنه احلمى وبلغ أربعني ألف بعري فأمر عثمان أن يزاد ما يسع أبل 

 (2)الصدقة وظهر أن الغزاة فزاد زايدة مل حيددوها إل أن عثمان أشرى ماء من مياه بين." 
 مى ضريةحب"" أابر " ابلضم وأبرية مصغرة من أودية األجرد يصبان يف ينبع " أبرق خرتب "  .188

 به معدن فضة كثري النيل " أبرق الداث " ابحلمى أيضا والداث واد عظيم هناك " أبرق العزاف " بعني
مهملة ُث زاي معجمة مشددة آخره فاء بني املدينة والربذة على عشرين ميال من الربذة به آابر قدمية 
غليظة قال خرمي بن فاتك يف سبب السالمه أجنين الليل اببرق العزاف فناديت أعوذ بعزبز هذا الوادي 

 من سفهانه وإذا هباتف يهتف ِب:

 األنفالووحد هللا وال تبايلعذاي فىت ابهلل ذي اجلاللوأقرأ آبايت من 

 فقلت:

 أييها اهلتف ما تقول ... أرشد عندك أم تضليل

 فقال:
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 هذا رسول هللا ذي اخلريات ... يدعوا إىل اخلريات والنجاة

 (1)يف شعر آخر ذكره أبن أسحق مع حمبته للنيب صلى هللا عليه وسلم وإسالمه." 
 السكون آخره فاء ويقال األساويف "" أسقف " جبل بطرف رابوع " األسواف " ابلفتح ُث .189

شامي النقيع على طريق املتوجه إىل أحد قال أبن عبد الرب به صدقة زيد بن اثبت ويف طبقات أبن 
سعد قال أبو الزاند كنا نتحدث إن األساويف مما أقطعه عمر لزيد بن اثبت " قلت " وبعضه اليوم 

لى هللا عليه ويف األوسط للطرباين خرج رسول هللا صبيد الطائفة املعروفة ابلزيود من العرب يتوارثونه 
وسلم زائر السعد بن الربيع األنصاري ومنزله ابألسواف فبسطت امرأته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
حتت صور من خنل فجلس احلديث وفيه قصة البشارة ابجلنة ورواه الواقدي مطوال إال أنه ذكر أن 

لربيع م المرأته بعد مقتله أبحد وإن زيد بن اثبت تزوج ابنة سعد بن اجميء النيب صلى هللا عليه وسل
ويف األوسط أيضا إن النيب صلى هللا عليه وسلم جلس على بئر ابألسواف وأدىل رجليه فيها وذكر 
جميء أِب بكر ُث عمر ُث عثمان كحديث بئر أريس وإن بالال املأمور ابألذن لكل منهم وأن يبشره 

 " قالابجلنة " األشعر 

اهلجري وجدت صفته وصفة األجرد جبل جهينة فنقلته للحديث الذي جاء فيه مرفوعا يف األمان 
من الفنت ُث قال األشعر حيده من شقه اليماين ووادي الروحاء ومن شقه الشامي بواطان وألبن شبة 

سجد احلربة معن أِب هريرية رضي هللا عنه خري اجلبال أحد واألشعر وورقان " األشنف " أطم يواجه 
" أضاة بين غفار " ابلضاد املعجمة والقصر كحصاة مستنقع املاء قال يف املشارق وهو موضع ابملدينة 
فيه حديث أن جربيل لقى النيب صلى هللا عليه وسلم عند أضاة بين غفار " قلت " منازل بين غفار 

غراب بطحان " أضاخ " كغرِب سوق املدينة كما سبق يف املساجد وابلسائلة من أجبل جهينة إىل 
آخره معجمة ويقال وضاخ سوق على ليلة من عرفجا " أضافر " مجع ضفرية وهي احلقف من الرمل 
اسم ثنااي سلكها النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ارحتاله من ذفران يريد بدرا وذو األضافر هضبات 

لوادي الفصل الثاين إنه ا على ميلني من هرشي ويقال هلا األضافر أيضا " أضم " كعنب تقدم آخر
املعروف اليوم ابلضيقة وأن أعاله جمتمع األسيال وكان به أموال زعاب على عيون واجلبل الذي ابلوادي 
يسمى ابضم أيضا وروى البيهقي إن مصارعة النيب صلى هللا عليه وسلم لركانة أشد أهل زمانه كانت 

ي خشب وذي املروة على ثالثة برد من بوادي أضم وبطن أضم كما يف طبقات أبن سعد ما بني ذ
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املدينة " األطول " أطم مبنازل بين عبيد عند مسجد اخلربة من القبلة " أعشار " مجع عشر من أودية 
العقيق وإليه يضاف كهف أعشار " أعظم " بضم الظاء املعجمة مجع عظم جبل كبري مشايل ذات 

ملعروف اليوم اء معا ويقال فيه عظم بفتحتني وهو ااجليش قاله اجملد ويف خط املراغي بفتح اهلمزة والظ
وفيه يقول عامر الزبريي قل للذي رام هذا احلي من أسد. رمت الشوامخ من عري وعن عظم وعن 
حممد بن قليع عن أشياخه قالوا ما برقت السماء قط إال استهلت على عظم وكانوا يقولون إن على 

عبيد  آطام بني املذاد والدوخيل جبل بين عبيد بعضها لبين ظهر قرب نيب أو رجل صاحل " أعماد " أربعة
وبعضها لبين حرام " األعواف " ويقال العواف أحد الصدقات املتقدمة " األعوص " كاألمحر بعني 

وصاد مهملتني شرقي املدينة بني بئر السائب وبئر املطلب " األفراق " ابلفاء آخره قاف كاألسواف  
سر اهلمزة موضع من حوائط املدينة " اآلب " كسراب من أودية األشعر كأنه مجع فرق وعن بعضهم ك

يلتقي مع مضيق الصفراء أسفل من عني العالء " ألنب " ابلفتح ُث السكون ُث موحدة مفتوحة على 
األفصح كما سيأيت يف يلنب " أهلان " كنبهان موضع لبين قريظة " أم العيال " عني عليها سوقة وسبق 

قة فاطمة قاله عرام وقال أبن حزم هي لولد طلحة بن عبيد هللا أنفق عليها مثانني ألف يف آرة أهنا صد
دينار وغلة مثرها خاصة أربعة آالف دينار تسقي أزيد من عشرين ألف خنلة " أمج " بفتحتني وجيم 

 واد أيخذ هو وغران من حرة بين سليم يفرغان يف البحر يطأ املار مبكة األول بعد خليص مبيلني ُث
الثاين وهو وادي األزرق بعد أمج مبيل " ذو أمر " بفتحتني بطريق فيد على ثالثة مراحل من املدينة 
بقرية النخيل وقيل خنل وقال أبن حزم أقطع النيب صلى هللا عليه وسلم عوسجة اجلهين ذا أمر واعتزل 

تح اهلمزة موضع وقد تفبعض ولد أبن الزبري أبمر من بطن أضم يف بعض الفنت " إمرة " ابلكسر كامعة 
قرب جبل املنار به آابر مسى ابسم الصغري من ولد الضأن " األنعم " بضم العني سبق يف مسجد 
املنارتني بطريق العقيق إنه اجلبل الذي على ميني اآليت من الزقيقني وهو الذي بىن عليه املزين وجابر 

محى عاقل قرب  ألنعم بفتح العني جبل ببطنالربعي وفيه يقول الشاعر. ملن الداير غشيتها ابألنعم. وا
وعناه جرير بقوله. حي الداير بعاقل فاألنعم. فاجتنب ما وقع للمجد هنا " أهاب " ككتاب  ضرية

وقد تبدل اهلمزة ايء ويف مسلم تبلغ املساكن أهاب أو يهاب بكسر الياء وإليه تضاف بئر أهاب 
صلى  " بلفظ األوان للعني قال أبن إسحاق ملا قفل النيباملتقدمة يف اآلابر ابحلرة الغربية " ذو أوان 

هللا عليه وسلم من تبوك ونزل بذي أوان بلد بينه وبني املدينة ساعة من هنار أاته خرب مسجد الضرار 
" األوساط " بسني وطاء مهملتني بدار سعد بن عبادة ويف رواية بدار بلحارث ولعل املراد من كان 
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سعد. جري وجدت صفته وصفة األجرد جبل جهينة فنقلته للحديث  بدار سعد منهم عند جوار
 (1)الذي جاء فيه مرفوعا يف األمان من الفنت ُث قال األشعر حيده من." 

"" األنعم " بضم العني سبق يف مسجد املنارتني بطريق العقيق إنه اجلبل الذي على ميني اآليت  .190
ا ابألنعم. بعي وفيه يقول الشاعر. ملن الداير غشيتهمن الزقيقني وهو الذي بىن عليه املزين وجابر الر 

ل فاألنعم. وعناه جرير بقوله. حي الداير بعاق محى ضريةواألنعم بفتح العني جبل ببطن عاقل قرب 
فاجتنب ما وقع للمجد هنا " أهاب " ككتاب وقد تبدل اهلمزة ايء ويف مسلم تبلغ املساكن أهاب 

وان ر أهاب املتقدمة يف اآلابر ابحلرة الغربية " ذو أوان " بلفظ األأو يهاب بكسر الياء وإليه تضاف بئ
للعني قال أبن إسحاق ملا قفل النيب صلى هللا عليه وسلم من تبوك ونزل بذي أوان بلد بينه وبني 
املدينة ساعة من هنار أاته خرب مسجد الضرار " األوساط " بسني وطاء مهملتني بدار سعد بن عبادة 

 (2)ار بلحارث ولعل املراد من كان بدار سعد منهم عند جوار سعد.." ويف رواية بد
وبلفظ السرير الذي جيلس عليه خطا " تضارع "  محى ضرية"" التسرير " واد بني ضلعي  .191

بضم أوله وضم الراء وال نظري له وقد تكسر الراء وبفتح أوله وضم الراء تقدم يف مجاوات العقيق " 
له  جبل يف قبلة أبلى " تعهن " بكسر أوله واثلثه ويفتحان وحكى ضم أو تعار " ابلكسر وإمهال العني

وفتح اثنيه وكسر اثلثه ولإلمساعيلي دعهن ابلدال املهملة بدل التاء ويقال هتاهن ابلضم وكسر اهلاء 
عني ماء خربة بطريق القيا بثالثة أميال جلهة مكة فقول اجملد هي بني القاحة والسقيا مردود إذا لقاحه 

 (3)بل السقيا مبيل." ق
يب " ثعال وماؤه حملارب يف جبل شع حبمى ضرية"" الثراي " بلفظ أسم النجم من مياه الضباب  .192

" كغراب شعبة بني الروحاء والرويثة " الثمام " ابلضم بلفظ النبت املعروف ويقال الثمامة يضاف إليه 
خريات " مثغ " املوضع املعروف اليوم ابلص صخريات الثمام ورواه املغاربة ابملثناة حتت بدل املثلثة وهو

ابلفتح والغني املعجمة مال يف شامي املدينة قرب كومة أِب احلمراء أصابه عمر بن اخلطاب من يهود 
بين حارثة وتصدق به كما يؤخذ من كالم أبن شبة وغريه وعن عمر بن اخلطاب من يهود بين حارثة 

وعن أبن عمر أنه أول ما تصدق به يف اإلسالم وهو  وتصدق به كما يؤخذ من كالم أبن شبة وغريه
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غري صدقة عمر خبيرب كما يف كتاب أبن سبة لكن للدرارقطين أن عمر أصاب أرضا خبيب ريقال له 
 (1)مثغ احلديث فإن." 

"جنفا وضلع اجلنفا موضع بني الربذة وضرية من داير حمارب على جادة اليمامة إىل املدينة "  .193
ة ة البستان عقدة بني ظلم وملحتني وموضع بني وادي القرى وتبوك وروضة اجلنيناجلنينة " تصغري جن

 " اجلوانية " حبمى ضريةبني ضرية وحزن بين يربوع " اجلواء " ابلكسر واملد ماء 

ابلفتح وتشديد الواو وكسر النون وايء مشددة وحكى ختفيفها موضع شامي املدينة بينها وبني أحد 
 (2)خطأ من قال جبهة الفرع " اجليار " ككتاب من أرض خيرب." بطرف احلرة الشرقية وأ

"" الرويثة " ابلضم وفتح الواو وسكون املثناة حتت وفتح املثلثة آخره هاء منهل بطريق مكة  .194
على حنو ستني ميال من املدينة " رهاط " كغراب والطاء مهملة موضع أبرض ينبع اختذت به هذيل 

رهبا قسواعا وقال عرام فيما يطيف حببل مشنصري قرية يقال هلا رهاط بقرب مكة على طريق املدينة وب
احلديبية وهي مواضع بين سعد الذي نشأ فيهم النيب صلى هللا عليه وسلم وقال صاحب املسالك 
واملمالك من توابع املدينة وخماليفها ساية ورهاط وعران وسيأيت عن اجملد عران يقال هلا رهاط " الراين 

طويل وواد  أمحر يف أسفل جبل حبمى ضرية" ضد العطشان أطم لبين حارثة وآخر لبين زريق وماء 
 (3)هناك وجبل ببالد بين عامر وموضع به قصور مبعدن بين سليم." 

"قال أسامة بن زيد فجئت زيد بن حارثة وهو واقف ابملصلى وقد غشيه الناس فإتيان بشري  .195
السافلة للمصلى دليل على ما ذكر " الساهية " من أودية العقيق " ساية " كغاية واد عظيم جبله 

من سبعني عينابه خنل وموزورمان وعنب وهو وادي أمج ويطلع على ساية من جبل  مشنصرية أكثر
السراة دون عسفان قال اجملد ومل يزل واليها من قبل صاحب املدينة إال يف زماننا " الستار " ابلكسر 

لى وجبل آخر ابلعالية بداير بين سليم واجبل سود ع حبمى ضريةومثناة من فوق ُث ألف وراء جبل 
ة مراحل من ينبع " سجاسج " اسم وادي الروخاء والسجسج اهلواء الذي ال حر فيه قال ابن ثالث
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سبة " السد " ابلضم سد عبد هللا بن عمرو بن عثمان الذي أييت منه رانوان يقرب عرب وقال عرام هو 
 (1)." هما مسا جبل شوران مطل عليه أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بسده ومن السد قناة إىل قباء ا

قال  مى ضريةحب"" شعيب " ابلضم ُث الفتح موحدة مفتوحة مقصور جبل وقيل جبال منيعة  .196
 جرير يهجو العباس بن يزيد الكندي

 أعبد حل يف شعيب غريبا ... ألو ماال أابلك واغرتااب

قال السريايف يقول أنت من أهل شعيب ولست بكندي بل أنت دعي فيهم محلت بك أمك يف شعيب 
" ابلضم ُث السكون عني قرب يليل ويف اخلالئق شعبة عبد هللا وشعبة عاصم أتيت يف عاصم " شعبة 

ووادي شعبة من أودية أبلى " شعث " ابلضم ُث السكون آخره مثلثة مجع أشعث موضع بني السوارقية 
ومعدن بين سليم " شعر " بلفظ شعر الرأس جبل مشرف على معدن املاوان بناحية الوضح أكثر 

 (2)اء من ذكره." الشعر 
"" الشقراة " جبيل انصب يف غرِب النقيع " الشقرة " ابلضم ُث السكون موضع بني جبال  .197

محر بطريق فيد على مثانية عشر ميال من النخيل وعلى يومني من املدينة انتهى إليه بعض املنهزمني 
لكسر من " ابلفتح وقيل ابيوم أحد كما رواه البيهقي ومنه قطع الدوم لعمارة املسجد يف زماننا " شق 

حصون خيرب أو موضع به حصون من حصوهنا منها الرباز كان أهله أشد رميا للمسلمني عند حصارهم 
فحصبه النيب صلى هللا عليه وسلم بكف من حصباء فرجف هبم وساخ رواه الواقدي " شلول " بالمني  

ية هضبة جري الشيماء مبثناة حتتكصبور موضع بنواحي املدينة " الشماء " ابلتشديد واملد وعند اهل
من هضب األشيق بناحية عرفجا محراء وفيها سواد " الشماخ " ابلفتح والتشديد وإعجام  حبمى ضرية

 (3)اخلاء أطم يف قبلة بيوت بين سامل." 
"الرؤوس مع كثري من بوادر الطعام واستأنف الذبح هلم فعجب أبن هشام فقال نراه ذبح يف  .198

هذه الرؤوس انتهى وقد تصحف عليه وإمنا هو صفر بلفظ اسم الشهر الذي يلي ليلة من الغنم عدد 
حمرم وقد قدمناه يف موضعه " ضفرية " ابلفتح وكسر الفاء املسناة املستطيلة يف األرض وما يعقد بعضه 
على بعض ليحبس السيل وحنوه ابلعقيق عدة ضفائر " ضلع بين الشيصبان " بطن من اجلن كفار " 
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ر مسرية بينهما واد التسري حبمى ضريةالك " بطن من اجلن مسلمون والضلعان جبالن وضلع بين م
يوم ويقع القتال بني هذين البطنني ويف ذلك خرب غريب يف األصل األول وضلع بين مالك حيل به 
الناس ويرعون فيه ويصيدون خبالف ضلع بين الشيصبان " ضوحيك " سبق يف ضاحك " الضيفة " 

 (1)" قرب ذات محاط..
"" حرف الطاء " " طاشا " ابلشني املعجمة من أودية األشعر الغورية يصب على وادي  .199

الصفراء " طخفة " ابلكسر وسكون اخلاء املعجمة جبل أمحر طويل حذاءه منهل وآابر له ذكر يف 
 ة" الطرف " بفتح الطاء والراء ماء دون النخيل قاله الواقدي وهو بطريق العراق على مخس محى ضرية

وعشرين ميال أو أزيد من املدينة وعلى عشرين ميال من بطن خنل به آابر وبرك قاله األسدي " ذو 
الطفيتني " ابلضم وسكون الفاء من غدر إن العقيق يف رضراضة غليظة من أعذب ماء شرب ويقال 

 (2)له اليوم أبو الطفا." 
" عاص وعويص "  محى ضرية"" عارمة " كفاطمة ردهة بني هضبات يدعني عوارم وسط  .200

واداين عظيمان بني مكة واملدينة " عاصم " كصاحب أطم لبين عبد األشهل كان على الفقارة يف 
أدىن بيوت بين النجار وأطم آخر بقباء فيه البئر اليت يقال هلا قباء وذو عاصم من أودية العقيق لعقد 

جبل  " عاقل " بكسر القاف عاصم بن عدي بن العجالن حلف األوس مع مزينة ملا نزلوا البقيع به
" العالية " أتنيث العايل بالد واسعة وهي أعلى احلجاز بلدا وأشرفها موضعا  حبمى ضريةيناوح منعجا 

وعالية املدينة وعواليها ما كان يف جهة قبلتها من قباء وغريها على ميل فأكثر ملا قالوه يف السخ من 
دانها وأقصاها عمارة ثالثة أميال أو أربعة وأقصاها أنه ابلعوايل على ميل من املسجد النبوي وهو أ

 (3)مطلقا مثانية أميال أو ستة فينزل على هذا اختالف الرواايت." 
"عبالء اهلرودة ثبت يصبغ به " عبود " كسفود تقدم يف عابد " العثرة " ابلكسر وسكون  .201

مى حباملثناة فوق ُث راء جبل يف قبلة املدينة يقال له املستندر األقصى " عثاعث " جبال صغار سود 
يشرف على مهزور " عثعث " كربرب اجلبل الذي يقال له سليع " العجمتان " تثنية عجمة  ضرية

انب البطحاء من العقيق " عدنة " ابلنون حمر كاهضبة بفرش مال وموضع من الشربة " عدينة " جب
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مصغر عدنة أطم ابلعصبة بني الصفاصف والوادي " عذق " ابلفتح ُث السكون أطم لبين أمية بن زيد 
 (1)وبئر عذق تقدمت." 

عراقيب " قرية  غري هاء """ عذيبة " تصغري عذبة ماء بني الينبع واجلار ويقال فيها العذيب ب .202
" عرى " كعزى اسم وادي نقمي كما سيأيت يف النون " العرج " ابلفتح  حبمى ضريةضخمة ومعدن 

ُث السكون قرية جامعة على حنو ثالث مراحل من املدينة بطريق مكة رأى هبا تبع دواب تعرج فسماها 
ام إبنطاكية ُث ابجلزر ان ابلشام ُث ابللكالعرج وقيل ألنه يعرج هبا عن الطريق وقيل إن جبلها يتصل بلبن

وفيه الباب ُث املدان وطوله مخسمائة فرسخ وفيه اثنان وسبعون لساان " العرصة " ابلفتح ُث السكون 
 (2)وإمهال الصاد كل جوبة متسعة ألبناء فيها وعرصة العقيق تقدمت فيه." 

بلتني ف مما حول مسجد الق"" العرض " ابلكسر اسم للجرف وخصه املطري مبا يف قبلة اجلر  .203
من املزارع وأعراض املدينة بطون سوادها حيث الزرع أو قراها اليت يف أوديتها وأعراض خيرب أتيت يف 
وادي الدوم " عرفات " بلفظ عرفات مكة تل مرتفع قبلي مسجد فباء كان يقف به النيب صلى هللا 

رفة "  عرفجاء " أحد مياه األشيق " ععليه وسلم يوم عرفة فريى عرفات كذا يف رحلة أبن جبري " 
ة " وعرفة منعج وعرفة األجيال أجيال صبح " عرق الظبي محى ضريةكغرفة حبروفه غري األول عرفة 

تقدم يف الظاء املعجمة " عراين " بلفظ ضد املكتسي أطم كان آلل النضر رهط أنس بن مالك يف 
 (3)صقع القبلة." 

مضمومة موضع بني مكة واملدينة " عسعس " كفدفد "" عزوزي " بزايني معجمتني األوىل  .204
من سبله دارة عسعس " عسفان " ابلضم ُث السكون وابلفاء قرية جامعة بني مكة  حبمى ضريةجبل 

واملدينة على حنو يومني من مكة هبا آابر وبرك وعني تعرف ابلعوالء " عسيب " جبل يقابل برام يف 
 دينة وضع انحية معدن القبيلة ويروي ابلعني والسنيشرق البقيع من أعاله " عسية " ابلفتح ك

 املعجمتني " العس " ابلضم للغراب وغريه وذو العمر من أودية العقيق

 (4)" العسرية " تصغري عسرة من العدد وذو العسرية أودية العقيق." 
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عتزل ا"" قلهبا " بفتحتني وكسر اهلاء وابلياء املشددة حفرية قرب املدينة لسعد بن أِب وقاص  .205
هبا بعد قتل عثمان وأمر أن ال حيدث بشيء من أخبار الناس حىت يصطلحوا ويف أبنية سيبويه قلهيا 

 وفسره ابحلفرية املذكورة وقال كثري:

 ولكن سقى صوب الربيع إذا أتى ... إىل قلهيا الدار واملتذميا

 هري:أنشد لز " قلهي " بفتحات كجمزي وحكى سكون المه قرية بوادي ذي روالن لبين سليم و 

 إىل قلهي تكون الدار منا ... إىل كناف دومة فاحلجون

" القموص " كصبور ابلصاد املهملة جبل عليه حصن لبين احلقيق خبيرب وقيل الغضن ابلغني والضاد 
املعجمتني حاصره النيب صلى هللا عليه وسلم قريبا من عشرين ليلة ُث أعطى الراية عليا فقيل مرحبا 

بين  " القوافل " بقافني أطم يطرف منازل حبمى ضريةأحد األودية " قنيع " ابلضم  وفتحه " قناة "
 (1)سليم مما يلي العصبة." 

"" كراع الغميم " يف الغني املعجمة " الكر " ابلضم جزيرة على البحر املاحل على ستة أميال  .206
من اجلحفة " كشب " ابلضم ككتب جبل أسود تعرف به انحيته " كفته " ابلفتح ُث السكون آخره 

حتوزهم " و  هاء مقربة البقيع ألهنا تسرع البالء قاله الواقدي وقال اجملد ألهنا تكفت املوتى أي حتفظهم
" كلب " أطم من آطام املدينة ورأس  محى ضريةالكالب " ابلضم خمففا آخره موحدة ماء بناحية 

 (2)الكلب جبل." 
"ليسمعن هبذا الوادي وهو أخصب ما بني يديه وما خلفه " املسلل " ثنية تشرف على قديد   .207

ديد الراء واد " بفتحتني وتشكان هبا مناة الطاغية " املشريب " تصغري مشرب يف حدود احلرم " مصر 
" مصلوق " ماء لبين عمرو بن كالب يصدقهم املصدق عليها بعد مدعا " املضيق  محى ضريةأبعلى 

 (3)" ابلفتح وكسر الضاد املعجمة ومثناة حتت وقاف." 
"" املهراس " ابلكسر ُث السكون آخره سني مهملة ماء أبقصى شعب أحد جيتمع من املطر  .208

يف نقر هناك وجاء على يوم أحد مباء منه يف درقته فوجد له النيب صلى هللا عليه وسلم رحيا فعاف 
شربه وغسل منه الدم وصب على رأسه وألمحد وجال املسلمون حوله حنو اجلبل ومل يبلغوا حيث يقول 
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الناس الغار إمنا كان حتت املهراس ُث ذكر إقبال النيب صلى هللا عليه وسلم إليهم وألبن عقبة إن الناس 
أصعدوا يف الشعب وثبت هللا نبيه وهو يدعوهم يف أخراهم إىل قريب من املهراس يف الشعب " مهروز 

راء يف أودية  لسكون آخره" بضم الراء وآخره موضع سوق املدينة كما يف الفائق " مهزور " ابلفتح ُث ا
 (1)." حبمى ضريةاملدينة " مهزول " آخره الم واد يف إقبال النري 

"على ما قال اجملد ومنزل يف طريق فيد به مياه قرب الكديد وبه عيون كانت حلسني بن علي  .209
املقتول بفخ علي نيف وستني ميال من املدينة قاله األسدي قال وبه مسجد نبوي والوادي الذي به 
الطريق ذو أمر وإذا أتملته مع ما سبق عن أبن زابلة آخر مساجد تبوك علمت إن املعرب عنه ابلنخيل 
هنا هو خنل وسبق عن الواقدي وأبن الكديد فوق الشقرة خبالف خنل نعم عائر األسدي بني بطن 

ة النسار وقيل مها نسران فجمعا وقال أبو عبيد حبمى ضريةخنل وبني النخيل " النسار " ككتاب جبل 
أجبل متجاورة " نسر " بلفظ الطائر املعروف موضع بعقيق املدينة من بالد مزينة " نسع " ابلكسر 

 (2)ُث السكون وعني مهملة صدر وادي العقيق." 
"وهو احلمى النبوي " النصع " ابلكسر وإمهال الصاد والعني جبال سود بني الصفراء وينبع  .210

مى حبضاد " كقطام بضاد معجمة ودال مهملة جبل لغىن والتصنيع مصغر جبل قرب العذيبة " ن
 (3)." ضرية

"" نيار " ابلكسر آخره راء يضاف إليه أطم نيار مبنازل بين حارثة " النري " ابلكسر جبال يف  .211
 أو جبل أبعلى جند " نيق العقاب " ابلكسر وضم العني موضع قرب اجلحفة. محى ضرية

ا جليم املذكور يف حديث القلتني قرية قرب املدينة عملت فيه" حرف اهلاء " " هجر " بفتح اهلاء وا
تلك القالل أوال وليست هجر البحرين قاله النووي وعن األزهري إهنا هجر البحرين " اهلجيم " ابلضم 

 (4)وفتح اجليم أطم ابلعصبة " اهلدبية " بفتحتني وكسر املوحدة وتشديد املثناة حتت ُث هاء." 
كثري القرى أو مدينة قدمية بني الشام واملدينة النبوية وال أغراب يف عدها "" وادي القرى " واد   .212

من أعمال املدينة ملا أوضحناه يف األصل وألبن سعد أن أسامة بن زيد ملا رجع من غزوة الروم أغذ 
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السري فورد وادي القرى يف سبع ليال ُث قصد يعد ويف السري فسار إىل املدينة ستا وللبيهقي عن أِب 
رة خرج النيب صلى هللا عليه وسلم من خيرب إىل وادي القرى وهبا يهود وانس من العرب فافتتحها هري

وترك األرض والنخل أبيدي يهود فلما بلغ أهل تيماء صاحلوه على اجلزية وأخرج عمر يهود خيرب 
رى لقوفدك دون يهود تيماء ووادي القرى ألهنما داخلتان يف أرض الشام ويروي إن ما دون وادي ا

إىل املدينة حجاز وقال أمحد بن جابر قيل إن عمر رضي هللا عنه أجلى يهود وادي القرى وقيل مل 
جبلهم وسبق يف ذي املروة إن بعضهم عده من وادي القرى وعليه أهل الندينة اليوم وهو غري وادي 

 (1)." حبمى ضريةالقرى املذكور " واردات " هضبات صغار 
ديث أهبان حبرة الوبرة من حرة املدينة كما سبق فيها وذكره اجملد "والصواب إن الوبرة يف ح .213

وايقوت أيضا " وبعان " ابلفتح ُث السكون وإمهال العني آخره نون وتبدل الباء الما قرية على أكتاف 
آرة " الوحيدة " مؤنث الوحيد للمنفرد موضع بني املدينة ومكة " ودان " ابلفتح ودال مهملة مشددة 

رية على مرحلة من اجلحفة بينها وبني األبواء ستة أميال أو مثانية أكثر نصيب من ذكرها آخره نون ق
يف شعره وسبقت يف هرشي " ودعان " ابلفتح ُث السكون وعني مهملة آخره نون موضع بينبع " 

" ورقان " ابلفتح ُث الكسر وقد يسكن وابلقاف جبل عظيم على  حبمى ضريةهضب الوراق " جبل 
 (2)عد من املدينة وينقاد من سيالة إىل اجلي بني العرج والرويثة ويليه." يسار املص

"القدسان وبسفحه عن ميينه سيالة ُث الروحاء ُث الرويثة ُث اجلي ويف ورقان أنواع الشجر املثمر  .214
وغري املثمر وبه أوشال وعيون سكانه بنو أوس من مزينة قوم صدق أهل عمود وسبق يف فضل أحد 

جبال اجلنة مع غريه مما جاء يف فضله " الوسباء " ابلفتح وسكون السني املهملة ُث ابء إن ورقان من 
" وسوس  ينسب إليه دارة وسط حبمى ضريةموحدة وابملد مال لبين سليم بلحف أبلى " وسط " جبل 

 ة" من الوسواس من أودية القبلية يصب من األجرد على احلاضرة والنكباء ومها فرعان هبما خنل جلهين
وغريهم واحلاضرة عني يف صدر احلرار " الوشيجة " ابلفتح وكسر الشني املعجمة ُث مثناة حتت وجيم." 

(3) 
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"وظلم واجلنينة، ُث يلقاها وادي ذي أوان ودوافعه من الشرق، ويلقاها من الغرب واد يقال له  .215
رمة الذي ها وادي ببواط واحلزار، ويلقاها من الشرق وادي األئمة، ُث متضي يف وادي إضم حىت يلقا

يقال له ذو البيضة من الشام، ويلقاها وادي ترعة من القبلة، ُث يلتقي هو ووادي العيص من القبلة، 
ُث يلقاه دوافع واد يقال له حجر ووادي اجلزل الذي به السقيا والرحبة يف خنيل ذي املروة مغراب، ُث 

ند جبل ال له سفيان حني يفضي إىل البحر عيلقاه وادي عمودان يف أسفل ذي املروة، ُث يلقاه واد يق
يقال له أراك، ُث يدفع يف البحر من ثالثة أودية يقال هلا اليعبوب والنتيجة وحقيب، وذكر ابن شبة 

 حنوه، وكذا اهلجري.

وقال املطري: إن السيول جتتمع بدومة سيل بطحان والعقيق والزغابة النقمى وسيل غراب من جهة 
حدا وأيخذ يف وادي الضيقة إىل إضم جبل معروف، ُث إىل كرى من طريق مصر الغابة فيصري سيال وا

 ويصب يف البحر، انتهى.

 وفيه أمور:

 

 ]األمر[ األول:

جعله جمتمع السيول برومة، وإمنا جمتمعها بزغابة كما سبق، وذلك أسفل من رومة غرِب مشهد سيدان 
املطري قول ابن إسحاق يف غزوة اخلندق: محزة كما قاله اهلجري، وهو أعلى وادي إضم، ومأخذ 

 أقبلت قريش حىت نزلت مبجتمع السيول من رومة بني اجلرف وزغابة، وهو خمالف ملا سبق.

 

 الثاين:

 جعله لزغابة سيال ينصب لرومة، ورومة هي اليت تنصب إىل زغابة.

 

 الثالث:

تمع مع السيول بق بنقمى، وإنه جيجعله النقمى مما جيتمع مع السيول برومة، مع أنه املعرب عنه فيما س
 ابلغابة.

 

 الرابع:

جعله لغراب سيال جيتمع برومة، ومل أقف له على مستند، وغراب جبل يف تلك اجلهة على طريق 
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 الشام.

 

 اخلامس:

جعله إضم اسم جبل، ومغايرته بينه وبني وادي الضيقة، خالف ما تقدم، واختلف اللغويون يف أن 
 ناك، والظاهر أنه اسم للجبل وواديه.إضم اسم ملوضع أو جبل ه

 

 الفصل السادس فيما مسي من األمحاء، ومن محاها، وشرح حال محى النيب ص

 

 معىن احلمى

واحلمى، لغة: املوضع الذي فيه كأل حيمي ممن يرعاه، وشرعا: موضع من املوات مينع من التعرض له 
والياء، قال  ميد، ويكتب املقصور ابأللفليتوفر فيه الكأل فرتعاه مواش خمصوصة. وهو ابلقصر، وقد 

، ومحى الربذة، وكأنه أراد املشهور من احلمى بنجد، قال صاحب محى ضريةاألصمعي: احلما محيان: 
 (1)املعجم: ووجدت أان محى فيد، ومحى النري، ومحى ذي الشرى، ومحى النقيع.." 

 "محى النقيع .216

. ى ضريةمحيت ما يؤخذ منه دخول النري يف قلت: وهي عدا النقيع بنجد، وهي متقاربة، بل سيأ
والنقيع ابلنون املفتوحة والقاف املكسورة والياء التحتية الساكنة والعني املهملة على الصحيح املشهور، 

وهو كل موضع يستنقع فيه املاء، وبه مسي هذا الوادي. وحكى عياض عن أِب عبيد البكري أنه ابلباء  
 ون إضافة فهو هذا.كبقيع الغرقد، قال: ومىت ذكر د

قلت: الذي نقله السهيلي عن أِب عبيد أنه ابلنون، قال عياض: وأما احلمى الذي محاه النيب صلى 
أتى بقدح لنب »هللا عليه وسلم ُث اخللفاء األربعة فهو الذي يضاف إليه غور النقيع، ويف حديث آخر 

ب در وادي العقيق، وهو أخصومحى النقيع على عشرين فرسخا من املدينة، وهو ص« . من النقيع
موضع هناك، وهو ميل يف بريد، فيه شجر، ويستأجم حىت يغيب فيه الراكب، فاختلف الرواة وأهل 
املعرفة يف ضبطه: فوقع عند أكثر رواة البخاري ابلنون، وذكر حنو ما تقدم، وهو موافق يف ذكر املسافة 

عل املراد أن العقيق يبتدئ من حضري، ولألِب علي اهلجري، وقد تقدم عنه أنه ينتهي إىل حضري، و 
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من رواية ابن شبة يف أن النقيع على أربعة برد من املدينة طرفه األقرب إليها، ومراد اهلجري طرفه 
 األقصى.

وقال نصر: النقيع قرب املدينة كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، محاه، وهو من داير مزينة، وهو 
 ابلنون، وأما الباء فيهما فخطأ صراح.غري نقيع اخلضمات، وكالمها 

وقال اهلجري: الطريق إىل الفرع وسيارة وسنانة والصابرة والقرنني جند واألكحل وأموال هتامة؛ تعرتض 
 النقيع يسارا للخارج من املدينة، وبعض الناس جيعلها إىل مكة، وهي طريق التهمة.

 لنيب صلى هللا عليه وسلم من النقيع، أمحاهونقل أيضا أن أول األمحاء وأفضلها وأشرفها ما أمحى ا
خليل املسلمني وركاهبم، فلما صلى الصبح أمر رجال صيتا فأوىف على عسيب وصاح أبعلى صوته، 
فكان مدى صوته بريدا، ُث جعل ذلك محى طوله بريد وعرضه امليل يف بعض ذلك وأقل، وذلك يف 

يعود   ي: يستأصل أصله ويغلظ نبته حىتأ -قاع مدر طيب ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم
يغيب فيه الراكب إذا أحيا، وفيه مع ذلك كثري من العضاه والغرقد والسدر والسيال والسلم  -كاألمجة

والطلح والسمر والعوسج، وحيف ذلك القاع احلرة حرة بين سليم شرقا، وفيها رايض وقيعان، وحيف 
أعالم مشهورة مذكورة: منها برام، والوائدة، وضاف، ذلك القاع من غربيه الصخرة، ويف غربيه أيضا 

والشقراء، وببطن قاع النقيع يف صري اجلبل غدر تضيف، فأعالها يراحم، ُث ألنب، وبعضهم يقول: 
 يلنب، وهو أعظمهما وأذكرمها.

ويف سنن أِب داود بسند حسن عن الصعب بن جثامة أن النيب صلى هللا عليه وسلم محى النقيع وقال 
 (1)« .." ى إال هللاال مح»
 "وقال أبو قطيفة: .217

 ليت شعري وأين مين ليت ... أعلى العهد يلنب فربام

«1» 
 أم كعهدي النقيع أم غريته ... بعدان املعصرات واألايم

 وقال عبد هللا بن قيس الرقيات:

 أزجرت الفؤاد منك الطرواب ... أم تصابيت إذ رأيت املشيبا

 رايضا من النقيع ولوابأم تذكرت آل سلمة إذ حلوا ... 
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 ُث مل يرتكوا على ماء عمق ... للرجال الوراد منهم قلواب

 

 الفصل السابع يف شرح حال بقية األمحاء، وأخبارها

 

 محى الشرف

 منها: الشرف، محاه عمر رضي هللا تعاىل عنه، وليس هو شرف الروحاء، بل موضع بكبد جند.

غاير بينه  والظاهر أنه مراد من محى ضريةكتنفه جبال قال نصر: الشرف كبد جند، وقيل: واد عظيم ت
 والربذة. محى ضريةوبني 

يف أول ، و محى ضريةقال األصمعي: الشرف كبد جند، وكانت منازل بين آكل املرار، وفيها اليوم 
الشرف الربذة، وهي احلمى األمين، والشريف إىل جنبه يفصل بينهما السرير، فما كان مشرقا فهو 

 ا كان مغراب فهو الشرف، انتهى.الشريف، وم

أنه كان  ى ضريةمحوالربذة ملا سيأيت يف  محى ضرية« محى الشرف والربذة»وحيتمل: أن املراد بقوهلم 
يقال لعامله عامل الشرف، ومل يفرد اهلجري يف أمحاء جند الشرف، ومل يبني له حمال، وإمنا ذكر الربذة 

 وضرية مع ما سيأيت فيهما.

 كان يقال: من تصيف الشرف، وتربع احلزم، وشىت الصمان؛ فقد أصاب املرعى.وقال األصمعي:  

 

 محى الربذة

ومنها: محى الربذة قرية بنجد من عمل املدينة، على ثالثة أايم منها، قاله اجملد، ويف كالم األسدي ما 
رضي هللا  نيقتضي أهنا على أربعة أايم، قال اجملد: وكان أبو ذر الغفاري خرج إليها مغاضبا لعثما

 تعاىل عنهما، فأقام هبا إىل أن مات، وتقدم قول األصمعي إهنا يف

__________ 

 (1)( يلنب: غدير بنقيع احلمى. برام: جبل من أعالم النقيع.." 1)
"الشرف وإهنا احلمى األمين، وقال نصر: هي من منازل احلاج بني السليلة والعقيق، أي الذي  .218

 بذات عرق.
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 األهوازي أهنا خربت يف سنة تسع عشرة وثالمثائة؛ التصال احلروب بني أهلها ويف اتريخ عبيد هللا
وأهل ضرية ُث استأمن أهل ضرية إىل القرامطة، فاستنجدوهم عليهم، فارحتل أهل الربذة عنها فخربت، 

 وكان أحسن منزل بطريق مكة.

ربك ووصف ما هبا من ال وقال األسدي: الربذة لقوم من ولد الزبري، وكانت لسعد بن بكر من فزارة،
 واآلاثر، وقال: إن هبا بئرا تعرف ببئر املسجد بئر أِب ذر الغفاري.

وتقدم أن النيب صلى هللا عليه وسلم محى الربذة إلبل الصدقة، وقيل: أبو بكر، وقيل: عمر، وهو 
 املشهور.

ربذة لنعم الوروى ابن أِب شيبة إبسناد صحيح عن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما أن عمر محى 
الصدقة، وهلذا نقل اهلجري عن مجاعة أن أول من أمحى احلمى ابلربذة عمر بن اخلطاب لقصاص 
الصدقة، وأن سعة محاه الذي أمحى بريد يف بريد، وأن سرة محى الربذة كانت احلرة، ُث زاد الوالة بعد 

فر بن سليمان دينة، وكان جعيف احلمى، وآخر من أمحاه أبو بكر الزبريي لنعمه، وكان يرعى فيه أهل امل
يف عمله األخري على املدينة أمحاه لظهره بعد ما أبيحت األمحاء يف والية املهدي، ُث مل حيمه أحد منذ 

 عزل بكار الزبري.

وأول أعالمه رحرحان جبل غرِب الزبدة على أربعة وعشرين ميال منها يف أرض بين ثعلبة بن سعد كثري 
ماء يقال له الكديد حفائر عادية عذاب، ُث أروم جبل عن يسار املصعد، القنان، وأقرب املياه منه 

ويدعى اجلندورة يف أرض بين سليم، وأقرب املياه منه ماء لبين سليم يدعى ذنوب داخل يف احلمى 
على اثين عشر ميال من الربذة، ُث اليعملة، وهبا مياه كثرية، بينها وبني الربذة ثالثة عشر ميال، ُث عن 

ملصعد هضبات محر يدعني فواىف أبرض بين سليم، على اثين عشر ميال من الربذة، ُث عمود يسار ا
احملدث، وهو عمود أمحر يف أرض حمارب، أبصله مياه تدعى األقعسية، على أربعة عشر ميال من 

 الربذة، وهو بلد واسع.

 

 محى ضرية

قرية مسيت ابسم بئر يقال هلا ضرية، وقال ابن الكليب: مسيت ضرية بضرية بنت  محى ضريةومنها: 
 نزار، وهي أم حلوان بن عمران بن إحلاف بن قضاعة، وقال األصمعي:

، يليه ى ضريةمحويقال ضرية بنت ربيعة بن نزار، وقال نصر: ضرية صقع واسع بنجد، ينسب إليه 
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ي أبو عبيد البكري: ضرية إىل عامل املدينة، وقال غريه: وه أمري املدينة، وينزل به حاج البصرة، قال
قرية عامرة قدمية يف طريق مكة من البصرة، وهي إىل مكة أقرب، غري أهنا من أعمال املدينة حيكم 

 (1)عليها واليها.." 
"وذكر األسدي يف وصف طريق البصرة ما يقتضي أن ضرية على حنو عشرة أايم من مكة،  .219

 رفة هبا أهنا من املدينة على حنو سبع مراحل، وأهنا إىل املدينة أقرب.وأخربين أهل املع

وقال ابن سعد: سرية حممد بن مسلمة إىل القرطاء بطن من أِب بكر كانوا ينزلون البكرات بناحية 
 ضرية، وبني ضرية واملدينة سبع ليال، انتهى.

 اعر:اؤها عذب طيب، قال الش، قال: وضرية: بئر ممحى ضريةوتقدم قول األصمي يف الشرف إن به 

 أال اي حبذا لنب اخلالاي ... مباء ضرية العذب الزالل

، وكان محى كليب بن وائل فيما يزعم بعض محى ضريةونقل اجملد أن أشهر األمحاء وأسريها ذكرا 
ابدية طيئ، قال: وذلك مشهور عندان ابلبادية يرويه كابر عن كابر، ويف انحية منه قرب كليب معروف 

  اآلن.إىل

قلت: وأخربين بذلك رئيس أهل جند ورأسها سلطان البحرين والعطيف فريد الوصف والنعت يف 
جنسه صالحا وإفضاال وحسن عقيدة أبو اجلود أجود بن جرب أيده هللا تعاىل وسدده، وقال: إن قرب  

ن م كليب هناك معروف عند العرب يقصدونه، قال: ودلين عليه بعضهم ألقصده، فقلت: وهو واحد
 اجلاهلية.

ونقل اهلجري أن أول من أمحى احلمى بضرية عمر بن اخلطاب، أمحاه إلبل الصدقة وظهران الغزاة، 
وأن سروح الغنم العادية من ضرية ترعى على وجوهها ُث تؤوب بضرية، وذلك ستة أميال من كل 

لنعم  كثر اانحية، وضرية يف وسط احلمى؛ فكان على ذلك حياة عمر وصدرا من والية عثمان، ُث
حىت بلغ أربعني ألف بعري، فضاق عنه احلمى، فأمر عثمان أن يزاد ما يسع إنل الصدقة وظهران 
الغزاة، فزاد زايدة مل حيددوها، إال أن عثمان رضي هللا تعاىل عنه اشرتى ماء من مياه بين ضبيعة كان 

ميال من على حنو عشرة أ أدىن مياه غىن إىل ضرية يقال له البكرة عند هضبات يقال هلا البكرات
ضرية يذكرون أن البكرة دخلت يف محى عثمان، ُث مل تزل الوالة تزيد فيه، واختذوه مأكلة، ومن أشدهم 
فيه انبساطا ومنعا إبراهيم بن هشام املخزومي، زاد فيه وضيق على أهله، واختذ فيه من كل لون من 
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تل مرة ليه أشد القتال، ويكون فيه الدماء، وقاألوان اإلبل ألف بعري، ومل تزل حواط احلمى يقاتلون ع
حواط بن هشام ورعيان أهل املدينة وهم أكثر من مائيت رجل انسا من غىن على ماء لغىن يقال له 
الساه قتاال شديدا، فظفر الغنويون، فقتلوا منهم اثين عشر رجال، ُث صاحلوهم على العقل، لكل واحد 

 مائة من اإلبل، فقال بعض الغنويني:

 ايل غىن إنه عقل النعم ... وليس ابلنوم وترجيل اللمم

وكان انس من الضباب قدموا على ولد عثمان، فاستسقوهم ابلبكرة فأسقوهم، فلم تزل أبيديهم.." 
(1) 

"وملا ويل أبو خليد العبسي خال الوليد عمل ضرية نزهلا وحفر يف جوف النتاءة يف حق غين  .220
 غىن تلك احلفرة وسووها ابألرض.فقريه، فلما ويل بنو العباس هدمت 

ولبين عبس ماء يف شعب يقال له األسودة، وهلم ابحلمى ماء يقال له ضحح يف إبط رميلة احلسى 
حسى بن حصبة، وهلم احلاء هبا خنل كثري، وهلم مياه أخرى، ُث األقعس، ُث تليه هضبات تدعى 

يف إقبال البئر  بلد كرمي من الوضح قطبيات يف إقبال البئر، ُث يليها هضبات يقال هلا العرائس يف
 أيضا، وبني العرائس جبل يقال له عمود الكور.

شعر: جبل عظيم يف انحية الوضح، وعنده ماء يقال له الشطون، أكثر الشعراء من ذكره، قال 
 اخلضري:

 سقى هللا الشطون شطون شعر ... وما بني الكواكب والغدير

ابر صغار سود عالهن الرمل مشرفات على مهزول، وهو وعن يسار العرائس ابلوضح جبال بينهن آ
واد يف إقبال البئر، وهن تسمني العثاعث، ذكرهن ابن شوذب يف شعر مدح به السرى، فقال من 

 أبيات:

 براب العثاعث حيث واجهت الراب ... سند العروس وقابلت مهزوال

حلمى، ُث يليه وهو بناحية اُث يلي العثاعث ذو عثث واد يصب يف التسرير، ويصب فيه وادي مرعي 
نضاد، وهو بطرف البئر الشرقي يف حقوق عىن، ويلي البئر جبال كثرية سود بعضها إىل بعض، ومنها 
خترج سيول التسرير، وبنضاد وذي عثث تلتقي سيوهلا، واحلثحاث والبقر أبقبال نضاد، ومها املعنيان 

يلبني، وبني أقرب املياه إليه ماء يقال له الابحلمى، ُث بلى األقعس عن يسار املصعد هضب اليلبني، و 
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هضب اليلبني والربذة نيف وعشرون ميال، ُث يلي هضب اليلبني عن يسار املصعد اجلمارة قنان سود 
بينها وبني الربذة مخسة عشر ميال، يف مهب الشمال عن الربذة، وبينهما هضب يقال هلا سنام، ُث 

ينها وبني الربذة أربعة عشر ميال، ُث هضب املنحر، ُث يلي اجلمارة جبال سود تدعى اهلاربية، ب
 رحرحان.

 انتهى ما خلصته مما نقله اهلجري، وقد أكثر الشعراء وغريهم من ذكر هذا احلمى وأعالمه وأخباره.

وحكى ابن جين يف النوادر املمتعة عن املفضل بن إسحاق قال هو أو قال بعض املشيخة: لقيت 
 فقال: من بين أسد، فقلت: فمن أين أقبلت؟ أعرابيا فقلت: ممن الرجل؟

ر أبرض ها لعم محى ضريةقال: من هذه البادية، قلت: فأين مسكنك منها؟ قال: مساقط احلمى 
هللا ما نريد هبا بدال وال عنها حوال، قد نصحتها الغدوات، وحفتها الفلوات، فال ميلوحل تراهبا، وال ميعر 

 (1)وعك، وال موم، وال." جناهبا، ليس فيها أذى وال قذى، وال 
 223"محى الربذة  .221

 224 محى ضرية

 231محى فيد 

 (2)." 233كبد مىن 
"كبرية أيضا، واحملضة والوبرة واخلضرة والفعوة، ويف كلها خنيل ومزارع، وأوديتها تصب يف  .222

 هى.تاألبواء ُث يف ودان، ويسمى وادي آرة حقيل وبه قرية يقال هلا وبعان، وخلف آرة واد فيه قرى، ان

 

 آنقة:

 تقدم فيما يدفع يف العقيق من األودية.

 

 أابر، وأبري:

 من أودية األجرد، يصبان يف ينبع. -ابلضم، والثاين مصغر

 

 أبرق خرتب:
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 به معدن فضة كثري النيل. حبمى ضرية

 

 أبرق الداث:

 ميال.أ ابحلمى أيضا، وسيأيت شاهده يف جبلة، والداث واد عظيم بني أعاله وبني ضرية حنو مثانية

 

 أبرق العزاف:

بعني مهملة ُث زاي مشددة آخره فاء، بني املدينة والربذة على عشرين ميال منها، به آابر قدمية غليظة 
 املاء، وسيأيت يف العزاف أنه مسي بذلك ألنه كان يسمع به عزيف اجلن، أي صوهتم.

ببدء  عنه: أال أخربك وروى ابن إسحاق أن خرمي بن فاتك قال لعمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل
إسالمي؟ بينا أان يف طلب نعم يل ومضى الليل أببرق العزاف، فناديت أبعلى صويت: أعوذ بعزيز هذا 

 الوادي من سفهائه، وإذا هاتف يهتف ِب:

 عذ اي فىت ابهلل ذي اجلالل ... واجملد والنعماء واإلفضال

 واقرأ ابايت من األنفال ... ووحد هللا وال تبال

 ذلك روعا شديدا، فلما رجعت إىل نفسي قلت: فرعت من

 اي أيها اهلاتف ما تقول ... أرشد عندك أم تضليل

 بني لنا هديت ما السبيل

 قال فقال:

 هذا رسول هللا ذي اخلريات ... يدعو إىل اخلريات والنجاة

 أيمر ابلصوم وابلصالة ... ونزع الناس عن اهلناة

 هللا عليه وسلم وإسالمه. ُث ذكر شعرا آخر وجميئه إىل النيب صلى

 واألابرق كثرية، وهو لغة: املوضع املرتفع ذو احلجارة والرمل والطني.

 

 أبلى:
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كحبلي، قال عرام بعد ذكر احلجر والرحضية: ُث ميضي حنو مكة مصعدا فيميل إىل واد يقال له 
 (1)عريفطان حذاء جبال يقال هلا أبلى، ُث ذكر مياهها اآلتية وأهنا لبين سليم.." 

 "حصوهنا، وقال ابن السكيت: أجم حصن بناه أهل املدينة، وكل بيت مربع مسطح أجم. .223

 

 أحامر:

بضم أوله، قال عرام: وحذاء أبلى جبل يقال له ذو املوقعة من شرقيها، وهو جبل معدن بين سليم، 
بغيبغة جبل لوحذاءه عن ميينه قبل القبلة جبل يقال له أحامر، وقال ايقوت يف كتابه املشرتك: أحامر ا

 محى ضرية.أمحر من جبال 

 

 أحباب:

 مجع حبيب، بلد يف جنب السوارقية.

 

 أحجار الزيت:

 عند الزوارء، قال ايقوت: هو موضع كان فيه أحجار علت عليها الطريق فاندفنت.

وقال ابن جبري: هو حجر موجود يزار، يقال: إن الزيت رشح للنيب صلى هللا عليه وسلم منه، وهو 
ة االستسقاء، وسبق فيمن ذكر أنه نقل من شهداء أحد أن مالك بن سنان دفن عند موضع صال

 أصحاب العباء.

قال ابن زابلة يف روايته: وهناك كانت أحجار الزيت ومشهد، مالك بن سنان معروف؛ فأحجار 
 الزيت عنده كما يعلم من أطراف كالم ابن شبة ابلزوراء من سوق املدينة.

ىي عن ابن أِب فديك قال: أدركت أحجار الزيت ثالثة مواجهة بيت أم  قال: وحدثنا حممد بن حي
 كالب، قال: وتعرف اليوم ببيت بين أسد، فعال الكبس احلجارة فاندفنت.

وعن هالل بن طلحة العمري أن حبيب بن سلمة كتب إليه أن كعبا سألين أن أكتب له إىل رجل 
،  بكافية، فقال: أعامل أنت ابألرض؟ قلت: نعممن قومي عامل ابألرض، فلما قدم كعب املدينة جاءين

 قال: إذا كان ابلغداة فاغد علي، فجئته حني أصبحت، فقال:
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أتعرف موضع أحجار الزيت؟ قلت: نعم، وكانت أحجارا ابلزوراء يضع عليها الزايتون رواايهم، فأقبلت 
هللا، انطلق  يف كتابحىت جئتها، فقلت: هذه أحجار الزيت، فقال كعب: ال، وهللا ما هذه صفتها 

أمامي فإنك أهدى ابلطريق مين، فانطلقنا حىت جئنا بين عبد األشهل، فقال: إين أجد أحجار الزيت 
 يف كتاب هللا هنا، فسل القوم عنها، فسألتهم عنها، وقال: إهنا ستكون ابملدينة ملحمة عندها.

وابن  للفظ له والرتمذي واحلاكمقلت: فأحجار الزيت موضعان؛ فاألول هو املراد حبديث أِب داود وا
حبان يف صحيحه عن عمري موىل آِب اللحم أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يستسقي عند أحجار 
الزيت قريبا من الزوراء، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه، ويف رواية عن حممد بن إبراهيم 

 (1)أحجار الزيت ابسطا."  أخربين من رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو عند
 "وذكرت عزة إذ تصاقب دارها ... برحيب فأرابن فنخال .224

 

 أراك:

 جبل يفضى عنده سيول إضم إىل البحر.

 

 أرثد:

 ابملثالثة والدال املهملة كأمحد واديف األبواء، قال كثري:

 وإن شفائي نظرة إن نظرهتا ... إىل اثفل يوما وخلفي شنائك

 أرثد ... لنا وجبال املرختني الدكادك وأن تربز اخليمات من بطن

 وقال آخر:

 أمل تسأل اخليمات من بطن أرثد ... إىل النخل من ودان ما فعلت نعم

 تشوفين ابلعرج منها منازل ... وابخلبت من أعلى منازهلم رسم

 

 أرجام:

 ابلفتح ُث السكون وابجليم، جبل قرب املدينة.

 

 األرحضية:
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ومثناة حتتية مشددة، قرية لألنصار وبين سليم، هبا آابر ومزارع كثرية، حباء مهملة وضاد معجمة 
وحذاءها قرية يقال هلا احلجر، قاله عرام، ومنه أخذ اجملد قرهبا من أبلى ملا تقدم فيها، وتعرف اليوم 
ابلرحضية بضم الراء وكذا هو يف نسخة لعرام، وكذا أعادها اجملد يف الراء كما سيأيت، وذكر األسدي 

هنا يف وسط الطريق بني املدينة ومعدن بين سليم على حنو مخسني ميال من كل منهما، وأن الرشيد  أ
 كان يسلك هذه الطريق يف رجوعه من املدينة، ومساها األرحضية.

 

 أرض جابر:

 اليت عرض على غرمائه، بطريق رومة، تقدمت يف بئر القراصه.

 

 أروى:

 ة قرب العقيق عند احلاج، قال شاعرهم:مجع أروية ألنثى الوعول، اسم ماء لفزار 

 وإن أبروى معدان لو حفرته ... ألصبحت غنياان كثري الدراهم

 

 أروم:

 جبل سبق يف محى الربذة، وشاهده يف أراك.

 

 أريكة:

 ، كان مصدق املدينة أول ما ينزل عليه.محى ضريةكجهينة، موضع غرِب 

 

 أسقف:

 جبل بطرف رابوع، وشاهده خاخ.

 

 األسواف:

لفتح آخره فاء، موضع شامي البقيع، سبق يف مساجد املدينة، قال ابن عبد الرب: به صدقة زيد بن اب
اثبت، ويف طبقات ابن سعد عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن اثبت أن عمر بن اخلطاب كان 

ن أيستخلفه على املدينة، فقل سفر يرجع إال أقطع له حديقة من خنل، قال أبو الزايد: فكنا نتحدث 
 األساويف مما كان عمر أقطعه له.
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قلت: وبعض األسواف بيد طائفة من العرب ابلتوارث يعرفون ابلزيود، فلعلهم ذرية زيد بن اثبت.." 
(1) 

 "أفاعية: .225

كمجاهدة بعني مهملة مكسورة، منهل لسليم يف الطريق النجدي إىل مكة، على ستة وعشرين ميال 
ا فيها من الربك، واآلابر، قال: وهي لقوم من ولد ونصف من معدن بين سليم، وذكر األسدي م

 الصديق وولد الزبري رضي هللا تعاىل عنهما وقوم من قيس.

 

 األفراق:

قال يف املشارق: بفتح اهلمزة وابلفاء عند كافة شيوخنا كأنه مجع فرق، وضبطه بعضهم ابلكسر، 
 موضع من أموال املدينة وحوائطها، وابلفتح ذكره البكري.

 

 :األفلس
قال اهلجري: إذا أفضى سيل العقيق من قاع البقيع خرج إىل قرادة أفلس قاع ال شجر فيه، وأرضه 

 بيضاء كاملرآة، هلا حس حتت احلافر.

 

 األقعس:

 حبمى ضرية.جبل تقدم 

 

 األكحل:

يف توابع املدينة وختاليفها، فكان به مال لعاصم بن عمر بن « املسالك واملمالك»ذكره صاحب 
هللا تعاىل عنهما، وسبق يف الفصل السادس أن الطريق إىل سنانة وإىل القرينني جند  اخلطاب رضي

 واألكحل يعرتض محى النقيع يسارا للخارج من املدينة إىل ذلك.

 

 أالب:

 كسراب، قال اجملد: شعبة واسعة من داير مزينة.
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ل من عني فراء أسفقلت: هو واد معروف عده اهلجري يف أودية األشعر، وقال: يلتقي مع مضيق الص
 العال.

 

 ألنب:

 ابلفتح ُث السكون ومبوحدة مفتوحة على األفصح، كما سيأيت يف يلنب إببدال اهلمزة مثناة حتتية.

 

 أهلان:

 ابلفتح وسكون الالم، موضع كان لبين قريظة.

 

 أم العيال:

قرية هناك،  عليهاسبق يف آرة، عن عرام أهنا صدقة فاطمة الزهراء رضي هللا تعاىل عنها، وأهنا عني 
وقال ابن حزم، هي عني جلعفر بن طلحة بن عبيد هللا التيمي، أنفق عليها مائيت ألف دينار، وكانت 

 تسقي أزيد من عشرين ألف خنلة.

 

 أمج:

ابجليم وفتحتني، بلد من أعراض املدينة، قاله اجملد، قال: وقال أبو املنذر بن حممد: أمج وعران واداين 
 سليم، ويفرغان يف البحر. أيخذان من حرة بين

قلت: ذكر األسدي أن أمج بعد خليص جبهة مكة مبيلني، قال: وبعده مبيل وادي األزرق، ويعرف 
بعران، وأمج خلزاعة، وبه حنو عشرين بئرا يزرع عليها. انتهى. وهو موافق ملا سبق يف اتسع فصول 

 الباب الثالث القتضائه أنه بني عسفان وقديد.

 (1)العباس القرشي: خرجت إىل مكة يف طلب عبد آبق يل، فسرت سريا." وقال الوليد بن 
"شديدا حىت وردت أمج يف اليوم الثالث غدوة، فتعبت، فحططت رحلي، واستلقيت على  .226

 ظهري، واندفعت أغين:

 اي من على األرض من غاد ومد جل ... اقر السالم على األبيات من أمج

 أغن غضيض الطرف من دعج اقر السالم على ظيب كلفت به ... فيها
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 من ال يبلغه عين حتيته ... ذاق احلمام وعاش الدهر يف حرج

قال: فلم أدر إال وشيخ على عصا يهدج إيل، فقال: اي فىت أنشدك هللا إال رددت إيل الشعر، فقلت: 
بلحنه؟ قال: بلحنه، ففعلت، فجعل يتطرب، فلما فرغت قال: أتدري من قائله؟ قلت: ال، قال: أان 

 هللا قائله من مثانني سنة، وإذا هو من أهل أمج، ومنهم محيد األجمي الذي يقول:و

 شربت املدام فلم أقلع ... وعوتبت فيها فلم أمسع

 محيد الذي أمج داره ... أخو اخلمر ذو الشيبة األصلع

 عاله املشيب على حبها ... وكان كرميا فلم ينزع

 ائل محيد الذي أمج داره البيتني؟ قال:حكى أن عمر بن عبد العزيز قال له: أنت الق

نعم، قال عمر: ما أراين إال حادك، أقررت بشرهبا، وأنك مل تنزع عنها، قال: أمل تسمع هللا يقول 
)والشعراء يتبعهم الغاوون( إىل )وأهنم يقولون ما ال يفعلون( فقال عمر: ما أراك إال قد أفلت، وحيك 

ل سوء، قال: أصلحك هللا وأين من يشبه أابه كان أبوك اي محيد كان أبوك رجال صاحلا وأنت رج
 رجل سوء وأنت رجل صاحل.

 وقال: جعفر الزبريي:

 هل ابد كار احلبيب من حرج ... أم هل هلم الفؤاد من فرج؟

 ولست أنسى مسريان ظهرا ... حني حللنا ابلسفح من أمج

 

 ذو أمر:

له األسدي، مراحل من املدينة بقرية النخيل، قابفتحتني، واد بطريق فيد إىل املدينة على حنو ثالث 
وظاهر كالم غريه أنه الذي بقرية خنل؛ ملا سيأيت فيها، وقال ابن حزم: إن النيب صلى هللا عليه وسلم 
عقد لعوسجة اجلهين على ألف من جهينة وأقطعه ذا أمر، وإن بعض ولد عبد هللا بن الزبري اعتزل 

 أبمر من بطن إضم يف بعض الفنت.

 

 إمرة:

ي، قرب جبل املنار، وهو من منازل احلاج العراق محى ضريةكإمعة، وبفتح اهلمزة وامليم، موضع بشق 
 به آابر كثرية طيبة، مسي ابسم الصغري من ولد الضأن.
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 إنسان:

جبل يف وسطه ماء يقال له: إنسان، قال اهلجري يف محى فيد: وبشرقي الرخام ماء يقال له إنسان 
 (1)نوي الشاعر، وهو عن ميني اجلبل والرملة اليت تدعى برملة إنسان.." لكعب بن سعد الغ

 "األنعام: .227

 بضم العني، موضع ابلعالية، وقال نصر: جبل ابملدينة عليه بعض بيوهتا، قال جرير:

 حي الداير بعاقل فاألنعام

: إنه د، وقال اجملمحى ضريةكذا قال اجملد، والصواب أن الذي عناه جرير جبل ببطن عاقل قرب 
بفتح العني، وغاير بينه وبني هذا يف الرتمجة، وقال: إنه ببطن عاقل بني اليمامة واملدينة، وإنه الذي 

 بىن عليه املزين وجابر بن عبد هللا الربعي، وفيه يقول الشاعر:

 ملن الداير غشيتها ابألنعام ... درست وعهد جديدها مل يقدم

ة، كما إمنا هو يف األنعام الذي قال نصر فيه: إنه ابملدين« خرهإنه الذي بىن عليه املزين إىل آ»وقوله 
تقدم عن ابن زابلة يف مسجد املنارتني بطريق العقيق، وإنه اجلبل الذي على يسار املار أول الرقيقني 
للعقيق، مع أن اجملد ذكر يف األنعام الذي ببطن عاقل احلديث املتقدم أيضا يف خروجه صلى هللا عليه 

 اجلبل األمحر الذي بني املنارتني، وامسه األنعام، ولعل اخللل من النساخ.وسلم إىل 

 

 إهاب:

قال عياض: كذا جاءت الرواية على « تبلغ املساكن إهاب أو يهاب»ككتاب، يف حديث مسلم 
بكسر الياء املثناة من حتت عند كافة شيوخنا األسدي والصديف، وعند التميمي  « أو يهاب»الشك 

لنون معا، ومل أجد هذا احلرف يف غري هذا احلديث، وال من ذكره، وهو موضع كذلك، وقال: واب
 قرب املدينة، انتهى.

 ، قال:خرج حىت أتى بئر اإلهاب»وتبعه اجملد، وقد سبق من رواية أمحد أنه صلى هللا عليه وسلم 

العصافري يف  دوتقدم يف صيد احلرم عن عباد الزرقي أنه كان يصي« يوشك البنيان أن أييت هذا املكان
بئر إهاب، وهذه البئر هي املتقدمة يف اآلابر املباركات أول الباب السادس مع ما جاء فيها، وبينا أهنا 

 يف احلرة الغربية، وأن الظاهر أهنا املعروفة اليوم بزمزم.
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 ذو أوان:

 عليه بلفظ األوان للحني، موضع على ساعة من املدينة، قال ابن إسحاق: إن رسول هللا صلى هللا
 وسلم ملا قفل من تبوك ونزل بذي أوان بلد بينه وبني املدينة ساعة من هنار، أاته خرب مسجد الضرار.

 

 األوساط:

العالمة  ورأيته خبط« شهد جنازة ابألوساط بدار سعد بن عبادة»تقدم يف حديث يف مسجد قباء 
 (1)أِب الفتح املراغي وكان منقبا جمردا عن النقط، فلعله ابلسني." 

"روى ابن شبة عقب قصة كعب بن األشرف املتقدمة يف سوق املدينة ملا أراد النيب صلى هللا  .228
لم عليه وسلم أن يتخذ موضع بقيع الزبري سوقا أنه ملا قتل كعب استقطع الزبري النيب صلى هللا عليه وس

ار للمنذر بن الزبري إىل دالبقيع فقطعه، فهو بقيع الزبري، ففيه من الدور للزبري دار عروة، ُث يف شرقيها 
زقاق عروة، وفيه دار مصعب بن الزبري اليت على يسارك إذا أردت بين مازن، وفيه دار آل عكاشة بن 
مصعب على ابب الزقاق الذي خيرج بك إىل دار نفيس بن حممد، يعين موىل بين املعلى يف بين زريق، 

نهما، بنت أِب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عوفيه دار آل عبد هللا بن الزبري ممدودة إىل دار أمساء 
 وفيه بيت انفع الزبريي الذي مبفرتق الطرق، وكل هذا صدقة من الزبري على ولده.

وذكر أيضا أن عباس بن ربيعة اختذ داره يف بين غنم بني دار أم كلثوم بنت الصديق وبني اخلط الذي 
 ال يف منازل بين أوس من مزينة.خيرجك إىل بقيع الزبري، وسبق هلذه الدار ذكر مع البق

 وقال عامر بن صاحل بن عبد هللا بن عروة الزبريي:

 ليت شعري ولليايل صروف ... هل أرى مرة بقيع الزبري

 ذاك مغىن أحبه وقطني ... تشتهي النفس أن ينال خبري

 

 بقيع الغرقد:

ا سبق مع ما اختاذها مقربة، كموهو كبار العوسج، كان انبتا ابلبقيع، مقربة أهل املدينة، فقطع عند 
 جاء يف فضلها، والبقيع: كل موضع فيه أروم الشجر من ضروب شىت.

                                         
 4/17وفاء الوفاء أبخبار دار املصطفى، السمهودي  (1)



237 

 

وقال عمرو بن النعمان البياضي يرثي من قتل من قومه الذين أغلقوا عليهم حديقة، واقتتلوا حىت مل 
 يبق منهم أحد كما سبق:

 خلت الداير فسدت غري مسود ... ومن العناء تفردي ابلسودد

 ين الذي عهدهتم يف غبطة ... بني العقيق إىل بقيع الغرقدأ

 كانت هلم أهناب كل قبيلة ... وسالح كل مدرب مستنجد

 نفسي الفداء لفتية من عامر ... شربوا املنية يف مقام أنكد

 قوم هم سفكوا دماء سراهتم ... بعض ببعض فعل من مل يرشد

 ونسبه احلماسي لرجل من خثعم بزايدة يف أوله.

 

 البكرات:

 وشاهدها يف حليت. حبمى ضريةتقدمت 

 

 البالط:

 تقدم مستوىف.

 

 بالكث:

 (1)ابلفتح وكسر الكاف ُث مثالثة، جبانب برمة، وقال يعقوب: بلكثة قارة." 
 "ترابن: .229

ابلضم ُث السكون، واد بني أوالت اجليش وملل، قاله أبو زايد، وقال ابن هشام يف املسري إىل بدر: 
فسلك على نقب املدينة، ُث على العقيق، ُث على ذي احلليفة، ُث على أوالت قال ابن إسحاق: 

اجليش، قال ابن هشام: ذات اجليش، ُث مر على ترابن، ُث على ملل، هكذا يف أصل معتمد، وتقدم 
يف حدود احلرم أن ذات اجليش نقب ثنية احلفرية، قال األسدي: بني احلفرية أي اليت تنسب الثنية هلا 

  ستة أميال، انتهى؛ فرتابن فيما بني ذلك، وبينه وبني ثنية مفرح موضع يقال له مسهان، قال وبني ملل
 كثري:
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 رأيت مجاهلا تعلو الثنااي ... كأن ذرى هوادحها الربوج

 وقد مرت على ترابن حتدى ... هلا ابجلزع من ملل وسيج

 

 ترعة:

 عة يقول بشر السلمي:واد يلقى إضم من القبلة كما سبق، قال الزبريي عقبه: ويف تر 

 أرى إبلى أمست حتن لقاحها ... برتعة ترجو أن أحل هبا أبلى

 وذكر ابن شبة يف صدقات علي رضي هللا تعاىل عنه واداي يقال له ترعة بناحية فدك بني البيت حرة.

 

 ترن:

 كزفر، انحية بني مكة واملدينة.

 

 ترمي:

 كحذمي، واد بني املضايق ووادي ينبع.

 

 تسرير:

بني ضلعيها، وقال بعضهم فيه السرير بلفظ السرير الذي جيلس عليه، وهو خطأ،  حبمى ضريةواد 
 أنشد أبو زايد الكالِب:

 إذا يقولون: ما يشفيك؟ قلت هلم: ... دخان رمث من التسرير يشفيين

 

 تضارع:

سم حلمى ابضم أوله وضم الراء، وال نظري له، وروي بكسر الراء أيضا، ويقال بفتح أوله وضم الراء، 
 تضارع املتقدمة يف العقيق، وتضارع وتضرع أيضا: جبالن لبين كنانة بتهامه أو بنجد.

 

 تعار:

 ابلكسر وإمهال العني، وروي إعجامها، قال عرام، فيما جبهة أبلى ما لفظه:

  ومن قبل القبلة جبل يقال له يرمرم، وجبل يقال له تعار، ومها عاليان ال ينبتان شيئا فيهما النمران
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 كثرية، قال لبيد:

 (1)عشت دهرا وال يعيش مع ... األايم إال يرمرم وتعار." 
 "حرف الثاء .230

 

 الثاجة:

 ابجليم املشددة، ماء يثج حبرض وحبراض انحية أخرى.

 

 اثفل:

األصغر واثفل األكرب ابلفاء، جبالن بعدوة غيقة اليسرى، عن يسار املصعد من الشام إىل مكة، وميني 
، بينهما ثنية ال تكون رمية سهم، ومها لضمرة وهم أصحاب غالل ويسار، وبينهما املصعد من املدينة

 وبني رضوى وغرور ليلتان، قاله عرام.

وقال األسدي: اجلبل الذي يقابل عني القشريي مينة يقال له: اثفل، وهو يعاود الطريق مع العني اليت 
 تقابل األاثية دون العرج مبيلني.

 

 ثبار:

موضع على ستة أميال من خيرب، به قتل عبد هللا بن أنيس أسري بن رزام اليهودي، ككتاب آخره راء، 
 ويروى بفتح أوله، وليس بشيء.

 

 ثجل:

 ابلضم، موضع بشق العالية، تقدم شاهده يف التعانيق.

 

 ثرا:

 ابلكسر والقصر، موضع بني الرويثة والصفراء، أسفل وادي اجلي.

 

 ثراي:
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يب، قاله ، ومياه حملارب يف جبل شعحبمى ضريةء، من مياه الضباب بلفظ اسم النجم الذي يف السما
 ايقوت.

 

 ثعال:

 كغراب، شعبة بني الروحاء والرويثة.

 

 ثغرة:

 ابلضم والغني املعجمة ُث راء وهاء، انحية من أعراض املدينة.

 

 الثمام:

خريات الثمام، صابلضم والتخفيف، ويقال الثمامة بلفظ واحدة الثمام للنبت املعروف، يضاف إليه 
ورواه املغاربة ابلياء آخر احلروف بدل املثالثة، وهو املوضع املعروف اليوم ابلصخريات، قال ابن 
إسحاق يف املسري إىل بدر: مر على ترابن، ُث على ملل، ُث على عميس احلمائم من مرتني، ُث على 

 صخريات اليمام، ُث على السيالة.

 

 مثغ:

قطين ل خبيرب لعمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه، قاله اجملد؛ حلديث الدار ابلفتح والغني املعجمة، ما
أن عمر أصاب أرضا خبيرب يقال هلا مثغ، فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال له: احبس أصلها 
وتصدق بثمرهتا، ويف البخاري أن عمر تصدق مبال يقال له مثغ، وكان خنال، احلديث، لكن تقدم يف 

د أن بين مزانة كانوا يف شامي بين حارثة، وأن من آطامهم هناك األطم الذي يقال له منازل يهو 
الشعبان يف مثغ صدقة عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه، قاله ابن زابلة، ويف بعض طرق حديث 
صدقة عمر من رواية ابن شبة أن عمر رضي هللا تعاىل عنه أصاب أرضا من يهود بين حارثة يقال هلا 

 غ.مث

وذكر الواقدي اصطفاف أهل املدينة على اخلندق يف وقعة احلرة، ُث ذكر مبارزة وقعت يومئذ يف جهة 
 (1)ذابب إىل كومة أِب احلمراء، ُث قال: كومة أِب احلمراء قرية من مثغ.." 
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"عن اجملد يف السرير أنه بقرب اجلار، وهي فرضة أهل السفن الواردة من مصر واحلبشة إىل  .231
ال اجملد عقبه: واجلار بينه وبني املدينة يوم وليلة، انتهى. ومقتضاه أن الفرضة السرير، ال املدينة، ق

 اجلار، وسيأيت عنه يف عدينة أن اجلار بلد على البحر قرب املدينة.

 

 جاعس:

 بكسر العني ُث سين مهملتني، أطم مبنازل بين حرام، غرِب مساجد الفتح.

 

 جبار:

 راء، موضع جبهة احلباب من أرض غطفان. ابلفتح وختفيف املوحدة آخره

 

 اجلبانة:

كندمانة، أصله املقربة، وهو موضع شامي املدينة، وسيأيت يف ذابب عن البكري أنه ابجلبانة، وسبق 
ذكرها يف منازل القبائل، مبنزل بين الديل وبين ذكوان وبين مالك بن محار، وكذا يف أسراب البالط، 

املسجد من شاميه، ُث قال: لو زدان فيه حىت نبلغ به اجلبانة كان  وكذا يف حديث عمر ملا زاد يف
 مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 

 جبل بين عبيد:

 مبنازهلم غرِب مساجد الفتح.

 

 جبل جهينة:

 تقدم يف منازهلم.

 

 اجلبوب:

 ِب قطيفة:أ ابلفتح وموحدتني من حتت بينهما واو، األرض الغليظة، وجبوب املصلى: ابملدينة يف قول

 جبوب املصلى أم كعهدي القرائن

 قاله ايقوت:
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 اجلثا:

 ابلضم وختفيف الثاء املثالثة والقصر، أصله احلجارة اجملتمعة، وهو موضع بني فدك وخيرب.

 

 اجلثجاثة:

تقدم بياهنا يف آخر مساجد املدينة وأن سيل العقيق يفضي إليها، ُث إىل محراء األسد، واجلثجاثة 
ة، ولعله غلط ، ورأيته يف كتابه إبسقاط اجليم الثانيمحى ضريةغين حبمى فيد، وقال: بقرب أيضا: ماء ل

 من الناسخ، وقال: إنه أيضا ابدية من بوادي املدينة.

 

 جحاف:

ابلفتح وتشديد احلاء املهملة، مال ابلعالية، جبانب مسيحة، ويقال له قدميا: مال جحفاف، كان به 
 يهود.أطم لبعض من كان هناك من ال

 

 اجلحفة:

ابلضم وسكون احلاء املهملة، أحد املواقيت، قرية كانت كبرية ذات منرب، على حنو مخس مراحل وثلثي 
 أيت.كما سي« مهيعة»مرحلة من املدينة، وعلى حنو أربع مراحل ونصف من مكة، وكانت تسمى أوال 

 

 اجلداجد:

 (1)جبيمني ودالني مهملتني، مجع جديد، وهي األرض املستوية، ويف سفر." 
 "اجلنينة: .232

تصغري جنة للبستان، تقدمت يف أودية العقيق، ُث ماء يدفع يف إضم، وهو عقدة بني ظلم وملحتني، 
 واجلنينة أيضا: قرب وادي القرى، ووجه اجلنينة: بني ضربة وحزن بين يربوع.

 

 اجلواء:

 حبمى ضرية.، ماء ابلكسر واملد
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 اجلوانية:

ابلفتح وتشديد الواو وكسر النون وايء مشددة وحكى ختفيفها، موضع، وقيل: قرية قرب املدينة، إليها 
 ينتسب بنو اجلواين العليون، قاله اجملد، وقال عياض:

 قال البكري: كأهنا نسبت إىل جوان، وهي أرض من عمل املدينة من جهة الفرع، انتهى.

ول النووي: إهنا موضع قرب أحد، يف شامي املدينة، لذكرها يف منازل يهود ابملدينة، وسبق والصواب ق
أنه كان هلم هبا من اآلطام صرار والراين، وصارا لبين حارثة وسبقا يف منازهلم، فاجلوانية هناك بطرف 

الت جارية ق احلرة الشرقية مما يلي الشام، ويف حديث معاوية بن احلكم السلمي عند أِب داود قال:
 يل كانت ترعى غنيمات قبل أحد واجلوانية، احلديث.

 

 اجلبار:

 ككتاب، موضع من أرض خيرب.

 

 ذات اجليش:

ابلفتح وسكون التحتية، ويقال: أوالت اجليش، تقدمت يف احلرم، وأهنا على ستة أميال من ذي 
يفة، ويقرب ه الذي بذي احللاحلليفة وعن ابن وهب أهنا على ستة أميال من العقيق، وكأنه أراد من طرف

منه قول ابن وضاح: هي على سبعة أميال من العقيق، وقال ابن القاسم: بينها وبني العقيق عشرة 
أميال، وعن الثعليب اثنا عشر ميال، وقيل: بينهما ميالن، ويقال: إن قرب نزار بن معد وقرب ابنه ربيعة 

ملصطلق، هللا عليه وسلم إىل بدر، ويف غزاة بين ا بن نزار بذات اجليش، وهي أحد منازل رسول هللا صلى
 وهناك نزلت آية التيمم وهي ممر طريق مكة، وقد ذكرها الشعراء، قال عروة بن أذينة:

 كاد اهلوى يوم ذات اجليش يقتلين ... ملنزل مل يهج للشوق من صقب

 وقال جعفر بن الزبري:

 ملن ربع بذات اجلي ... ش أمسى دارسا خلفا

 غداة اليب ... ن مرت عيسهم حزقاكلفت هبم 

 تنكر بعد ساكنه ... فأمسى أهله فرقا

 علوان ظاهر البيدا ... ؤ احملزون من قلقا
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 ذو اجليفة:

ابلكسر، بني املدينة وتبوك، وكذا اقتصر عليه اجملد هنا، مع ذكره ملا سبق عنه يف مساجد تبوك.." 
(1) 

 ه فقال:"وتوصف أيضا بكثرة احلمى، قدمها أعراِب بعيال .233

 قلت حلمى خيرب استعدي ... هاك عيايل فاجهدي وجدي

 وابكري بصالب وورد ... أعانك هللا على ذا اجلند

 فحم ومات وبقي عياله.

 

 خيط:

 بلفظ واحد اخليوط، أطم كان لبين سواد على شرف احلرة شرقي مسجد القبلتني.

 

 اخليل:

بن اثبت، واخليل  يف سوق املدينة عند دار زيد بلفظ اخليل اليت تركب، يضاف إليه بقيع اخليل املتقدم
 أيضا: جبل بني جمنب وصرار، له ذكر يف املغازي، وروضة اخليل: أبرض جند.

 

 حرف الدال

 

 دار القضاء:

 تقدمت يف ابب زايدة أبواب املسجد.

 

 دار ابن مكمل:

 تقدمت يف الدور املطيفة ابملسجد.

 

 دار النابغة:

 تقدمت يف مسجد دار النابغة.
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 دار خنلة:

 مضافة إىل واحدة النخل، تقدمت يف سوق املدينة.

 

 الدبة:

« دبة املستعجلة»بفتح أوله وتشديد اثنيه كدبة الدهن، وقد ختفف، موضع مبضيق الصفراء يقال له 
قال نصر: كذا يقوله احملدثون ابلتخفيف، والصواب األول؛ ألن معناه جمتمع الرمل، والدبة أيضا: 

وبدر اجتاز به النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ارحتاله من ذفران يريد بدرا، ويف  موضع بني أضافر
 القاموس: الدبة ابلضم موضع قرب بدر.

 

 در:

 ابلفتح وتشديد الراء، غدير أبسفل حرة بين سليم على النقيع، سقى ماله الربيع كله.

 

 درك:

اء، أظنه الذي ، ويروى بسكون الر بفتحتني، موضع كانت فيه وقعة بني األوس واخلزرج يف اجلاهلني
 سبق يف بئر دريك مصغرا.

 

 دعان:

يت يف الغابة، وأما دعان الال»ابلفتح، بني املدينة وينبع، وإايه عىن معاوية رضي هللا تعاىل عنه بقوله 
 وأييت شاهده يف ضأس.« فنهاين عن نفسه

 

 الدف:

 بلفظ الدف الذي ينقر به، موضع يف حدان بناحية عسفان.

 

 لدماخ:ا

 ، ودمخ الدماخ:حبمى ضريةابلكسر وآخره خاء معجمة، جبال ضخام 

 جبل هو أعظمها.
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 دمهاء مرضوض:

 (1)موضع بنواحي محى البقيع ملزينة، قال ابن معن بن أوس املزين:." 
 "الفرس ورميته ثالث مرات حبجر، وأعطاه إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها، وقال له: .234

القطيعة، وال متنع الناس فضوهلا، ففعل، فجعل املاء يغب فجمه فغرس عليها النخل فرغها يف أحناء 
وصارت رهاط كلها تشرب منه، ومساها الناس ماء الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأهل رهاط يغتسلون 

 منها ويستشفون هبا.

نة، وبقرهبا يوقال عرام: فيما يطيف جببل مشنصري قرية يقال هلا رهاط بقرب مكة على طريق املد
 احلديبية، وهي مواضع بين سعد وبين مسروح الذين نشأ فيهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 وقال صاحب املسالك واملمالك فيما نقله األقشهري: ومن توابع املدينة وخماليفها ساية ورهاط وعران.

 

 الراين:

، قال يف أصل جبل أمحر طويل ةحبمى ضريضد العطشان، أطم لبين حارثة، وأطم لبين زريق، وماء 
 جرير:

 اي حبذا جبل الراين من جبل ... وحبذا ساكن الراين من كاان

والراين أيضا: واد هناك، وجبل ببالد بين عامر، وموضع مبعدن بين سليم به قصر كان الرشيد ينزله إذا 
 حج.

 

 ريدان:

قوت، بن سهل بن األوس، نقله ايابلفتح وسكون املثناة حتت ودال مهملة، أطم ابملدينة آلل حارثة 
 ُث قال: وال أعرف بطنا من األنصار يقال هلم ذلك.

قلت: الذي ذكره ابن زابلة أن بين واقف بن امرئ القيس بن مالك بن األوس ابتنوا أطما يقال له 
 الريدان كان موضعه يف قبلة مسجد الفضيخ، وله يقول قيس بن رفاعة:

 وبعد ما قد مضى من أهل ريدان وكيف أرجو مزيد العيش بعدهم ...
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 رمي:

ابلكسر وسكون الياء غري مهموز، قاله عياض، وضعفه اجملد، وقال: إنه هبمزة ساكنة واد ملزينة يصب 
فيه ورقان، وسبق أنه من أودية العقيق يلقاه ُث يدفع يف خليقة ابن أِب أمحد، ويف املوطأ عن ابن عمر 

: ذلك، قال حيىي: قال مالك: وذلك حنو أربعة برد، قال عياض أنه ركب إىل رمي فقصر الصالة يف سريه
ويف مصنف عبد الرزاق ثالثني ميال، ونقل اجملد ما خيالف ما سبق عن مالك ومصنف عبد الرزاق، 
ويف طبقات ابن سعد: كان عبد هللا بن حبينة رضي هللا تعاىل عنه ينزل بطن رمي على ثالثني ميال من 

اجلمع، ويف سفر اهلجرة: وسار حىت هبط بطن رمي، ُث قدم قباء. وقال حسان املدينة؛ فال خيفى وجه 
 بن اثبت رضي هللا تعاىل عنه:

 (1)لسنا برمي وال محت وال صورى ... لكن مبرج من اجلوالن مغروس." 
"انتصر ببدر أرسل ابن رواحة بشريا إىل أهل العالية وزيد بن حارثة ألهل السافلة، قال أسامة  .235

ة اتان اخلرب حني سوينا الرتاب على رقية ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن زيد بن حارثبن زيد: فأ
قدم، فجئته وهو واقف ابملصلى قد غشيه الناس، فظاهره االنقسام إىل السافلة والعالية فقط، وأن 

 املعروف ابملدينة اليوم من السافلة إلتيان بشري السافلة إىل املصلى.

 

 الساهية:

 ت يف أودية العقيق.تقدم

 

 ساية:

كغاية، قال اجملد: واد من أعمال املدينة مل يزل واليه من قبل صاحبها، إال يف زماننا، وانفرد عن 
حكمها كسائر أعراض املدينة، ويف ساية خنل ومزارع وموز ورمان وعنب، وأصلها لولد علي بن أِب 

ه عرام، ع عليها جبل السراة دون عسفان، قالطالب رضي هللا تعاىل عنهم وفيها من أفناء الناس، ويطل
 وقال ابن جين: مشنصري جبل ساية واد عظيم به أكثر من سبعني عينا، وهو وادي أجل.

 

 سرب:
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ابلفتح وتشديد املوحدة املكسورة، كثيب بني بدر واملدينة، قسم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
جع إىل ابملثناة التحتية ما سيأيت من أن القسم به فري غنائم بدر، نقله اجملد عن نصر، وذكر يف سري 

 االختالف يف ضبط اللفظ، والراجح ما سيأيت.

 

 الستار:

ل سود ، وجبل آخر ابلعالية يف داير سليم، وأجبحبمى ضريةابلكسر واملثناة فوق ُث ألف وراء، جبل 
 على ثالثة أايم من ينبع.

 

 سجاسج:

 لسجسج اهلواء الذي ال حر فيه وال برد.اسم وادي الروحاء، قال ابن شبة: وا

 

 السد:

ابلضم، سد عبد هللا بن عمرو بن عثمان أييت منه رانوانء فيها، وهناك سد بقرب عري يعرف اليوم 
بسد عنرت، وقال عرام: السد هو ماء مساء جبل شوران مطل عليه، أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 بسده، ومن السد قناة إىل قباء اه.

وكأنه يريد السد املتقدم، ملا اقتضاه كالمه يف شوران أنه جبل عري كما سيأيت، وقال بعضهم: السد 
 موضع ابملدينة كان جيلس فيه إمساعيل بن عبد الرمحن السدي، فنسب إليه.

وقال احلارثي: السد ماء مساء يف حزم بين عوال، ولعله يعين السد الذي يف الطريق اليت كان الرشيد 
من املدينة إىل معدن بين سليم بني املدينة والرحضية على عشرين ميال من املدينة، قاله  يسلكها

األسدي، قال: وبه ماء كثري يف شعب كان معاوية رضي هللا تعاىل عنه عمل له سدا حيبس فيه املاء 
 شبيها ابلربكة، انتهى.

 وأخربين بعض أمراء املدينة أنه معروف دون هكر.

يث رجوعه صلى هللا عليه وسلم من خيرب بصفية: فخرج هبا حىت بلغنا سد." ويف البخاري يف حد
(1) 
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 "الشربة: .236

بثالث فتحات والباء موحدة مشددة، كل أرض معشبة ال شجر هبا، وهي اسم موضع بني السليلة 
والربذة، وقيل: إذا جاوزت البقرة وماوان تريد مكة وقعت يف الشربة، وهي أشد بالد جند قرا، وقيل: 

 فيما بني خنل ومعدن بين سليم، ومعىن هذا األقوال واحد. هي

 

 شرج:

ابلفتح ُث السكون آخره جيم، موضع قرب املدينة يعرف بشرج العجوز، له ذكر يف حديث كعب بن 
 األشرف، وشرج أيضا: ماء بنجد، وماء أو واد لفزارة به بئر.

 

 الشرعيب:

ل دة آخره ايء النسبة، أطم دون ذابب، كان ألهابلفتح ُث السكون وفتح العني املهملة وكسر املوح
 الشوط من يهود، ُث صار لبين جشم من األوس.

 

 الشرف:

حمرك، املوضع العايل، وهو شرف الروحاء، وشرف السيالة لكونه آخر السيالة وأول وادي الروحاء، 
 كما سبق يف محى الشرف.  ومحى ضريةوالشرف أيضا: كبد جند، وفيه الربذة 

 

 شريق:

 ري شرق، موضع بوادي العقيق، قال أبو وجرة:تصغ

 إذا تربعت ما بني الشريق إىل ... روض الفالج أوالت الشرج والعنب

 ابلفاء.« الشريف»أي عنب الثعلب وروى 

 

 الشطان:

 ابلضم وسكون الطاء املهملة، من أودية املدينة.

 

 شطمان:

 مال يف بين قريظة.
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 الشطون:

 بئر بناحية شعر.

 

 الشطيبة:

ل ابن عتبة جبنب األعواف، ولعلها املعروف هناك ابلعتىب، قال ابن زابلة: ويف الشطيبة يقول رجل ما
من بين قريظة وخطب امرأة من بلحارث بن اخلزرج، فقالت: أله مال على بئر مدري أو هامات أو 

 ذي وشيع أو الشطيبة أو بئر فجار؟ وهي يف بئر أريس، فقال القرظي:

 ري ... وهامات وأعذق ذي وشيعتكلفين خمارق بئر مد

 فما حازت شطيبة من سواد ... إىل الفجار من عذق الرجيع

 

 الشظاة:

ابلفتح، اسم لوادي قناة، تقدم يف إضم عن القاموس أنه اسم ما يلي السد من الوادي، ويف هتذيب 
 بيات:أابن هشام فيما قيل يف بين النضري من الشعر قول عباس بن مرداس أخي بين سليم من 

 وإنك عمري هل أريك ظعائنا ... سلكن على ركن الشظاة فتيأاب

 (1)عليهن عني من ظباء تبالة ... أوانس تصبني احلليم اجملراب." 
 "شعب: .237

ابلضم، علم لواد يصب يف الصفراء، نقله النووي عن احلازمي، وسيأيت يف خنال أنه امسه، والشعب 
عر أو ما انفجر بينهما أو مسيل املاء يف بطن وأرض. وشابلكسر واحد الشعاب للطريق بني اجلبلني 

أحد: هو الذي هنض املسلمون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه يوم أحد، وأسندوا إليه، قال ابن 
إسحاق: فلما انتهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل فم الشعب خرج علي بن أِب طالب رضي 

من املهراس. وشعب العجوز: بظاهر املدينة، قتل عنده كعب بن هللا تعاىل عنه حىت مأل درقته 
األشرف، ويذكر بد له شرج العجوز، وقد سبق، ويف السري أنه ملا هتف أبو انئلة بكعب بن األشرف 
وهو يف حصنه ببين النضري ليلة قتله، فنزل ألِب انئلة وأصحابه، فقالوا: هل لك اي ابن األشرف أن 
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ه فنبحث بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إن شئتم، فمشوا ساعة حىت استمكنوا من تتماشى إىل شعب العجوز
 وقتلوه.

 

 شعىب:

 حبمى ضرية.ابلضم وفتح العني واملوحدة مقصورة، جبل، وقيل: جبال منيعة 

 

 شعب املشاش:

 تقدم يف العقيق، وهو خلف مجاء العاقل.

 

 شعب شوكة:

 أييت يف شوكة أنه املعروف بشعب على قرب الشرف.

 

 شعبة:

ابلضم ُث السكون، واحدة الشعب، وهي الطائفة من الشيء، ومن اجلبال رؤوسها، ومن الشجر 
أغصاهنا، وشعبة: اسم عني قرب بليل، وشعبة عبد هللا: تقدمت يف اخلالئق، وشعبة عاصم: ستأيت 

 يف عاصم، ووادي شعبة: من أودية أبلى.

 

 شعث:

 ع بني السوارقية ومعدن بين سليم.ابلضم ُث السكون آخره مثالثة مجع أشعث، موض

 

 شعر:

بلفظ شعر الرأس، جبل ضخم مشرف على معدن املاوان، قبل الربذة أبميال، قاله اجملد، وقال اهلجري: 
 هو من انحية الوضح، وقد أكثر الشعراء من ذكره، قال حكيم اخلضري:

 سقى هللا الشطون شطون شعر ... وما بني الكواكب والغدير

 

 شغيب:

ح وسكون الغني املعجمة وفتح املوحدة كسكرى، قرية بني املدينة وأيلة، وكذا بدا قرية أخرى، ابلفت
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 قال كثري:

 وأنت اليت حببت شغيب إىل بدا ... إيل، وأوطاين بالد سوامها

 حللت هبذا حلة، ُث حلة ... هبذا، فطاب الواداين كالمها

ه سرح هبط إىل بطن العقيق، كان يرعى بشفر: كزفر مجع شفري الوادي، جبل أبصل محى أم خالد، ي
 (1)املدينة يوم أغار عمرو بن جابر الفهري، فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم يف طلبه حىت." 

 "ورد بدرا. .238

 شقر: ابلقاف كزفر، ماء ابلربذة عند سنام جبل مشرف على معدن املاوان.

ه وسلم، الكالِب على النيب صلى هللا عليالشقراء: أتنيث األشقر، يف احلديث: وفد عمرو بن سلمة 
 واستقطعه محى بني الشقراء والسعدية، ومها ما آن يف البادية، قاله ايقوت.

 الشقراة: جبيل انصب يف غرِب النقيع.

الشقرة: ابلضم ُث السكون، موضع بطريق فيد، بني جبال محر، على حنو مثانية عشر ميال من النخيل، 
 ويومني من املدينة، انتهى إليه بعض املنهزمني يوم أحد، كما رواه البيهقي،وعلى يوم من بئر السائب 

 ومنه قطع كثري من خشب الدوم لعمارة املسجد النبوي بعد احلريق.

 شق: ابلفتح عن الزخمشري، وقيل: ابلكسر، من حصون خيرب، وقرية من قرى فدك يعمل فيها اللجم.

د م حتول إىل أهل الشق، وبه حصون ذوات عدد، يعين بعوروى الواقدي أن النيب صلى هللا عليه وسل
فراغه من النطاة، فذكر فتح أول حصونه، وأن أهله هربوا إىل حصن البزار ابلشق أيضا، وأهنم كانوا 
أشد أهل الشق رميا للمسلمني ابلنبل واحلجارة، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ كفا من حصباء 

 ساخ يف األرض، فأخذه املسلمون أهله. فحصب به حصنهم، فرجف هبم ُث

 

 شقة بين عذرة

 تقدمت يف مساجد تبوك.

 شقة بين عذرة شلول

 

 شلول:
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 بالمني كصبور، موضع بنواحي املدينة، قال ابن هرمة:

 أتذكر عهد ذي العهد احمليل ... وعصرك ابألعارف والشلول

 وتعريج املطية يوم شوظى ... على العرصات والدمن احللول

 

 اء:الشم

ية وقال: ، قاله اجملد، ومساها اهلجري الشيماء ابملثناة التحتمحى ضريةابلتشديد واملد، هضبة عالية يف 
 إهنا من هضب الشق بناحية عرفجا، مسيت بذلك ألهنا محراء ويف انحيتها سواد.

 

 الشماخ:

 ابلفتح والتشديد وإعجام اخلاء، أطم يف قبلة بيوت بين سامل خارجها.

 

 مشنصري:

 تحتني ُث نون ساكنة وصاد مهملة مكسورة ُث مثناة حتتية وراء، جبل ساية.بف

 

 شناصري:

 من نواحي املدينة، قال ابن هرمة:

 (1)لو عاج صحبك شيئا من رواحلهم ... بذي شناصري أو ابلنعفف من عظم." 
 ك"تعاىل عنهما مباله ابلصهوة، وهو موضع بني بني وبني حورة، على ليلة من املدينة، وتل .239

 الصدقة بيد اخلليفة توكل هبا.

 

 الصياصي:

 أربعة عشر أطما كانت بقباء يتعاطى أهلها النريان بينهم من قرهبا.

 الصيصة: أطم بقباء.

 

 حرف الضاد
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 ضاحك:

 اسم فاعل من ضحك، جبل بفرش ملل، بينه وبني ضوحيك واد يقال له يني.

 ضأس: كفأس، موضع بني املدينة وينبع، قال كثري:

 تلك العري حي تغيبت ... وحىت أتى من دوهنا اخلبت أمجعبعينك 

 وحىت أجازت بطن ضأس ودوهنا ... دعان فهضبا ذي النخيل فينبع

 

 ضاف:

ع واد غرِب لنقيع، من أوديته، حتفه اجلبال، وقدس يف غربيه، وأرضه مستوية خيالطها محرة مهبط ثنية تب
 من أمتة ابن الزبري، قال عروة بن أذينة:

 ضاف منزل متأبد ... عفا ليس مأهوال كما كنت تعهدلسعدي ب

 

 ضبع:

 بسكون الباء املوحدة وضمها، من أودية العقيق، فيه يقول أبو وجرة:

 فما بغرة فاألجراع من ضبع ... فاملوفيات فذات الغيض فالسند

 والضبع أيضا: موضع حبرة بين سليم، بينها وبني أفاعية.

 

 ضبوعة:

 بليل، بني مشريب وبني احلالئق، ومشريب: ابلفتح كحلوبة، منزل عند

شامي ذات اجليش، وسبق يف اخلالئق نزوله صلى هللا عليه وسلم مبجتمع بليل وجمتمع الضبوعة، 
 ة.ابلصاد املهملة والغني املعجم« الصبوغة»واستقى له من بئر الضبوعة، ويف بعض النسخ 

 

 ضجنان:

كري: بو موسى: موضع أو جبل بني احلرمني، وقال البابلفتح وسكون اجليم ونونني بينهما ألف، قال أ
 بني قديد وضجنان يوم، ويف القاموس أنه على مخسة وعشرين ميال من مكة.

 

 ضحيان:
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ابلفتح وسكون احلاء املهملة وابملثناة حتت، أطم ابلعصبة ألحيحة بن اجلالح، وقال ايقوت: شاده 
 أبرضه اليت يقال هلا قنان، وله يقول:

 اقما والضحيان ... واملستظل قبله أبزمانإين بنيت و 

 

 ضرعاء:

 قرية قرب جبل مشنصري.

 

 ضرية:

 محى ضرية.تقدمت يف 

 

 ضرى:

 كسمى، بئر من حفر عاد بضرية.

 

 ضع ذرع:

 (1)أطم شبه احلصن، كان عند بئر بين خطمة املسماة بذرع.." 
 "ضغاضغ: .240

 صلى هللا بن بكر أصهار النيب بضادين وغينني معجمات، جبل قرب مشنصري، عنده قرى لبين سعد
 عليه وسلم.

 

 ضغن:

 ابلكسر وسكون الغني املعجمة ُث نون، ماء لفزارة، بني خيرب وفيد.

 

 ضفرية:

ابلفتح وكسر الفاء، احلقف من الرمل، واملسناة املستطيلة يف األرض وما بعقد بعضه على بعض 
طع مروان ة بن األخنس، قال الزبري: أقليحبس السيل وحنوه، قال اجملد: هي اسم أرض ابلعقيق للمغري 
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عبد هللا العامري ما بني امليل الرابع من املدينة إىل ضفرية أرض املغرية بن األخنس اليت ابلعقيق كما 
 سبق.

قلت: هذا ال يقتضي أهنا اسم ألرضه، بل مضافة ألرضه، وكأهنا بناء يفصلها من غريها وحيبس 
فريهتا ه يف غري موضع وأن أروى زعمت أن سعيد بن زيد أدخل ضالسيل، وسبق ابلعقيق بناء الضفرية ب

يف أرضه، ُث أبدى السيل عن ضفريهتا خارجة عن أرضه، وقال اهلجري: إن عثمان بن عنبسة ضفر 
 بعني ضرية ضفرية ابلصحراء، وجعلها حتبس املاء.

 

 ضلع:

م، وبنو مالك: سرية يو ، بينهما وادي التسرير محبمى ضريةبين الشيصبان وضلع بىن مالك جبالن 
بطن من اجلن مسلمون، وبنو الشيصبان: بطن من اجلن كفار، ومل يزل الناس يذكرون إسالم هؤالء 
وكفر هؤالء، ويقع بينهما القتال، ويف ذلك خرب غريب نقله اجملد، قال: وضلع بين مالك حيل به الناس 

أصابه شر،  يعرف فريعى الكأل فويرعون ويصيدون، خبالف ضلع بين الشيصبان، ورمبا مر به من ال
 ولغىن ماء إىل جنب ضلع بين مالك.

 

 ضوحيك:

 جبل يناوح ضاحكا، بينهما وادي بني.

 

 الضيقة:

بقرب ذات مخاط، هبا مسجد تقدم يف الفصل الرابع من الباب السادس، والضيقة أيضا: يسمى هبا 
 اليوم أعلى وادي إضم.

 

 حرف الطاء

 

 طاشا:

 أودية األشعر الغورية، يصب على وادي الصفراء.ابلشني املعجمة، من 

 

 طخفه:
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 ة.محى ضريابلكسر وسكون اخلاء املعجمة، جبل أمحر طويل حذاء منهل وآابر، سبق ذكره يف 

 

 الطرف:

بفتح الراء وابلفاء، قال اجملد: إنه على ستة وثالثني ميال من املدينة، قال الواقدي: هو ماء دون 
 (1)هو من انحية العراق، وقال األسدي يف." النخيل، وقال ابن إسحاق: 

"وقال نصر: ظلم جبل بني إضم وجبل جهينة، وظلم أيضا كما قال األصمعي جبل أسود  .241
 لعمرو بن كالب، وهو أحد اجلبال لثالثة اليت تكتنف الطرق فيما قاله عرام.

 

 الظهار:

 ككتاب، حصن خبيرب.

 

 حرف العني

 

 عابد:

الثة أجبل وعبيد ابلضم مصغرا، ث -ابلفتح وتشديد املوحدة -ملة، وعبودبكسر الباء املوحدة ودال مه
ذكرها اهلجري فيما نقله من وصف فرش ملل، وعبود يف الوسط، وهو األكرب، وهو بني مدفع مر بني 
وبني ملل مما يلي السيالة، وقيل: عنده الربيد الثاين من املدينة، وبطرفه عني حلسن بن زيد، على 

 ، فيها يقول ابن معقل الليثي:الطريق منقطعة

 قد ظهرت عني األمري مظهرا ... بسفح عبود أتته من مرا

 

 عارمة:

 ، وشاهدها يف حليت.محى ضريةكفاطمة، ردهة بني هضبات تدعني عوارم بوسط 

 

 عاص وعويص:

 واداين عظيمان بني مكة واملدينة.
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 عاصم:

 أدىن بيوت بين النجار، وأطم آخر لبعضكصاحب، أطم لبين عبد األشهل، كان على الفقارة يف 
يهود بقباء، وفيه البئر اليت يقال هلا قباء، وذو عاصم: من أودية العقيق، مسي بذلك ألن األوس ملا 
جلوا عن املدينة ونزلوا النقيع حالفوا مزينة، وعقد احللف بينهم عاصم بن عدي بن العجالن، فسميت 

 م.الشعبة اليت وقع فيها احللف: شعبة عاص

 

 عاقل:

 ى ضرية.حبمبكسر القاف، جبل يناوح منعجا، وكان يسكنه احلارث بن آكل املرار جد امرئ القيس 

 

 العالية:

أتنيث العايل، قال عياض: العالية وعوايل املدينة كل ما كان من جهة جند من املدينة من قراها وعمائرها 
 إىل هتامة، وما كان دون ذلك من جهة هتامة فهي السافلة.

قلت: هذا مسمى العالية من حيث هي ال عالية املدينة؛ إذ مقتضاه أن املدينة وما حوهلا عالية ملا 
سبق يف احلجاز عن األصمعي، وإن قلنا برأي عرام من أن املدينة نصفها حجازي ونصفها هتامي فال 

دينة يف ملتصدق العالية على شيء منها، أو على نصفها الذي يلي املشرق فقط، واستعمال عالية ا
األحاديث وغريها خيالفه لتصريح األحاديث أبن قباء من العالية، وملا عدد ابن زابلة أودية العالية مل 
يعد قناة، وهي يف شرقي املدينة، وعد رانوانء وهي يف غربيها للقبلة، واملعروف أن ما كان من جهة 

 (1)قبلة املدينة على ميل." 
 "العبالء: .242

، موضع من أعمال املدينة، ويقال هلا: عبالء اهلرودة، نبت يصبغ به، وعبالء ابلفتح ُث السكون ممدود
 البياض: موضع آخر.

 

 عبود:

 ابلفتح ُث الضم مشددا، تقدم يف عابد.
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 العرت:

 ابلكسر وسكون املثناة الفوقية ُث راء، جبل ابملدينة يف قبلتها. يقال له:

 املستندر األقصى، قال زهري:

 أسه النسككمنصب العرت إذ يف ر 

 قالوا: أراد مبنصب العرت صنما كان يقرب له عرت، أي ذبيحة، والعرت ابلفتح: الذبح، قاله اجملد.

 

 عثاعث:

 مشرفات على مهزور. حبمى ضريةجبال صغار سود 

 

 عثعث:

 مبثلثتني كربرب، اجلبل الذي يقال له سليع ابملدينة، عليه بيوت أسلم.

 

 العجمتان:

 البطحاء ابلعقيق.تثنية عجمة، جبانب 

 

 عدنة:

ابلنون حمركا، موضع من الشربة وهضبة ابلفريش كان هبا منزل داود بن عبد هللا بن أِب الكرام وبين 
 جعفر بن إبراهيم.

 

 عدينة:

 مصغر عدنة، أطم ابلعصبة بني الصفاصف والوادي، مسي ابسم امرأة كانت تسكنه.

 

 عذق:

 ، وبئر عذق: تقدمت يف اآلابر.ابلفتح ُث السكون، أطم لبين أمية بن زيد

 

 عذيبة:
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 تصغري عذبة ماء بني الينبع واجلار، ويقال فيها العذيب بغري هاء، قال كثري:

 خليلي إن أم احلكيم حتملت ... وأخلت خليمات العذيب ظالهلا

 فال تسقياين من هتامة بعدها ... بالال، وإن صرب الربيع أساهلا

 

 عراقيب:

 ضرية.حبمى قرية ضخمة، ومعدن 

 

 عرى:

 كغرى، اسم وادي نقمي كما سيأيت يف النون، قال سامل بن زهري اخلضري:

 إذا ما الصبا هبت وقد انم صبييت ... أبخيال عرى مل يرعنا حثيثها

 

 عرب:

بكسر الراء ككتف، انحية قرب املدينة أقطعها عبد امللك كثريا الشاعر، وأما عرم بوزنه إال أن آخره 
 ينبع إىل البحر، وجيل لعله ابلوادي املذكور، وإايه عىن كثري بقوله:ميم فواد ينحدر من 

 سحت مباء الفالة من عرم

 

 العرج:

 ابلفتح ُث السكون، قرية جامعة تقدمت يف مساجد طريق مكة.

 (1)قال اجملد: هي مثانون ميال إىل ميلني من املدينة، قيل: ملا رجع تبع من املدينة." 
ا العرج، وقيل لكثري: مل مسيت بذلك؟ قال: ألهنا يعرج هبا عن "رأى هنا دواب تعرج فسماه .243

الطريق، قال ابن الفقيه: يقال إن جبلها ميتد إىل الشام حىت يصل بلبنان، ُث إىل جبال أنطاكية 
ومشساط، وتسمى هناك اللكام، ُث إىل ملطية وقاىل قال إىل حبر اخلزر، وفيه الباب ويتصل ببالد الدان، 

 فرسخ، وفيه اثنان وسبعون لساان.وطوله مخسمائة 

 

 العرصة:
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ابلفتح ُث السكون وإمهال الصاد، كل جوبة متسعة ال بناء فيها العرتاص الصبيان فيها، أي لعبهم، 
 وعرصة العقيق: تقدمت يف الفصل الثالث، وتنقسم إىل كربى وصغرى كما سبق.

 

 العرض:

مسجد القبلتني آابرا ومزارع تعرف ابلكسر، اسم للجرف كما سبق فيه، قال املطري: إن حول 
ابلعرض، يف قبلة مزارع اجلرف، قال مشر: وأعراض املدينة بطون سوادها حيث الزرع، وقال األصمعي: 
أعراضها قراها اليت يف أوديتها، وقيل: كل واد فيه شجر فهو عرض، وقيل: كل واد عرض، ويقال 

 للرساتيق أبرض احلجاز:

 الب:األعراض، وقال حيىي بن أِب ط

 ولست أرى عيشا يطيب مع النوى ... ولكنه ابلعرض كان يطيب

 

 عرفات:

بلفظ عرفات مكة، تل مرتفع يف قبل مسجد قباء، مسي بذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان 
 يقف يوم عرفة عليه، فريى منه عرفات، كذا قاله ابن جبري يف رحلته.

 

 عرفجاء:

 أحد مياه األشق.

 

 عرفة:

ابلضم وسكون الراء وفتح الفاء، لغة: املتني املرتفع من األرض فينبت الشجر، ويقال ملواضع متعددة 
، ى ضريةمحمنها: عرفة األجبال، أجبال صبح يف داير فزارة هبا ثنااي يقال هلا املهادر، وعرفة احلمى 

 وعرفة منعج.

 

 عرق الظبية:

 تقدم يف الظاء املعجمة.

 

 عراين:
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ي، أطم آلل النضر رهط أنس بن مالك من بين النجار، كما يف صقع القبلة، كذا بلفظ ضد املكتس
 قاله اجملد.

 

 عريض:

أصح »تصغري عرض، واد ابملدينة، قاله اهلمداين، وهو معروف شامي املدينة قرب قناة، وتقدم حديث 
ورا من صريان ص ويف السري أن أاب سفيان أحرق« املدينة من احلمى ما بني حرة بين قريظة إىل العريض

 خنل العريض، ُث انطلق هاراب.

 

 عريفطان:

 تصغري عرفطان تثنية عرفط، واد سبق يف أبلى.

 

 عرينة:

 كجهينة، قرى بنواحي املدينة يف طريق الشام، وعن معاذ بن جبل قال:

بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قرى عرينة، فأمرين أن آخذ خط األرض، رواه أمحد 
 (1)اين." والطرب 

[ اآلية: هذه لرسول 6"يف الكربى، وقال الزهري: قال عمر وما أفاء هللا على رسوله ]احلشر:  .244
 هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة قرى عرينة: فدك وكذا وكذا.

 ووجد على حجر ابحلمى كما سبق: أان عبد هللا األسود رسول عيسى بن مرمي إىل أهل قرى عرينة.

 

 العزاف:

يد الزاي آخره فاء، جبل ابلدهناء، قاله اجملد، وسيأيت شاهده يف احمليصر، وقال اجملد ابلفتح وتشد
هناك: ومن العزاف إىل املدينة اثنا عشر ميال، وقال يف القاموس: إنه بوزن شداد وسحاب فيه عزيف 

سمع ي الرعد، ورمل لبين سعد، أو جبل ابلدهناء على اثين عشر ميال من املدينة، مسي بذلك ألنه كان
 به عزيف اجلن، وأبرق

 العزاف:
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ماء لبين أسد جياء من حومانة الدراج إليه، ومنه إىل بطن خنل، ُث الطرف، ُث املدينة، انتهى. ويف 
الصحاح العزاف: رمل لبين سعد، ويسمى أبرق العزاف، وهو قريب من زرود، ويف النهاية عزيف اجلن 

ه أهل بل، وقيل: إنه صوت الرايح يف اجلو فيتومهجرس أصواهتا، وقيل: هو صوت بسمع ابلليل كالط
 البادية صوت اجلن، وعزيف الرايح: ما يسمع من دويها.

 

 عزوزي:

ليه وسلم خرجنا مع رسول هللا صلى هللا ع»بزايني معجمتني، موضع بني احلرمني، ويف سنن أِب داود 
« ساجدا ه فدعا هللا ساعة ُث خرمن مكة نريد املدينة، حىت إذا كنا قريبا من عزوزي نزل، ُث رفع يدي

 احلديث.

 

 عسعس:

 تضاف إليه دارة عسعس. حبمى ضريةكفر قد، جبل 

 

 عسفان:

ابلضم ُث السكون وابلفاء، كانت قرية جامعة بني مكة واملدينة، على حنو يومني من مكة، مسيت 
 بذلك لعسف السيول فيها، وذكر األسدي هبا آابرا وبرك وعينا تعرف ابلعوالء.

 

 عسيب:

جبل يقابل براما، يف شرقي النقيع، وهو أول أعالمه من أعاله، ونقل اهلجري عن بعضهم أن عليه 
 مسجدا للنيب صلى هللا عليه وسلم، واملعروف بذلك إمنا هو مقمل، قال:

 وفيه يقول صخر، ونسبه اجملد إىل امرئ القيس:

 أجارتنا إن اخلطوب تنوب ... وإين مقيم ما أقام عسيب

 جملد: وهو جبل بعالية جند هلذيل.قال ا

 

 عسية:

 ابلفتح كدنية، موضع بناحية معدن القبلية، ويروى ابلغني والشني املعجمتني.
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 العش:

 (1)ابلضم للغراب وغريه، وذو العش: من أودية العقيق.." 
لف أب "وكان الزبري بن العوام رضي هللا تعاىل عنه قد اشرتاها مبائة وسبعني ألفا، وبيعت يف تركته .245

 ألف وستمائة ألف.

وروى الزبري بن بكار عن عبيد هللا بن احلسن العلوي قال: قال معاوية بن أِب سفيان لعبد الرمحن بن 
أِب أمحد بن جحش، وكان وكيله بضياعه ابملدينة، يعين أودية اشرتاها واعتملها، فلبث ُث جاء فقال: 

 :قد وجدت لك أودية جبهة، قال: قل، قال: البلدة، قال
ال حاجة يل هبا، قال: النخيل، قال: ال حاجة يل به، قال: رعان، قال: ال حاجة يل به، قال: الغابة، 
قال: اشرتها يل، فقال له ابن أِب أمحد: ذكرت لك أودية ال تعرفها فكرهتها، وذكرت لك واداي ال 

هتين عن نفسها نتعرفه فقلت اشرته، فقال: ذكرت البلدة فبلدت علي والنخيل وكان مصغرا ورعان ف
 والغابة فدلتين على كثرة مائها، وقد قال األول:

 إن كنت تبغي العلم أو مثله ... أو شاهدا خيرب عن غائب

 فاخترب األرض أبمسائها ... واعترب الصاحب ابلصاحب

قلت: أخذ من لفظ الغابة كثرة مائها ألهنا لغة ذات الشجر املتكاتف، فتغيب ما فيها، وذلك لكثرة 
، وعن حممد بن الضحاك أن العباس رضي هللا تعاىل عنه كان يقف على سلع فينادي غلمانه وهم املاء

 ابلغابة فيسمعهم، وذاك من آخر الليل، وبينهما مثانية أميال.

 وقال اجملد: الغابة على حنو بريد، وقيل: مثانية أميال من املدينة.

 وأما أدانها فقد سبق يف احلفياء. قلت: حيمل الربيد على أقصاها، وما بعده على أثنائها،

وقال ايقوت: إن السباع وفدت على النيب صلى هللا عليه وسلم ابلغابة تسأله أن يفرض هلا ما أتكله، 
 وروى ابن زابلة حديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قصر الصالة ابلغابة يف غزوة ذي قرد.

 

 ذات الغار:

و راسخ من السوارقية، وغار اآليت يف شاهد مثعر هو من الصدارة حنبئر عذبة كثرية املاء على ثالثة ف
 شرف السيالة شرقا، والغار أبحد فوق املهراس، ملا سيأيت يف املهراس.
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 الغبيب:

 ابلضم تصغري غب، اسم موضع مسجد اجلمعة.

 

 ذو غثث:

 حبمى ضرية.كصرد مبثلثتني، جبل 

 

 غدير األشطاط:

 (1)ابلفتح وشني معجمة وطاءين، على ثالثة أميال من عسفان مما يلي مكة.." 
 "وبقرب احلسينيات مال يعرف ابلثمني، مبعىن كثري الثمن، فلعله هو فغري امسه. .246

 

 القالدة:

 بلفظ قالدة العنق، جبل من جبال القبلية.

 

 قلهي:

ا بعد قتل د بن أِب وقاص، اعتزل هببفتحتني وكسر اهلاء وابلياء املشددة، حفرية قرب املدينة لسع
 عثمان، وأمر أن ال حيدث بشيء من أخبار الناس حىت يصطلحوا.

وقال ابن السكيت: قلهي مكان به ماء لبين سليم، ويف أبنية كتاب سيبويه قلهيا وبرداي، قالوا يف 
 تفسريه: قلهيا حفرية لسعد بن أِب وقاص، وقال كثري:

 ... إىل قلهيا الدار واملتخيماولكن سقى صوب الربيع إذا أتى 

 

 قلهى:

بفتحات كجمزى، وحكى بعضهم سكون المه، قرية بوادي ذي روالن لبين سليم، قاطبة، وهي اليت 
 عىن ابن السكيت، وأنشد لزهري:

 إىل قلهى تكون الدار منا ... إىل أكناف دومة واحلجون
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 أبودية أسافلهن روض ... وأعالها إذا خفنا حصون

وأما قلهى بسكون الالم فقال عرام: ابملدينة وادي ذي روالن به قرى منها قلهى، وهي   وقال ايقوت:
 كثرية، وقلهى يف قول زهري:

 إىل قلهى تكون الدار منا ... إىل أكناف مكة واحلجون

 فإين أظنه موضعا آخر، انتهى.

 

 القموص:

حصن لبين  جبل عليه كصبور ابلصاد املهملة، جبل خبيرب، كذا يف العباب، وقيل: حصن، وقيل:
احلقيق اليهودي، وهو أصوب، وقيل: احلصن ابلغني والضاد املعجمتني، وذكر موسى بن عقبة يف 
غزوة خيرب أن اليهود دخلوا حصنا هلم منيعا يقال له القموص، فحاصرهم رسول هللا صلى هللا عليه 

 تل مرحب.وسلم قريبا من عشرين ليلة، ُث ذكر خروج مرحب وإعطاء الراية لعلي وق

 

 قناة:

 أحد أودية املدينة املتقدمة.

 

 قنيع:

 محى ضرية.ابلضم وفتح النون ُث مثناة حتتية، تقدم يف 

 

 القواقل:

 بقافني، أطم بطرف منازل بين سليم مما يلي العصبة.

 

 القوبع:

 ابلفتح واملوحدة، من أودية العقيق.

 

 قوران:

 خنل.قرى السوارقية فيه مياه آابر كثرية عذاب و واد يصب يف احلرة، يبطنه قرية تسمى امللحاء من 
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 قورى:

كسكرى، تقدم يف بعاث، والظاهر أنه احلائط املعروف اليوم بقوران شرقي املدينة أسفل الدالل، ملا 
 (1)سبق يف بعاث.." 

"احلي خلوفا، فاستاق النعم، ومل يلق كيدا، وبلغها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة  .247
 يطلب أاب سفيان، وكان سلك النجدية بعد أن أحرق صورا ابلعريض.السويق 

وقال ابن إسحاق يف غزوة بين سليم: فبلغ صلى هللا عليه وسلم ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام 
 عليه ثالث ليال.

 وقال عرام: يف حرم بين عوال مياه آابر، منها بئر الكدر، وذلك جبهة الطرف، قال كثري:

 ر فاللعباء فالربق فاحلمى ... فكود احلصى من يعملني فأظلماسقى الكد

 

 الكديد:

ابلفتح ودالني مهملتني بينهما مثناة حتت ساكنة، واد قرب النخيل يقطعه الطريق من فيد إىل املدينة، 
على ميل منه مسجد تقدم، وقال بعضهم: هو قرب خنل، واملعروف اليوم ما سبق. والكديد أيضا: 

 بثمانية أميال جلهة مكة مينة الطريق. عني بعد خليص

 

 كراع الغميم:

 يف الغني املعجمة.

 

 الكر:

 ابلضم، جزيرة على البحر املاحل على ستة أميال من اجلحفة.

 

 كشب:

 ابملعجمة ككتب، جبل أسود تعرف به انحيته، وهبا ينزل أمراء املدينة أحياان.

 

 الكفاف:
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 ابلكسر، موضع قرب وادي القرى.

 

 كفت:

 فتح ُث السكون، من نواحي املدينة، شاهده يف قرى إضم.ابل

 

 كفتة:

بزايدة هاء يف آخره، اسم ملقربة بقيع الغرقد؛ ألهنا تسرع البلى كما سبق عن الواقدي يف الفصل 
 اخلامس من الباب اخلامس، وقال اجملد: مسيت به ألهنا تكفت املوتى، أي حتفظهم وحترزهم.

 

 الكالب:

 ، قال الفرزدق:محى ضريةوحدة. ماء بناحية ابلضم خمففا آخره م

 ملوك منهم عمرو بن عمرو ... وسفيان الذي ورد الكالاب

 أي سفيان بن جماشع، كان يوم الكالب أول الناس ورده.

 

 كالف:

 ابلضم آخره فاء، واد من أعمال املدينة.

 

 كلب:

 أطم من آطام املدينة، ورأس الكلب: جبل.

 

 كلية:

تصغري كلية، قرية بطريق مكة، وقال األسدي: وعلى اثىن عشر ميال من اجلحفة إىل القاع هبا بئر 
 (1)ماحلة يقال هلا كلية، فتحها ذراعان وعندها حوانيت.." 

"السهلة، وهو اسم إلحدى صدقات النيب صلى هللا عليه وسلم، كما سبق فيها، ويف القاموس:  .248
  صلى هللا عليه وسلم.هو جبل أو موضع كان به صدقة النيب
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 قلت: ووقع يف كتاب حيىي ميثم مبيم يف آخره بدل املوحدة واألول أصوب.

وقال ايقوت: إنه بكسر امليم والياء الساكنة واملثالثة والباء املوحدة، ومقتضى كالمه أنه غري مهموز، 
 فإنه أورده أواخر احلرف يف امليم مع الياء املثناة حتت.

 

 املأثول:

 الثة آخره الم، من نواحي املدينة.بضم املث

 

 مربك:

كمقعد، مكان بركت فيه راحلة النيب صلى هللا عليه وسلم ببين غنم عند مسجده، وهو معروف اليوم 
ابملدرسة الشهابية اليت بنيت يف موضع دار أِب أيوب كما سبق يف الفصل احلادي عشر من الباب 

يه ملدينة، عرضه حنو أربعة أميال أو مخسة، تنسب إلالثالث، ومربك أيضا: نقب خيرج من ينبع إىل ا
 ثنية مربك، وهو معروف اليوم، وإايه عىن كثري بقوله:

 فقد جعلت أشجان برك ميينها

قال اجملد: األشجان املسائل، وبرك هاهنا: نقب خيرج إىل املدينة، وذكر ما تقدم، قال: وكان يسمى 
 وقال ابن السكيت يف قول كثري:مربكا، فدعا له النيب صلى هللا عليه وسلم، 

 إليك ابن ليلى متتطي العيس صحبيت ... ترامي بنا من مربكني املثاقل

أراد مربكا ومناخا فثىن، ومها نقبان ينحدر أحدمها على ينبع بني مضيق يلبل وفيه طريق املدينة، ومناخ 
 على قفا األشعر.

 

 مبضعة:

 عاداي:ابلضاد املعجمة، بني اجلي والرويثة، قال ابن 

 ومل أر غريهن جملجالت ... كأن ببطن مبضعة كالاب

 

 متابع:

م: ماء ، وقال ايقوت: متالع بضم امليم وكسر الالحبمى ضريةابلضم واملثناة فوق، جبل عن ميني أمرة 
شرقي الظهران عند الفوارة يف جبل القنان، والظهران: جبل يف أطراف القنان، وهو غري الوادي الذي 
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 قرب مكة.

 

 عر:مث

ابملثالثة والعني املهملة كمقعد، ويروى ابلغني املعجمة، من أودية القبلية بني الثاجة وحورة، ويدفع 
 فيما بني الفرش والفريش، قال ابن أذينة:

 عفا بعدان ذات السليم فمثعر ... ففرق فما حول اجلراديج مقفر

 

 مثقب:

سم رجل بني املدينة ومكة، قيل: مسي اب ابلكسر ُث السكون وفتح القاف ُث موحدة، اسم الطريق اليت
من أشراف محري، بعثه بعض ملوكها على جيش فسلكه، ومثقب أيضا: طريق مكة إىل الكوفة، وعن 

 (1)األصمعي فتح ميمه.." 
"فاخنرق من املاء كما يقول من مسعه أن له حسا كحس الصواعق، فقال رسول هللا صلى هللا  .249

 عليه وسلم:

 منكم ليسمعن هبذا الوادي وهو أخصب ما بني يده وما خلفه.لئن بقيتم أو من بقي 

وذكره الواقدي بنحوه، إال أنه قال: وأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قافال، حىت إذا كان بني 
 تبوك وواد يقال له وادي الناقة وكان فيه وشل.

 

 املشريب:

 تصغري مشرب موضع الشرب، سبق يف حدود احلرم.

 

 مصر:

 محى ضرية.بفتحتني وتشديد الراء، واد أبعلى 

 

 مصلوق:

 ماء من مياه بين عمرو بن كالب يصدقهم املصدق عليها بعد مدعى، قال ابن هرمة:

                                         
 4/140وفاء الوفاء أبخبار دار املصطفى، السمهودي  (1)



271 

 

 مل ينس ركبك يوم ذاك مطيهم ... من ذي احلليف فصبحوا مصلوقا

 

 املصلى:

دينة، قال اجملد منشدا يق املابلضم ُث الفتح وتشديد الالم، مصلى العيد ابملدينة، وموضع بعينه يف عق
 يقول ابن هرمة:

 ليت شعري هل العقيق فسلع

 األبيات املتقدمة يف العقيق، وليس املراد منها إال مصلى العيد.

 

 املضيح:

ابلضم وفتح الضاد املعجمة وتشديد املثناة حتت وإمهال آخره، جبل هلوازن، وماء حملارب بن خصفة، 
ل بنجد على شط وادي احلريب كان معقال يف اجلاهلية يف رواية وماء لبين األضبط بن كالب، وجب

 حمصن قاله ايقوت.

 

 املضيق:

ابلفتح وكسر الضاد املعجمة ومثناة حتت وقاف، قرية تقدمت مع الفرع يف آرة، وهبا إحدى عيون 
 احلسني بن زيد، ومضيق الصفراء: هو املستعجلة فما بعدها على ما سبق يف املساجد.

 

 مطلوب:

بعيد القعر قرب املدينة يف شاميها، وماء بنملى، وماء كان حلثعم، واختذ عليه عبد امللك ضيعة  بئر
 من أحسن ضياع بين أمية.

 

 مظعن:

 ابلضم وسكون الظاء املعجمة وكسر العني املهملة، واد بني السقيا واألبواء.

 

 معجب:

ط  املتقدمة، ومعجف: اسم حائابلفاء بدل املوحدة، أحد أودية املدينة « معجف»ويف بعض النسخ 
 كان لعبد هللا بن رواحة جعله هلل ورسوله يف غزوة مؤتة.
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 معدن األحسن:

 موضع أو قرية من أعمال املدينة لبين كالب، وقيل: هو من قرى اليمامة.« معدن احلسن»ويقال 

 

 معدن بين سليم:

ة ميل من املدينة، ابر وبرك على مائبه قرية كبرية بطريق جند هبا آ« معدن قران»بضم السني، ويقال له: 
 (1)وقال ابن سعد: على مثانية برد.." 

 "املنبجس: .250

 ابلضم ُث السكون ُث موحدة ُث جيم مكسورة ُث سني مهملة، وادي العرج.

 

 منتخر:

 ابلضم ُث السكون ُث مثناة فوق وخاء معجمة مكسورة، موضع بفرش ملل جبنب مثعر.

 

 املنحىن:

احلاء والنون الثانية، موضع له ذكر يف الغزل أبماكن املدينة، وأهلها اليوم  ابلضم ُث السكون وفتح
 يقولون: إنه بقرب املصلى شرقي بطحان، وهلذا قال الشيخ مشس الدين الذهيب:

 توىل شباِب كأن مل يكن ... وأقبل شيب علينا توىل

 ومن عاين املنحىن والنقا ... فما بعد هذين إىل املصلى

 

 منشد:

 السكون وكسر الشني املعجمة ُث دال مهملة، جبل يف الشق األيسر من محراء األسد كما ابلضم ُث
 قال اهلجري، ولعله املعروف اليوم حبمراء منلة كما سبق، وفيه يقول األحوص:

 نظرت رجا ابملوقران، وقد أرى ... أكاديس حيتلون خاخا فمنشدا

 ة بطريق الفرع، ومنشد أيضا:وقال اجملد: هو على مثانية أميال من محراء املدين

 موضع بني رضوى والساحل، وبلد لتميم، قال زيد اخليل:
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 سقى هللا ما بني العقيق فطابة ... فما دون أزمام فما فوق منشد

 

 منعج:

ابلفتح ُث السكون وكسر العني املهملة وروى بفتحها، ومساه اهلجري منجع بتقدمي اجليم على العني، 
، وواد ريةحبمى ض، وقال اجملد: هو موضع محى ضريةني أضاخ وأمرة، بناحية واد فيه أمالك لغين، ب

 لبين أسد كثري املياه.

 

 املنقي:

اسم مفعول من نقاه، قال اجملد: هو اسم لألرض اليت بني أحد واملدينة، قال ابن إسحاق: وقد كان 
 قي دون األعراض.م إىل املنالناس اهنزموا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد حىت انتهى بعضه

قلت: فاملنقي ليس امسا ملا ذكر اجملد ملا سبق يف األعوص، بل هو معروف شرقي املدينة يف طريق 
العراق، واجملد ظن أن االهنزام مل يكن إال للمدينة، وليس كذلك، ملا سبق يف الشقرة، ويف معارف ابن 

 ايم.قتيبة يف ترمجة بعضهم أنه اهنزم على مسرية ثالثة أ

 

 منكثة:

من نكث ينكث إذا نقض، من أودية القبلية، يسيل من األجرد جبل جهينة يف اجللس، ويلقى 
 (1)بوطا.." 

 "منور: .251

كمقعد آخره راء، جبل قرب املدينة، ويف القاموس هو موضع أو جبل بظهر حرة بين سليم، قال أبو 
 هريرة: أيكم يعرف دور ومنور؟ فقال رجل من مزينة: أان، قال:

نعم املنزل ما بني دور ومنور ألهنا مقانب اخليل، أما وهللا لوددت أن حظي من دنياكم مسجد بني 
 دور ومنور أعبد هللا فيه حىت أيتيين اليقني، ومنور أيضا: أطم لبين النضري كان يف دار ابن طهمان.

 

 منيع:

 فعيل، موضع أطم لبين سواد مياين مسجد القبلتني على ظهر احلرة.
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 منيف:

 اسم فاعل من أانف، أطم لبين دينار بن النجار عند مسجدهم.

 

 مهايع:

 قرية غناء كبرية، هبا منرب، قرب ساية، وإليها كان من قبل أمري املدينة.

 

 مهجور:

 ماء بنواحي املدينة.

 

 مهراس:

ابلكسر ُث السكون آخره سني مهملة، ماء حببل أحد، قاله املربد، وهو معروف أقصى شعب أحد، 
 جيتمع من املطر يف نقر كبار وصغار هناك، واملهراس: اسم لتلك النقر.

روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم عطش يوم أحد فجاءه علي يف درقته مباء من املهراس، فوجد له 
لة حنو وجال املسلمون جو »رحيا فعافه وغسل به الدم عن وجهه وصب على رأسه، ويف رواية ألمحد 

ى هللا عليه ُث ذكر إقبال النيب صل« حيث يقول الناس الغار، إمنا كان حتت املهراس اجلبل، ومل يبلغوا
 وسلم إليهم.

ويف مغازي ابن عقبة أن الناس أصعدوا يف الشعب، وثبت هللا نبيه وهو يدعوهم يف أخراهم إىل قريب 
 من املهراس يف الشعب، ُث ذكر إصعاد النيب صلى هللا عليه وسلم يف الشعب يدعوهم.

 

 مهروز:

 بضم الراء وآخره زاي، موضع سوق املدينة كما يف معارف ابن قتيبة والفائق.

 

 مهزور:

 ابلفتح ُث السكون وضم الزاي وآخره راء، تقدم يف أودية املدينة.

 

 مهزول:
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 ، وقال الزخمشري: إنه يف أصل جبل يقال له تنوف.حبمى ضريةآخره الم، واد يف أقبال البئر 

 

 مهيعة:

كمرحلة، اسم للجحفة، قال احلافظ املندري: ملا أخرج « مهيعة»ملثناة حتت، ويقال كمعيشة اب
حفهم وذهب فج -العماليق بين عبيل أخي عاد من يثرب نزلوها، فجاءهم سيل اجلحاف بضم اجليم

هبم، فسميت حينئذ اجلحفة، انتهى. وقال عياض: مسيت اجلحفة ألن السيول أجحفتها ومحلت 
مسيت بذلك من سنة سيل اجلحاف سنة مثانني لذهاب السيل ابحلاج وأمتعتهم.." أهلها، وقيل: إمنا 

(1) 
"وفزارة وأشجع وأمنار ذكره أبو عبيد البكري، وذكر الواقدي يف سبب غزوة ذات الرقاع ما  .252

يقتضي إجيادها مع غزوة أمنار، ونقل البيهقي يف الدالئل عن الواقدي أنه قال: ذات الرقاع قريبة من 
بني السعد والشقراء وبئر أرما، على ثالثة أميال من املدينة، انتهى وصوابه ثالثة أايم لقوله بني النخيل 

 السعد والشقراء.

 

 خنلى:

كجمزى ونسكى، من أودية األشعر الغورية، تصب يف ينبع، وأبسفله عيون حلسن بن علي بن حسن 
 منها ذات األسيل، وأبسفله البلدة والبليدة.

 

 خنيل:

، عني على مخسة أميال من املدينة، قاله اجملد، وقال األسدي: إنه منزل يف طريق فيد به تصغري خنل
مياه وسوق قرية الكديد، وبه عيون كانت للحسني بن علي املقتول بفخ، وذكر ما يقتضي أنه على 

 نيف وستني ميال من املدينة وأن ابلكديد مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأن الوادي الذي
 به الطريق ذو أمر.

وإذا أتملت ذلك مع ما سبق يف مساجد الغزوات علمت أن الذي عرب عنه ابلنخيل هو خنل؛ لقوله 
ا سبق يف خنل ويؤيده م« نزل بنخل، ُث أصعد يف بطن خنل حىت جاز الكديد مبيل»يف خرب املسجد 

وبني النخيل،  بني بطن خنلعن الواقدي من تعبريه يف ذات الرقاع ابلنخيل مصغرا، لكن األسدي غاير 
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 والنخيل معروف اليوم بقرب الكديد فوق الشقرة.

 

 النسار:

، وقيل: مها نسران مجعا وجعال موضعا واحدا، وقيل: هو جبل يقال له حبمى ضريةككتاب، جبل 
 فجمع، وقال أبو عبيد: النسار أجبل متجاورة يقال هلا األنسر وهي النسار.« نسر»

 

 نسر:

 عروف، موضع بنواحي املدينة، قال أبو وجزة السعدي:بلفظ الطائر امل

 أبمجاد العقيق إىل مراخ ... فنعف سويقة فرايض نسر

 

 نسع:

ابلكسر ُث السكون وعني مهملة، موضع محاه النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء بعده، وهو صدر 
 وادي العقيق، قاله اجملد، وكأنه اسم حلمى البقيع؛ إذ هو صدر العقيق.

 

 النصب:

 ابلضم ُث السكون وصاد مهملة وابء موحدة، موضع قرب املدينة، وقيل:

 من معادن القبلية.

وعن مالك أن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما ركب إىل ذات النصب فقصر الصالة، والنصب ابلضم 
بلية، قاألصنام املنصوبة، قاله اجملد، وسبق يف ذات النصب أهنا بضمتني من معادن ال -وابلضمتني

 وهو الذي قاله عياض.

 

 النصع:

ابلكسر وإمهال الصاد والعني، جبال سود بني الصفراء وينبع، والنصيع مصغرا: جبل قرب العذيبة.." 
(1) 
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 "نضاد: .253

ابلفتح وضاد معجمة وآخره دال مهملة، واحلجازيون يقولون نضاد كقطام، ومتيم تنزله منزلة ماال 
 كان سراقة السليمي أصاب دما يف قومه فاحناز لغين فقال:، و حبمى ضريةينصرف، وهو جبل لغين 

 حللت إىل غين يف نضاد ... خبري حملة وخبري حال

 

 النضري:

 ابلفتح ُث الكسر ُث مثناة حتت ُث راء، قبيل من يهود تقدموا يف منازهلم.

 

 نطاة:

يقتضيه   ذيكقطاة، حصن من حصون خيرب، وقيل: كل أرض خيرب، وقيل: عني ماء وبيئة هناك، وال
كالم الواقدي أنه انحية من خيرب، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا افتتح حصن انعم وغريه من 
حصونه حتول أهلها إىل قلعة الزبري، وهو حصن منيع يف رأس قلة، قال: فجاء رجل من يهود للنيب 

رج إىل أهل اة وختصلى هللا عليه وسلم، فقال: تؤمنين على أن أدلك على ما تسرتيح من أهل النط
الشق؟ فامنه، فقال: إنك لو أقمت شهرا ما ابلوا، إن هلم دبوال حتت األرض يشربون منها، فقطع 

 دبوهلم، قال: وكان هذا آخر حصون النطاة فتحا، ُث حتول إىل أهل الشق.

 

 نعمان:

ابلغابة، ويف  دابلضم والعني املهملة، واد ابملدينة يلقى سيول املدينة هو ونقمي أسفل عني أِب زاي
دالئل النبوة للبيهقي عن ابن إسحاق أن املشركني يف غزوة اخلندق نزلوا ابب نعمان إىل جانب أحد، 
ويف االكتفاء عن ابن إسحاق أن عيينة بن حصن يف غطفان نزلوا إىل جانب أحد بباب نعمان، 

 والذي يف هتذيب ابن هشام عن ابن إسحاق نزوهلم بنقمي.

 

 نعيم:

 ع قرب املدينة، ومجعه بعضهم يف شعره فقال نعائم.كزبري، موض

 

 نعف مناسري:



278 

 

قال ابن السكيت: نعف هنا ما بني الدوداء وبني املدينة، وهو حد اخلالئق خالئق األمحديني، 
واخلالئق: آابر، وسبق شاهد النعف يف محى النقيع فيما قيل فيه من الشعر، وسبق أيضا ذكر نعف 

 د له هنا أن يكون ابلغني املعجمة، وإال لقدمه على ما قبله، ومل يتعرضالنقيع، ومقتضى إثبات اجمل
لذلك يف القاموس، بل قال يف النعف ابلعني املهملة: إنه ما احندر من حزونة اجلبل وارتفع عن منحدر 
الوادي، ومن الرملة مقدمها وما استدق. ويف الصحاح يف مادة العني املهملة أيضا: النعف ما احندر 

زونة اجلبل وارتفع عن منحدر الوادي، فما بينهما نعف وسرو وحنف، واجلمع نعاف، انتهى، من ح
 فالظاهر أن ما سبق كله ابلعني املهملة الساكنة مع فتح أوله.

 

 النفاع:

 ابلفتح وتشديد الفاء، أطم مبنازل بين خطمة، كان على بئر عمارة.

 

 ذو نفر:

 (1)ذة، على ثالثة أايم من السليلة.." ابلتحريك وقد تسكن الفاء، موضع خلف الرب
ع هاتف ، قال: ومسمحى ضرية"وألهل منلى ماء آخر بواد يقال له مهزور، ومقتضاه أنه بناحية  .254

 يف جوف الليل من اجلن يقول:

 ويف ذات آرام حبوب كثرية ... ويف منلى لو تعلمون الغنائم

 

 هنبان:

القدسني  ومها جبالن شاخمان ملزينة وبين ليث يقابالنابلفتح ُث السكون، هنب األسفل وهنب األعلى، 
ميني طريق املصعد، يفرق الطريق بينهما وبني القدسني وورقان، ويف هنب األعلى ماء يف دوار من 

 األرض وبئر كبرية غزيرة املاء عليها مباطح وبقول وخنالت يقال هلا ذو خيما.

 

 النواحان:

 أطمان لبين أنيف بقباء.
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 النواعم:

 قت يف الناعمة، وهي منازل بين النضري يف العالية.سب

 

 نوبة:

ابلضم ُث السكون وابء موحدة، موضع على ثالثة أميال من املدينة، له ذكر يف املغازي، قاله ايقوت، 
 ونوبة أيضا: هضبة محراء أبرض بين أِب بكر ابن كالب.

 

 نيار:

 ل بين خمدعة من بين حارثة.ابلكسر آخره راء، أطم أو شخص أضيف إليه أطم نيار مبناز 

 

 النري:

، وقال األصمعي: النري جبل أبعلى جند، شرقية لغين، محى ضريةابلكسر، جبال تقدم ذكرها يف 
 وغربية لفاخرة.

 

 نيق العقاب:

ابلكسر وضم العني، موضع قرب اجلحفة، لقي به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو سفيان بن 
 هللا بن املغرية مهاجرين عام الفتح، ويف االستيعاب أهنما لقياه بنياحلارث بن عبد املطلب وعبد 

 السقيا والعرج، وقيل: ابألبواء.

 

 حرف اهلاء

 

 اهلدبية:

بفتح أوله واثنيه وكسر املوحدة وتشديد املثناة حتت ُث هاء، ثالث آابر لبين جفاف ليس عليهن مزارع 
 ة أميال من السوارقية.وال خنل، بقاع واسع بني حرتني سوداوين، على ثالث

 

 هجر:

املذكور يف حديث القلتني، قال النووي: هي بفتح اهلاء واجليم قرية قرب املدينة النبوية عملت فيها 
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تلك القالل أوال، وليست هي هجر البحرين املدينة املعروفة، اه. قال الزركشي: وقيل هجر البحرين، 
 وبه قال األزهري، وهو األسد.

 رها اجملد.قلت: ولذا مل يذك

 

 اهلجيم:

 ابلضم وفتح اجليم، أطم ابلعصبة، تقدم يف بئر هجيم.

 

 اهلدار:

ابلفتح وتشديد الدال املهملة آخره راء مشددا، حساء من أحساء مغار قرب السوارقية، قاله ايقوت، 
 (1)واهلدار أيضا: منزل مسيلمة الكذاب من انحية اليمامة.." 

وذكر استقبال يهود هلم ابلرمي وهم يصيحون يف آطامهم "وقد ثوى إليها انس من العرب،  .255
وقتاهلم حىت أمسوا، قال: وغدا عليهم النيب صلى هللا عليه وسلم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حىت 
أعطوا أبيديهم. وفتحها عنوة، وغنمه هللا أمواهلم، أصابوا أاثاث ومتاعا كثريا، فأقام رسول هللا صلى هللا 

لقرى أربعة أايم، وقسم ما أصاب، وترك األرض والنخل أبيدي يهود، وعاملهم عليه وسلم بوادي ا
عليها، فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب وفدك ووادي القرى 
صاحلوه على اجلزية، وأقاموا أبيديهم أمواهلم فلما كان عمر أخرج يهود خيرب وفدك، ومل خيرج أهل 

دي القرى؛ ألهنما داخلتان يف أرض الشام ويروى أن ما دون وادي القرى إىل املدينة حجاز، تيماء ووا
وأن ما وراء ذلك من الشام فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أن ترفع من خيرب ومن وادي 

 القرى، وقال أمحد بن جابر: قيل: إن عمر أجلى يهود وادي القرى، وقيل: مل جيلهم.

ذي املروة أن بعضهم عده من وادي القرى، وأنه إن ثبت فهو غري وادي القرى املذكور،  وسبق يف
وسبق يف بالكث وبرمة ما يؤيده، وعليه أهل املدينة اليوم؛ ألهنم يسمون انحية ذي املروة وانحية ذي 

 خشب وادي القرى، ولعلها قرى عرينة.

 

 واردات:
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 ، فيها يقول األخطل:حبمى ضريةهضبات صغار 

 ذا ما قلت قد صاحلت بكرا ... أِب األضغان والنسب البعيدإ

 ومهراق الدماء بواردات ... تبيد جملرايت وال تبيد

 

 واسط:

أطم لبين خدرة، وأطم آخر لبين خزمية رهط سعد بن عبادة، وآخر لبين مازن بن النجار، وموضع بني 
 ل كثري:ة، وفيه يقو ينبع وبدر، وجبل تنتطح سيول العقيق عنده ُث يفضي إىل اجلثجاث

 أقاموا، فأما آل عزة غدوة ... فبانوا، وأما واسط فمقيم

 

 واقم:

 كصاحب، أطم بين عبد األشهل، نسبت إليه حرهتم، وله يقول شاعرهم:

 حنن بنينا واقما ابحلره ... بالزب الطني وابألصره

 

 وواقم أيضا:

ا واقم ر يف موضع الدار اليت يقال هلأطم ابملسكبة شرقي مسجد قباء ألِب عومي بن ساعدة، وأطم آخ
 بقباء كان ألحيحة قبل حتوله للعصبة.

 

 الواجل:

 كان به الشيخان، ومها أطمان كما سبق، وبطرفه مما يلي قناة أطم يقال له األزرق.

 

 الوبرة:

 (1)بسكون املوحدة، قرية على عني من جبال آرة، وجاء ذكرها يف حديث." 
ن يني وهي من بالد أسلم: يينا هو يرعى حبرة الوبرة عدا الذئب "أهبان األسلمي أنه كان يسك .256

على غنمه، احلديث، قاله اجملد تبعا لياقوت، وهو وهم؛ ألن الوبرة هذه ابلفرع كما يؤخذ مما سبق يف 
آرة، على أربعة أايم من املدينة ويني على بريد من املدينة كما سيأيت، وتقدم عن اجملد يف حرة الوبرة 
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 املذكور هنا، وهو الصواب، وقد وقع املوضعان كذلك يف كالم ايقوت فتبعه اجملد. ما خيالف

 

 وبعان:

 ابلفتح ُث الكسر وإمهال العني آخره نون، ويقال ابلالم بدل الباء، قرية على أكناف آرة، قاله اجملد.

 

 ومجة:

 ابلفتح وسكون اجليم، جبل يدفع سيله يف عنقه.

 

 الوحيدة:

 د، من أعراض املدينة بينها وبني مكة.مؤنث الوحيد للمنفر 

 

 ودان:

ابلفتح ودال مهملة مشددة آخره نون، قرية من نواحي الفرع لضمرة وغفار وكنانة، على مثانية أميال 
 من األبواء، أكثر نصيب من ذكرها قال:

 أقول لركب قافلني عشية ... قفا ذات أوشال وموالك قارب

 ملعروفه من أهل ودان راغبقفوا أخربوين عن سليمان إنين ... 

 فعاجوا فأثنوا ابلذي أنت أهله ... ولو سكتوا أثنت عليك احلقائب

وقال أبو زيد: ودان من اجلحفة على مرحلة، بينها وبني األبواء ستة أميال وهبا كان أايم مقامي 
سنيني ابحلجاز رئيس لبين جعفر بن أِب طالب، وهلم ابلفرع وساية ضياع وعشرية، وبينهم وبني احل

 حروب، ومل يزل كذلك حىت استولت طائفة من اليمن تعرف ببين حرب على ضياعهم.

 

 ودعان:

 ابلفتح ُث السكون وعني مهملة آخره نون، موضع بينبع.

 

 هضب الوراق

 محى ضرية.جبل تقدم يف 
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 ورقان:

قاد من نابلفتح ُث الكسر وقد تسكن وابلقاف، جبل عظيم أسود على يسار املصعد من املدينة، وي
سيالة إىل اجلي بني العرج والرويثة، وبسفحه عن ميينه سيالة ُث الروحاء ُث الرويثة ُث اجلي، ويف ورقان 
أنواع الشجر املثمر وغري املثمر والقرظ والسماق، وفيه أوشال وعيون، سكانه بنو أوس من مزينة قوم 

 صدق أهل عمود، قاله عرام.

 حني خيرج من السيالة، ويقال: إنه يتصل إىل مكة، انتهى.وقال األسدي: إنه على يسار الطريق 

 (1)وذكر عرام أن الذي يليه عند اجلي القدسان، يفصل بينه وبينهما عقبة ركوبة، وسبق." 
 خري اجلبال أحد»"يف فضل أحد من حديث الطرباين أن ورقان من جبال اجلنة، وحديث  .257

 رواية دينة من اجلبل الذي جتلى هللا تعاىل له، ويفوأنه أحد األجبل اليت وقعت ابمل« واألشعر وورقان
هل »أنه أحد األجبل اليت بنيت الكعبة منها، وسبق يف مسجد عرق الظبية قوله صلى هللا عليه وسلم 

هذا محت، جبل من جبال اجلنة، اللهم ابرك فيه وابرك »يعين ورقان « تدرون ما اسم هذا اجلبل
قال ابن شبة: يقال يوم محت؛ إذا  « ، هذا واد من أودية اجلنةهذا سجاسج للروحاء»ُث قال « ألهله

 كان شد احلر: أي هو قوى شديد.

 

 الوسباء:

 ابلفتح وسكون السني املهملة ُث ابء موحدة وابملد، ماء لبين سليم بلحف أبلى.

 

 وسط: ج

 ، ينسب إليه دارة وسط بناحيته اليسرى.حبمى ضريةبل 

 

 وسوس:

بلية، يصب من األجرد على احلاضرة والنكباء، ومها فرعان هبما خنل جلهينة من الوسواس من أودية الق
 وغريهم، واحلاضرة عني لبين عبد العزيز بن عمر يف صدر احلرار.

 

 الوشيجة:
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ابلفتح وكسر الشني املعجمة ُث مثناة حتت وجيم وهاء، من أودية العقيق ذو وشيع ابلفتح ُث الكسر 
 دينة.آخره عني مهملة، من أموال امل

 

 الوطيح:

ابلفتح وكسر الطاء املهملة وايء وحاء مهملة، من أعظم حصون خيرب، مسي بوطيح بن مازن رجل 
 بزايدة هاء.« الوطيحة»من مثود، ويف كتاب أِب عبيدة 

 

 وظيف احلمار:

ابلظاء املعجمة واملثناة حتت والفاء، ستدق الذراع والساق من احلمار وحنوه، هو من العقيق ما بني 
 قاية سليمان بن عبد امللك إىل زغابة.س

ويف طبقات ابن سعد يف قصة ما عز: أنه ملا مسته احلجارة فر يعدو قبل العقيق فأدرك ابملكيمن، 
وكان الذي أدركه عبد هللا بن أنيس بوظيف احلمار، فلم يزل يضربه حىت قتله، انتهى. واملكيمن: 

 ابلعقيق، لكنه بعيد من املوضع املذكور

 

 وعرية:

ابلفتح وكسر العني املهملة وسكون املثناة حتت وفتح الراء ُث هاء، جبل شرقي ثور، أكرب منه وأصغر 
 من أحد.

 

 ولعان:

 لغة يف وبعان كما سبق.

 

 حرف الياء

 

 يتيب:

ابلفتح ُث كسر املثناة فوق ُث مثناة حتت ُث موحدة، جبل له ذكر يف حدود احلرم، ويف نزول أِب سفيان 
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به حني حرق صورا من صريان العريص كذا قاله اجملد، وسبق يف حدود احلرم ما خيالفه يف الضبط.." 
(1) 

"وقريط بفتح الراء وقريط بكسرها بنو عبد بغري إضافة ]ابن عبيد[ وهو أبو بكر ابن كالب  .258
 بعني مهملة وسكون التحتية وذكره أبو حممد الرشاطي رمحه هللا تعاىل. -من قيس عيالن

بكرات: بفتح املوحدة وسكون الكاف فراء فألف فمثناة فوقية مجع بكرة، كذا فيما وقفت عليه من  ال
خ البكرة ماء لبين ذؤيب من الضباب وعندها جبال مش»كتب املغازي قال الصفاين رمحه هللا تعاىل: 

لفظ التثنية بوذكر شيئا آخر، والبكران يعين ابملوحدة وسكون الكاف وآخره نون « . يقال هلا البكرات
قرية لبين كالب،  -بفتح الضاد املعجمة وكسر الراء وفتح التحتية املشددة فتاء -موضع بناحية ضرية

وتبعه يف املراصد. قال يف النور: ولعل ما يف العيون بلفظ التثنية وتصحف على الناسخ فذكرها بلفظ 
وهو بعيد  بكرة ابإلفراد. قلت إال حبمى ضريةاجلمع. انتهى ومل يذكر أبو عبيد البكري يف معجمة 

 جدا لتوارد ما وقفت عليه من كتب املغازي.

 ضرية: بفتح الضاد املعجمة الساقطة وكسر الراء وفتح التحتية املشددة فتاء أتنيث، قرية لبين كالب.

 بشر: بكسر املوحدة وسكون الشني املعجمة.

 وقش: بفتح الواو والقاف وابلشني املعجمة.

 ء املعجمة وسكون الزاي وقيل بفتحها وبه جزم يف اإلصابة وقيل ابلتصغري.خزمة: بفتح اخلا

 يكمن النهار: يسترت فيه وخيتفي.

 ويشن: بفتح التحتية وضم الشني املعجمة وابلنون، يفرق.

 الغارة: وهي اخليل املغرية، والغارة االسم من اإلغارة على العدو.

 ات فتاء أتنيث، اسم موضع.الشربة: بشني معجمة فراء فموحدة مشددة مفتوح

الظعن: بضمتني ويسكن، والظعائن مجع ظعينة قال يف النهاية وهي املرأة يف اهلودج ُث قيل للمرأة بال 
 هودج ُث قيل للهودج بال امرأة.

 حمارب: مبيم مضمومة فحاء مهملة فألف فراء مكسورة فموحدة، بطن من قريش ومن عبد القيس.

 وضم املشددة: نزلوا.حلوا: بفتح احلاء املهملة 
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 روحوا ماشيتهم: بفتح الراء والواو املشددة، أرسلوها للمرعى.

 (1)أمهلهم: تركهم.." 
"شعر أورد منه الثعاليب يف )اليتيمة( نتفا جيدة، وكان صديقا له. تويف يف بست )يف رابط  .259

 ( .1على شاطئ هريمند( )

 

 ابن لعبون

 م( 1844 - 1768ه  = قبيل  1260 - 1182)قبيل 

محد بن حممد بن انصر بن عثمان )لعبون( بن انصر املدجلي الوائلي النجدي: فاضل من املشتغلني 
( 1193( وأجلي عن حرمة )1182( تويف والده )سنة 2ابلتأريخ. من أهل بلدة )حرمة( بنجد )

( يف 1238( واستقر محد )سنة 3فاستوطن القصب، ُث )اثدق( حيث ولد ابنه حممد )الشاعر( )
ومي( من بالد سدير، واشتهر بنسبته اليها، حىت تكرر يف كتاب إبراهيم بن عيسى )اتريخ بعض )الت

ط(  -كتااب يف )اتريخ جند   1255ط( تعريفه بساكن التومي. وصنف سنة  -احلوادث الواقعة بنجد 
ه عبد نانقصا من أوله، يعرف بتاريخ ابن لعبون. وتوىل بيت املال يف سدير لإلمامني سعود الكبري واب

 ( .4هللا )

 

 محد الباسل

 م( 1940 - 1871ه  =  1359 - 1288)

محد )ابشا( بن حممود بن حممد الباسل: من زعماء احلركة الوطنية مبصر. مغرِب األصل، مصري املولد 
 والوفاة. نشأ نشأة بدوية، وقرأ بعض كتب األدب، ونظم أزجاال، وتعلم الفرنسية واإلنكليزية

__________ 

وفيه: مسع يف اسم أبيه )أمحد( أيضا والصحيح  166: 1والوفيات  154حتفة ذوي األرب ( 1)
ومساه )أمحد( والبغدادي  125: 1وإنباه الرواة  241: 15خ. وجملة اجملمع العلمي  -)محد( . والتبيان 

وهو فيه  231: 4ه  ويتيمة الدهر  386ومساه )أمحد( وقال: مات سنة  282: 1يف خزانة األدب 
 أمحد( .)
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كملة عن بلدة )حرمة( وختطئة ايقوت يف قوله اهنا جبانب   42: 3( يف صحيح األخبار البن بليهد 2)
 محى ضرية()

 ( انظر ترمجته يف األعالم.3)

وعثمان  798: 5( أفادين بكثري من مادة هذه الرتمجة األستاذ محد اجلاسر. وانظر جملته العرب 4)
 (1).." 12بن بشر للخويطر 

. ومنها رابج بن األشل، 1محى ضريةغين، فقبيلة كانت دايرها يف جوار طيء وعند "وأما  .260
وابن أخيه ثعلبة قاتل شأس بن زهري بن خزمية العبسي. وقيل: إن رابحا هو قاتل شأس. وكانت هلم 

، وكانت هلم 4، وبنو عرتيف3. ومن بطون غين عبد، وزابن، وصرمي، وضبينة2ظاعنة ضخمة ابلشام
. ومن شعرائهم 5ومع زيد اخليل. ومن أصنامهم اليت عبدوها: الالت، ومناة، والعزى حروب مع عبس

 .7، وكعب بن سعد الغنوي6طفيل بن عمرو الغنوي
. ومن حمارب: 9، وحمارب8ومن ولد خصفة بن قيس عيالن: عكرمة، وأمه أخت كلب بن وبرة ألبيه

سر ه، وقد غزا ابهلة وأوقع فيها، وأعامر بن وهب بن جماشع املعروف بذي الرحمني، وكان سيد قوم
منها، وسبع الوارث، وهو مالك بن عمرو بن حارثة بن عبد بن سلول الكيدابن، وامسه عبد هللا. 

 ، والعقب من10القائل لرسول هللا: "مجلي أحب إيل من ربك"

__________ 

"، 174، 170، 153"، "حتقيق السقا"، الصفة "ص866/ 3"، البكري "323/ 2هناية األرب " 1
 .ency. ii, p"، 896/ 3وما بعدها"، كحالة " 9/ 10، 147/ 7األغاين "

584. 
 ".236مجهرة "ص 2

 وفيهم يقول لبيد: 3

 ابين كالم كيف تنفي جعفر ... وبنو ضبينة حاضروا األجباب

 ".10"، املربد "165االشتقاق "

Wustenfeld, Genea, 2 Abt, Taf, Register, 

S. 170. 
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 .Register, S. 170"، 10املربد " 4
5 Ency, II, P. 140. 
6 Ency, II, P. 140. 
 ".746شيخو: شعراء النصرانية "القسم اخلامس يف شعراء جند واحلجاز والعراق" "ص 7

 ".804/ 2وما بعدها، كحالة " 247"، مجهرة "153/ 4"، القاموس "310/ 15لسان العرب " 8

 ".12ملربد ""، ا323/ 2"، هناية األرب "247مجهرة " 9

Wustenfeld, Geagea, Taf, F. 
 (1)".." 248مجهرة "ص 10

 "واحلمى األرض اليت حتمى من الناس فال يرعى فيها إال مبوافقة من محاها. .261

وقد جعله بعضهم: "موضع فيه كأل حيمى من الناس أن يرعى". وذكروا أنه "كان الشريف من العرب 
يه غريه، استعوى كلبا فحمى خلاصته مدى عواء الكلب ال يشركه فيف اجلاهلية إذا نزل بلدا يف عشريته 

 .1فلم يرعه معه أحد. وكان شريك القوم يف سائر املراتع حوله"
ويظهر من غربلة ما ورد يف األخبار عن "احلمى"، أنه كان على نوعني: محى دائم أو طويل األجل، 

من سطح األرض،  ياه، أو تكون املياه فيها قريبةوهو األرض املخصبة اجليدة املنبتة اليت تتوفر فيها امل
فينتقيها كبار سادات القبائل وجيعلوهنا محى دائما هلم وألسرهتم، وقد حيولونه إىل ملك هلم، يتوارث 

 توارث اإلرث، ويكون ملن هو من األسرة اليت محته، أو ملن خصص احلمى ابمسه.

 ومراعي امللوك األخرى.، 2، مرعى إلبل امللوكمحى ضرية"ومن هذا القبيل "

ومحى آخر، يكون قصري األجل ابلنسبة للحمى األول. فقد حيمى ملوسم وقد حيمى ملواسم، فأجله 
مرتبط أبجل الغيث الذي ينزل عليه. فإذا جاد ووصل األرض وأنبتها نباات حسنا وكساها بساطا 

عنه،  ع ذلك البساطأخضر، بقي حامي احلمى به، وإن احنبس املطر عنه، وجف كل شيء به، ورف
وظهرت عبوسة الرمال والرتبة املتهشمة من حتته، فقد يهرب حاميه منه ليفتش عن أرض أخرى يعيش 
عليها، فيصري احلمى عندئذ بال حام، إال إذا عاد الغيث إليه، وعاد صاحبه ليجدد عهده به، وليثبت 

ه من القوة قبله، ويكون لديحق محايته عليه، وإال، فقد يصريه يف محاية شخص آخر قد ينزل به 
 واملنعة ما ال يستطيع أحد من زعزعته عنه.
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وال بد وأن حتدد حدود احلمى، وأن تثبت له أنصاب وعالمات، حىت يكون الناس على بينة من 
حدوده فال يدخلونه. وجند يف الكتب اليت دوهنا الرسول للوفود اليت زارته، واليت محى هلا أمحية، حدودا 

أمساؤها فيها، وقد تثبتت مساحتها يف بعض الكتب، مما يدل على أن ما يرويه أهل  ومعامل دونت
 األخبار من

__________ 

/ 3وما بعدها" "محا"، األم، للشافعي " 99/ 10"، "محا"، اتج العروس "199/ 14اللسان " 1
 ".224/ 2"، السمهودي، وفاء "270

 (1)"، "محا".." 100/ 10"، "محا"، اتج العروس "199/ 14اللسان " 2
 "قصة تعيني حدود احلمى بعواء كلب أو بركضة فرس أسطورة من أساطري أهل األخبار. .262

. وقد عرف يف أايم ملوك كندة ب "الشرف" محى ضريةومن أشهر مواضع احلمى يف جزيرة العرب: 
وهو "كبد جند"، وكانت به منازل امللوك من بين آكل املرار. ُث عرف ب "ضرية" يف وقت ال نستطيع 
حتديده متاما، ويذكر علماء اللغة أن "ضرية" امرأة مسي املوضع هبا، وهو أبرض جند، وبه بئر. ويظهر 

ك كندة من بين آكل املرار، ولكنه كان اسم موضع من مواضع أن اسم "ضرية" كان معروفا يف أايم ملو 
. وذكر بعض أهل األخبار أن "ضرية" أكرب 1محى ضريةالشرف، ُث اشتهر، فسمي به هذا احلمى: 

. قال "ابن السكيت": "الشرف كبد جند وكان من 2األمحاء، وقد مسي ب  ضرية بنت ربيعة بن نزار"
بذة وهي وضربة بئر. ويف الشرف الر  محى ضريةن كندة. ويف الشرف منازل امللوك من بين آكل املرار م

. ويظهر من هذا الوصف أن "الشرف" 3احلمى األمين. ويف احلديث أن عمر محى الشرف والربذة"
أرض واسعة بنجد. منها الربذة وهو احلمى األمين ملن يتجه إىل اجلنوب فيوجه وجهه حنو البحر العرِب 

 وابدية الشام وبالد الشأم، ومنها محى "ضرية" الشهري. وجيعل قفاه إىل العراق

وذكر أن أول من محى "ضرية" يف اإلسالم "عمر" محاها، إلبل الصدقة وظهر الغزاة، وكان ستة أميال 
 .4من كل انحية من نواحي ضرية وضرية يف وسطها

ي اجلوشن ر بن ذو"ضرية" من مياه "الضباب" يف اجلاهلية، وكانت لذي اجلوشن الضباِب، والد مش
. وورد أهنا كانت محى "كليب بن وائل"، وأن يف انحية منه قربه، وكان الناس 5قاتل احلسني

 .6يقصدونه
                                         

 9/268املفصل ىف اتريخ العرب قبل اإلسالم، جواد علي  (1)



290 

 

ومن احلمى، محى فيد. قرب أجأ وسلمى جبل طيء، على طريق حاج العراق إىل مكة. وذكر أن 
 فيدا فالة يف األرض بني أسد وطيء يف اجلاهلية،

__________ 

 "، "ضرا".484/ 14اللسان " 1

 "، "ضرى".219/ 10اتج العروس " 2

 "، "شرف".152/ 6اتج العروس " 3

 "، "ضرى".219/ 10اتج العروس " 4

 ".180"، االشتقاق "221/ 2وفاء الوفاء " 5

 (1)".." 229/ 2وفاء الوفاء " 6
ْهَمَلِة، َوي مْرَوى ِبَكْسرَِها، َوَخاٍء  .263  ْفتموَحٍة، َوَهاٍء:ممْعَجَمٍة َوفَاٍء مَ "َطْخَفةم ِبَفْتِح الطَّاِء اْلمم

:  َجاَء يف قَ ْوِل َجرِيِر ْبِن اخْلَطَِفيِّ

لمَنا لموَك َوَخي ْ  ِبِطْخَفَة َجاَلْداَن اْلمم

 

 َعِشيََّة ِبْسطَاٍم َجَرْيَن َعَلى حَنْبِ 

وًرا، َكانَ   اْلَبْصَرِة، وََكاَن لَِبيِن ِكاَلٍب، مَيمرُّ ِبِه طَرِيقم  ق مْلت: َطْخَفةم َعَلٌم ِمْن أَْعاَلِم جَنٍْد اَل زَاَل َمْعرموفًا َمْشهم
نَ ْيِدٍل يف ِكَتاِبِه  َبَة. َويَ قمولم اْبنم جم َو اْليَ ْوَم لِلرَّْوَقِة ِمْن عمتَ ي ْ تَ َقعم َعَلى طَرِيِق اْلَبْصَرِة قَ ْبَل « َيةم جَنْدٍ َعالِ »َوهم

. َوذََكَر احْلَْرِبُّ ى َضرِيَّةَ مِحَ ِة، َوِهَي َهْضَبةٌ مَحْرَاءم َكاَنْت َعَلًما ِمْن أَْعاَلِم َضرِيََّة مبَْرَحَلِة، َأْي ِمْن ِجَهِة اْلَبْصرَ 
 ( ِمياًل.28يف اْلَمَناِسِك: َأنَّ اْلَمَساَفَة َبنْيَ َطْخَفةم َوَضرِيََّة )

 َطْخَفةم ممَّا يَِلي اْلَقِصيَم.

 

ْهَمَلِة، َو  َم احلَْ طَِفيٌل ِبَفْتِح الطَّاِء اْلمم َها يف َكْسِر اْلَفاِء، ُثمَّ ممثَ نَّاٍة حَتْتم َواَلٍم: َحرٌَّة تَ َقدَّ  « .َشاَمةَ »ِديثم َعن ْ

 

ِم، َوآِخرمهم ممْهَمَلٌة: ذمِكَر يف َغزَاٍل. ْهَمَلِة، َوخَتِْفيِف الالَّ  ِطاَلٌح ِبَكْسِر الطَّاِء اْلمم

 

ريَِة ِبَكْسرِ  َا َطاَللم )ذمو. .( َجاَء يف السِّ ِم َمرًَّة أمْخَرى، َوأَرَامهم َومْهًا، َوامْسمهم اْليَ ْوَم  الطَّاِء َمرًَّة َوبَِتْشِديِد الالَّ
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رم « َطاَللم » اِر، قَاَل اْلرَبَّاضم َيْذكم اِل َوَحْرِب اْلفمجَّ ِة الرَّحَّ اَل:." اِبْلَفْتِح َوالتَّْخِفيِف. ذمِكَر يف ِقصَّ َلهم الرَّحَّ  قَ ت ْ
(1) 

ا ذَ  .264 اَن َعَلى َأهنَّمَما َموْ "أَمَّ ريَِة َوَشارِحم ِديَواِن َحسَّ ِضَعاِن اتم اأْلََصاِبِع َواجلَِْواِء فَات ََّفَق َشارِحم السِّ
َو الَّ  اِم َأْي َقرِيٌب ِمْن َعْذرَاَء، َوملَْ أََر ذِْكرًا لِْلِجَواِء إالَّ ِجَواَء يَ َقعم َشْرَق اْلَمِديَنِة، َوهم يِه ي يَ قمولم فِ ذِ اِبلشَّ

انم أَْيًضا:  َحسَّ

 َعَفا ِمْن آِل فَاِطَمَة اجلَِْواءم 

 

 ِفيَمٌن فَاْلَقَواِدمم فَاحلَِْساءم 

. َوَهِذِه َمَواِضعم ِمْن نَ َواِحي ا َا َأْوَرَدهم اَيقموتم ْرِقيَِّة لْ َوَهَذا ملَْ يَرِْد يف ِديَوانِِه الَِّذي اطََّلْعت َعَلْيِه إمنَّ َمِديَنِة الشَّ
مَ  اانً َوالشَّ وَن َذاتم اأْلََصاِبِع َواجلَِْواِء ِمْن نَ َواِحي اْلَمِديَنِة، َوَأنَّ َحسَّ و اأْلَْمرم َأْن َتكم  أَرَاَد أَنَّ الِيَِّة َفاَل يَ ْعدم

ْمَنا اِم َكَما َقدَّ اِم َقْد َعَفْت، َأْو َأهنَّمَما ِمْن الشَّ اَيَر اْلَواِقَعَة َبنْيَ َهَذا َوَعْذرَاَء الشَّ  .الدِّ
 

َا مَجْعم َعثْ َعٍث: َجاَءْت يف قَ ْوِل اْبِن الزِّبَ ْعَرى:  اْلَعثَاِعثم َكَأهنَّ

َفَرْت اِبْلَعثَاِعثِ   أَِمْن َرْسِم َداٍر أَق ْ

 

 َبَكْيت ِبَعنْيِ َدْمعمَها َغرْيم اَلِبثِ 

َلْيٌع َأَكَمةٌ  َلْيٍع اِبْلَمِديَنِة، َوسم ْعرم َصِغريَةٌ  ق مْلت: َعثْ َعٌث، اْسٌم ممرَاِدٌف اِلْسِم سم  َغْرَب َسْلٍع، إَذا َكاَن الشِّ
ًها إىَل َأِب ِبْكٍر  ريَِة   -ممَوجَّ ا إَذا َكاَن لِ  -َكَما يف السِّ َربم َمآلِِه َعثْ َعٌث َهَذا، أَمَّ َجرَِّد ممطَابَ َقِة الرَِّويِّ َفأَق ْ مم

َناَك َأْجبمٌل ذمِكَرْت ق مْرَب  ى اْلَعثَاِعثَ ، ذََكَرَها اْلمم مِحَى َضرِيَّةَ فَ هم وَن. تمَسمَّ مم اِعَر تَ َقدِّ حم َأنَّ الشَّ . َوَلِكينِّ أمَرجِّ
. طَابَ َقِة الرَِّويِّ  مَجََع َعثْ َعثًا مبَا َحْوَلهم ِلمم

 ". : قَاَل: يَِليِه إَرمم ْبنم ِذي يَ َزَن، خَيْرمجم : اِبلتَّْحرِيِك َوآِخَرهم نموٌن: َجاَءْت يف النَّصِّ  (2)َعَدنم
وقال: ال محى إال هلل. زاد ابن الزبري )ولرسوله( وألمحد، عن ابن عمر أن النيب صّلى  "النقيع .265

هللا عليه وسّلم محى النقيع خليل املسلمني، ويف رواية له: محى النقيع للخيل، ومحى الرّبذة للصدقات، 
ما حوله من و وعن غري واحد من الثقات، عن النيب صّلى هللا عليه وسّلم، أنه صلى على مقّمل ومحاه 
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 قاع الّنقيع خليول املسلمني.

قلت: وابملقمل مسجد لرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، وقد ذكرته يف املساجد، ونقل عن مالك أن 
اخليل اليت أعدها عمر ابلنقيع ليحمل عليها يف اجلهاد من ال مركوب له، عدهتا أربعون ألفا. ومنها: 

ملدينة، على حنو أربعة أايم من املدينة، نزهلا أبو ذر الغفاري رضي محى الربذة: قرية بنجد، من أعمال ا
هللا عنه صاحب رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، وتويف هبا، قال األصمعي: إهنا من املشرق الذي هو  

كبد جند، وإهنا احلمى األمين، وقد ورد أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم محاها ألبل الصدقة، ونقل 
ن عمر أول من أمحى احلمى ابلربذة، وأن سعة محاها بريد يف بريد، وكان يرعى فيه أهل اهلجري أ

 املدينة.

: ابلضاد املعجمة وكسر الراء وتشديد املثناة التحتية. قرية على حنو سبع مراحل من محى ضريّةومنها 
ل ابن الكليب: ااملدينة بطريق حاج البصرة إىل مكة؛ مسيت ابسم بئر عذبة هناك يقال هلا: ضرية. ق

مسيت بضرية بنت نزار، وأن عمر بن اخلطاب محى ستة أميال من كل انحية وضرية وسط احلمى، 
فكثر النعم زمن عثمان رضي هللا عنه حىت ضاق عنه احلمى ربلغ أربعني ألف بعري، فأمر عثمان أن 

ياه الضباب ضرية من ميزاد ما يسع إبل الصدقة، فاشرتى ماء من مياه بين ضبيبة كان أدىن مياه إىل 
 يف اجلاهلية لذي اجلوشن الضباِب والد مشّر قاتل احلسني بن علي رضي هللا عنهما.

 

 احلّنان:

طريق سلكه رسول هللا يف مسريه إىل بدر، بل هو قريب من بدر، وهو ليس بعلم وإمنا هو صفة، يقال 
 طريق حّنان، أي: واضح.

 

 حنني:

مكة  ، وكانت فيه غزوة حنني. ويبعد حنني عن« ويوم حنني»كتابه: وهو املكان الذي ذكره هللا يف  
ستة وعشرين كيال شرقا، وعن حدود احلرم من علمي طريق جند أحد عشر كيال، وهو واد يعرف اليوم 

 ابلشرائع، بل يسّمى رأسه الّصدر وأسفله الشرائع.

 

 احلوءب: ابلفتح ُث السكون ومهزة مفتوحة:

لعلك »ى طريق مكة. وهو الذي جاء يف احلديث: أن النيب قال لعائشة: موضع قريب من البصرة عل
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 « .صاحبة اجلمل األدبب، تنبحها كالب احلوءب

 

 حواثى:

 (1)جاء يف البخاري: أول مجعة." 
 "شراج احلرة: .266

ابلكسر وآخره جيم، وهو مجع شرج: وهو مسيل املاء من احلرة إىل السهل.. وهي ابملدينة النبوية 
 لزبري عند رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم.خوصم فيها ا

 

 شراف:

مثل حذام وقطام: علم له ذكر يف األخبار مل أستطع حتديد جهته، ومنه قول عبد هللا بن مسعود: 
يوشك أال يكون بني شراف وأرض كذا، مجّاء وال »، وجاء يف األثر: « ليتين كنت طائرا بشراف»

 ، ومعىن« س صالمات، يضرب بعضهم رقاب بعضيكون النا»قيل: وكيف؟ قال: « ذات قرن
 صالمات: يعين الفرق.

 

 شرب:

بفتح أوله وكسر اثنيه: وهو موضع قرب مكة، وبه كانت حرب الفجار، ويف هذا اليوم قّيد حرب بن 
أمية وسفيان وأبو سفيان ابنا أمية أنفسهم كيال يفّروا، فسموا العنابس، وحضرها النيب صّلى هللا عليه 

  يقاتل فيها، وكان قد بلغ سن القتال، وإمنا منعه من القتال فيها أهنا كانت حرب فجار.وسّلم ومل

 

 الّشربّة:

بفتح أوله واثنيه وتشديد الباء املوحدة، جاءت يف قصة إسالم النعمان الكندي، وكان منزله بنجد 
هذه النواحي هد( ، و حنو الشربّة، قيل: هي من نواحي الربذة، وقيل: بني )خنل( ومعدن بين سليم )امل

 يعدها املؤرخون من جند.

 

 الّشرج:

                                         
رَّاب ص/ (1)  104املعامل األثرية يف السنة والسرية، حممد حسن شم
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 بفتح أوله وسكون اثنيه ُث جيم، والشراج: جماري املاء من احلرار إىل السهل، واحدها شرج.

 وشرج العجوز: موضع قرب املدينة، وهو يف حديث كعب بن األشرف.

 

 الشرف:

. ويف يةمحى ضر كبد جند.. وفيها بفتح األول والثاين: املوضع العايل، قال األصمعي: الشرف:  
 الشرف:

الربذة، وهي احلمى األمين، والّشريف إىل جنبها يفصل بينهما التسرير، فما كان مشرقا فهو الّشريف، 
وما كان مغراب فهو الشرف، وقالوا: الشرف: احلمى الذي محاه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وليس 

 « .سرف»هو 

 

 شرف األاثية:

 ( .)انظر األاثية

 

 شرف الروحاء:

 )انظر الروحاء( .

 

 شرف الّسيالة:

بني ملل والروحاء. ويف حديث عائشة رضي هللا عنها، أصبح رسول هللا يوم األحد مبلل على ليلة من 
 املدينة ُث راح، فتعشى بشرف السيالة وصلى الصبح بعرق الظبية، وشرف السيالة يعرف اليوم ابلشرفة.

 

 الشظاة:

الشظاة: صدر وادي قناة ابملدينة النبوية إذا جتاوز سّد العاقول إىل أن يقبل على  ابلظاء املعجمة:
 (1)جبل أحد، ُث يسمى قناة حىت جيتمع ابلعقيق وبطحان،." 

"الغرب، ومير هبا الطريق من مكة إىل املدينة بنصفها الغرِب، على مسافة أربعة ومخسني كيال  .267
، وكذلك احلرة، وهلا نصف آخر ينقض مشاال « خشم احملسنية»من مكة، ويعرف هذا النصف اليوم 

                                         
رَّاب  (1)  149ص/املعامل األثرية يف السنة والسرية، حممد حسن شم
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 غربيا، أبرق يغطيه الرمل، وذلك هو كراع الغميم.

 

 ضحيان:

نوب ناة من حتت: أطم ابملدينة بناه أحيحة بن اجلالح، وهو يف اجلبفتح أوله وسكون الثاين ُث ايء مث
 الغرِب من املدينة النبوية.

 

 ضريّة:

ابلفتح ُث الكسر وايء مشددة: أرض تقع يف جند على طريق حاج البصرة؛ وهي إىل مكة أقرب. 
قة القصيم ط، الذي محاه عمر بن اخلطاب إلبل الصدقة وخيل الغزاة: ويف منمحى ضريّةوينسب إليها 

 « .ضريّة»ابلسعودية إمارة 

 

 ضع ذرع:

بيوت  أطم ابملدينة، أنشأه بنو خطمة، شبه احلصن ليس فيه« : املغامن املطابة»قال الفريوز أابدي يف 
يقال هلا  ألنه كان عند بئر بين اخلطمة اليت« ضع ذرع»وإمنا هو حصن يتحصن به للقتال، وإمنا مّسي 

 النيب صّلى هللا عليه وسّلم. ، وهي اليت بصق هبا« ذرع»

 

 ضغاضغ:

بضادين معجمتني وغينني معجمتني. قالوا: إنه جبل بقرب مشنصري، وعنده حبس كبري جيتمع فيه 
 املاء، وهناك قرى لبين سعد بن بكر، أظار النيب صّلى هللا عليه وسّلم.

 

 ضفرية:

قد بعضه ها خشب وحجارة، وما يعالضفرية لغة: احلقف من الرمل، واملسناة املستطيلة يف األرض، في
على بعض ليحبس السيل.. وهي ليست اسم مكان ولكنها ترد يف األخبار واألحاديث، ومنها أن 
أروى زعمت أن سعيد بن زيد أدخل ضفريهتا يف أرضه، ُث أبدى السيل عن ضفريهتا خارجة عن 

 أرضه.. والقصة يف الصحاح أو يف ترمجة سعيد بن زيد.

 

 الضلضل:
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 املتقدمة. -صلصل -معجمتني: هكذا رواها البكري، وهي لغة يف بضادين

 

 ضمار:

بدونه يف مبين على الكسر: حجر كان لبين سليم يع -بوزن فعال، بفتح أوله وابلراء املهملة يف آخره
اجلاهلية، وكان يف داير سليم ابحلجاز: وبينما العباس بن مرداس السلمي عند ضمار، إذ مسع مناداي 

 يقول:

 لقبائل من سليم كّلها ... أودى ضمار وعاش أهل املسجدقل ل

 إن الذي ورث النبوة واهلدى ... بعد ابن مرمي من قريش مهتد

 أودى ضمار وكان يعبد مرة ... قبل الكتاب إىل النيّب حممد

 (1)فأحرق العباس ضمار، وأتى النيب حممدا صّلى هللا عليه وسّلم، فأسلم ...." 
 "كشر: .268

جاء يف السرية أن أهل جرش بعثوا رجلني منهم إىل رسول هللا ابملدينة.. فبينما مها  على لفظ سابقه:
 عنده عشية بعد صالة العصر، إذ قال: أبي بالد هللا شكر، فقاال:

اي رسول هللا، ببالدان جبل يقال له: كشر، وبذلك يسميه أهل جرش، فقال: إنه ليس بكشر ولكنه 
 ؟ قال: إن بدن هللا لتنحر عنده االن.شكر، قاال: فما شأنه اي رسول هللا

وهذا اجلبل قرب مخيس مشيط، ابسم شكر، وجرش قريبة من مخيس مشيط، وكالمها شرقي أهبا إىل 
 الشمال، على حنو ثالثني كيال.

 

 الكعبة:

 بيت هللا احلرام.

 

 كفتة:

قيع الغرقد، وهي لببفتح أوله وإسكان اثنيه بعده اتء معجمة ابثنتني من فوقها: قال البكري: اسم 
 مقربة أهل املدينة.

                                         
رَّاب ص/ (1)  166املعامل األثرية يف السنة والسرية، حممد حسن شم
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 قال: وهذا االسم مشتق من قوله تعاىل:

 أملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض ِكفااتً.

 

 الكّفني )ذو الكفني( :

 تثنية كّف اليد. قال طفيل بن عمرو الدوسي:

 اي ذا الكفني لست من عبادكا

 ميالدان أقدم من ميالدكا

 إين حشوت النار يف فؤادكا

يف إحراق ذي الكفني، فأذن له، فأحرقه. وهو صنم كان يف بالد  -ل استأذن رسول هللاوكان طفي
 زهران.

 

 الكاّلء:

 ابلفتح ُث التشديد: موضع ابلبصرة، دفن فيه طلحة بن عبيد هللا.

 

 الكالب:

 )يوم الكالب( بضم الكاف.

وم لكالب الثاين. ويالكالب: واد، وقعت عنده حروب يف اجلاهلية، ومها يومان: الكالب األول، وا
 الكالب الثاين، قتل فيه الشاعر عبد يغوث بن وقاص، صاحب القصيدة املشهورة اليت منها:

 أاي راكبا إّما عرضت فبّلغن ... نداماي من جنران أال تالقيا

 وتضحك مين شيخة عبشمية ... كأن مل تري قبلي أسريا ميانيا

ة أغلب الظّن أنه يف حدود بالد العراق، بني الكوف، و « وادي الكالب»وقد اختلف العلماء يف موضع 
 والبصرة.

 

 كالب بن ربيعة:

نة ، وهو محى كليب، ومحى الربذة يف جهات املديمحى ضرية)قبيلة( من العداننية، كانت دايرهم يف 
 النبوية وفدك.
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 كلّية:

 ب اجلحفة.د قر ابلضم ُث الفتح وتشديد الياء: كأنه تصغري كلية: منزل بني مكة واملدينة، أو وا

 

 كملى:

ابلفتح ُث السكون، وفتح الالم والقصر: اسم بئر ذروان، الذي دفن فيه سحر رسول هللا صّلى هللا 
 عليه وسّلم. وقد مضى يف حرفه.

 

 الكهف:

 (1)الوارد يف الذكر احلكيم، يف سورة." 
 نة ب. وطوله مثانون كيلومرت، ويبدأ جنوب املدي1"هللا عليه وسلم قد محاه للخيل  .269

 .2كيلو مرت   40
 وقد كثرت املناطق احملمية يف خالفه عمر رضي هللا عنه لكثرة ما متلكه

 ، وعني3الدولة من اإلبل واخليل املعدة للجهاد، ومن ذلك محى الربذة لنعم الزكاة 

 .4عليه مواله هين وأوصاه ابلسماح ألصحاب اإلبل القليلة ابلرعي فيه دون األغنياء
 داير بين ثعلبة رغم احتجاجهم على ذلك فقد أجاهبم: " البالد بالدومحى أرضا يف 

 .6أيضا، وتعرف ابلشرف  محى ضرية. وقيل أنه 5هللا حتمى لنعم مال هللا " 
 اإلنفاق على العمران: -3

 عمران املساجد:

 قامت الدولة يف عصر اخلالفة الراشدة ابإلنفاق على املنشآت العامة، فتم

 لنبوي ابملدينة وسواريه يف خالفة أِب بكر رضي هللا عنه،جتديد سقف املسجد ا

__________ 

 بتحقيق أمحد شاكر وقال: إسناده صحيح. 179، 172 -171: 9و  4 0: 8أمحد: املسند  1

 .595: 2وصحيح سنن أِب داود لأللباين 
 .320البالدي: معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية  2

                                         
رَّاب ص/ (1)  232املعامل األثرية يف السنة والسرية، حممد حسن شم
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 إبسناد حسن. 144إبسناد صحيح، وأمحد: الزهد  6: 5ف ابن أِب شيبة: املصن 3

 عن الواقدي. 620: 3، واإلصابة: 176: 6ابن حجر: فتح الباري  4

 ، وابن شبة: اتريخ669 -668: 2، وابن زجنويه: األموال 326: 3ابن سعد: الطبقات  5

 واألثر صحيح. 889: 3املدينة 

 3ال أتخذ حكم الصحيح، وابن سعد: الطبقات تعليقا، والتعليقات  53: 2البخاري: الصحيح  6
واألثر ضعيف ألنه من  1 46: 6. والبيهقي: السنن الكربى 666:2، وابن زجنويه: األموال 305: 

 (1)مراسيل الزهري.." 
 "وعل الربق يروى يل حديثا ... فريفعه إبسناد صحيح .270

 (1واي ريح الصبا لو خربتين ... مىت كان اخليام بذى طلوح )
 ن دمع أجفاين غبوق ... تدار كؤوسه بعد الصبوحفلى م

 وأشواق تقاذف ِب كأين ... علوت هبا على طرف مجوح

 (2ودهر ال يزال حيط رحلي ... مبضيعة ويرويين بلوح )
 كرمي ابلكرمي على الرزااي ... شحيح حني يسأل ابلشحيح

 (3وأايم تفرق كل مجع ... وأحداث جتيز على اجلريح )
 بعود ... ومن نضو على نضو طليحفيا هلل من عود 

 وأعجب ما منيت به عتاب ... يؤرق مقلىت ويذيب روحي

 أتى من بعد بعد واكتئاب ... وما أنكى اجلروح على اجلروح

 (4وقد أسرى بوجدى كل وفد ... وهبت ابرتياحى كل ريح )
 ظ[ سالم هللا ما شرقت ذكاء ... وشاق حنني هاتفة صدوح 163/ ]

 والسجااي ... وحسن العهد واخللق السجيح على تلك الشمائل

 ...  قريب وحمتد اجملد الصريح على أنس الغريب إذا جفاه ال

 ...  ة البيضاء والوجه الصبيح على ذي اهلمة العلياء واملن

 ومنها:

 صفوح عن مؤاخذة املواىل ... وليس عن األعادى ابلصفوح

                                         
 246عصر اخلالفة الراشدة، أكرم العمري ص/ (1)
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 (5) مهام ليس يربح يف مقام ... كرمي أولدى سعى جنيح
 حديد الطرف يف فعل مجيل ... وقور السمع عن قول قبيح

__________ 

( يف حاشية اخلريدة إشارة إىل تضمني مطلع قصيدة جرير يف عجز البيت، عن نسخة منها، ويف 1)
، قال: ذو محى ضريةذو طلوح: اسم موضع للضباب اليوم يف شاكلة »، 544/ 3معجم البلدان 

 «.الكوفة وفيد طلوح يف حزن بين يربوع بني

 ( اللوح: العطش.2)

 ، واملثبت يف اخلريدة.«وأحداث حترت»( يف األصول: 3)

 ( وأجاز: مبعىن أجهز.4)

 واملثبت يف: س، ط، واخلريدة.« وهبت ابرتياحى كل روح»( يف ن: 4)

 (1)، واملثبت عن اخلريدة.." «أو لذى سعى»( يف األصول: 5)
ث يسرتق الرمل فيخرج منه إىل اجلدد . وإمنا وصف " النوى من الرمل . وسقط اللوى : حي .271

املنزل به ألهنم كانوا ال ينزلون إال يف صالبة من األرض لتكون أثبت ألواتد األبنية واخليام وأمكن حلفر 
النؤي وإمنا يكون ذلك حيث قال التربيزي يف شرح املعلقات : الباء من بسقط جيوز أن تتعلق بقفا 

 زوزين : هي صفة ملنزل أو حلبيب أو متعلق بنبك . فتأملها مع ما سبق . وبنبك ومبنزل . وقال ال

والدخول بفتح الدال وضم اخلاء املعجمة قال أبو عبيد البكري يف معجم ما استعجم : هو  .272
موضع اختلف يف حتديده فقال حممد بن حبيب : الدخول وحومل يف بالد أِب بكر بن كالب وأنشد 

تلة ابلدخول رسوم ** وحبومل طلل يلوح قدمي ( وقال أبو احلسن : لكثري : الكامل ) أمن ال ق
الدخول وحومل : بلدان ابلشام . وأنشد : قفا نبك البيتني . وقال أبو الفرج : هذه كلها مواضع ما 
بني أمرة إىل أسود العني إال أن أاب عبيدة يقول : إن املقراة ليس موضعا وإمنا يريد احلوض الذي جيتمع 

 ء . فيه املا

من انحية  ريةمحى ضوقال يف أمرة : بفتح اهلمزة وامليم والراء املهملة : هي بلد كرمي سهل يف  .273
 ) 

                                         
 3/91الطبقات السنية يف تراجم احلنفية @ ط الرفاعي؟ الغزي، تقي الدين  (1)
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بل مخسة أميال . وأسود العني : ج محى ضريةالبصرة وبينه وبني الستار الذي هو جبل من  .274
رة وأسود  أمسبعة وعشرون ميال فيكون ما بني محى ضريةعلى طريق احلاج البصري للمصعد بينه وبني 

 اثنني وعشرين ميال . 

وقال يف حومل : هو اسم رملة تركب القف وهي أبطراف الشقيق وانحية احلزن لبين يربوع  .275
وقال يف توضح : بضم أوله وكسر الضاد املعجمة بعدها حاء مهملة : موضع ما بني رمل السبخة 

 .  محى ضريةوأود . وقال احلرِب : توضح من 

 

 

276.  ".(1) 
 67/ 5أقيش، بضم اهلمزة وفتح القاف وآخره شني معجمة:  "* )أقيش( بنو .277

 األقيسر ابلسني املهملة، وهو شاعر آخر.448/ 4. ويف: 444/ 4* )األقيشر( ابلتصغري: 

 196/ 3* )أبو أكيدر( مصغر أكدر: كنية اللعني املنقري: 

املصحح  بضم اهلمزة وكتب413. ويف: 345/ 7* )إالل( بكسر اهلمزة والمني: جبل بعرفات: 
 ابحلاشية أنه يف القاموس كسحاب وكتاب.

 159/ 11* )إالهة( بكسر اهلمزة: ]قارة ابلسماوة[: 

 19/ 11: محى ضرية* )أمرة( بفتح اهلمزة وامليم والراء املهملة: بلد يف 

 334/ 8* )أميل( ابلتصغري، وهو ابن أسيد: 

 245/ 5 141/ 4وهو موضع: * )األميلح( بضم أوله وابحلاء املهملة، كأنه تصغري أملح، 

 254/ 2* )ذو أنس( بفتحتني، من أذواء اليمن: 

 46/ 7* )أنف( بفتح اهلمزة وسكون النون: بلد: 

 418/ 7* )أنيف( ابلتصغري، وهو والد قريط: 

 261/ 1* )إهاب( بن محريي، بكسر اهلمزة )يف نسب سحيم بن وثيل(: 

 476/ 6* )أوارة( ابلضم: اسم ماء: 

 322/ 3بفتح اهلمزة:  * )األواس(

                                         
 11/19خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي @ ط العلمية؟ عبد القادر البغدادي  (1)
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 20/ 11. وانظر: 181/ 2* )أود( بضم اهلمزة: موضع ببالد مازن: 

* )أم أوعال(: هضبة يف داير بين متيم، على لفظ مجع وعل )أي بفتح اهلمزة وسكون الواو وختفيف 
 220/ 10العني(: 

 78/ 2* )اإلايدي( بكسر اهلمزة: 

 447/ 8ة حتتية: * )إايس بن األرت( بكسر اهلمزة وبعدها مثنا

 335/ 1* )إايس بن موسى( امللقب: أبعشى طرود بكسر اهلمزة بعدها مثناة حتتية: 

 

 ب
 216/ 7* )ابجر( ابملوحدة واجليم: صنم كان لألزد، وهو بفتح اجليم، ورمبا قالوا بكسرها: 

 * )ابغت( بن صرمي، منقول من بغته ابألمر. وقال العيين: هو ابلثاء املثلثة:

10 /441 

 * )بثنة( بفتح املوحدة وسكون املثلثة بعدها نون: اسم حمبوبة مجيل، واملشهور بثينة

 (1)." 584/ 8. وانظر: )بثينة( يف: 157/ 5]ابلتصغري[: 
 47/ 1"* احلضرة الشريفة الغروية ابلنجف  .278

 136/ 3* حضن: 

 170/ 11* احلطيم: 

 420/ 6* احلظرية، ببغداد: 

 الشنقيطي بقلمه )حفية(وضبطها 398/ 2* حفية: 

 373، 272/ 4* حقل الرخامى: 

 143/ 11128/ 9 257/ 714/ 6319/ 2* حلب: 

 38، 37/ 8* احللة: 

 87/ 9* حلوان: 

 43، 42/ 7272، 271/ 5* حلية: 

 549/ 849/ 6* محاة: 
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 377/ 4* محرين: 

 255/ 2* محص: 

 375، 362/ 10302/ 7 156/ 6242/ 3197/ 2* احلمى: 

 28/ 11ربذة: * محى ال

 19/ 11233، 232/ 727/ 6: محى ضرية* 

 166/ 2* حنفى: 

 123/ 11372/ 10 31/ 922/ 8181/ 7436، 425/ 5233، 16/ 4* حنني: 

 345/ 9* احلوءب: 

 87/ 9* احلواءين: 

 * حور )يزعمون أهنا بئر تسكنها اجلن(:

4 /5048 

 397/ 11583/ 9549/ 8 419/ 7235، 234، 233، 232، 162/ 5370/ 3* حوران: 

 427/ 5* احلوزة: 

 206/ 8* احلوشية: 

 88/ 1* حوض النيب: 

 23، 19، 16، 9، 7، 6/ 11 409، 407/ 7212/ 3* حومل: 

 334/ 4* احليارين: 

، 23/ 3398، 397373، 372، 222/ 2370، 369، 368، 316، 288/ 1* احلرية: 
25 ،175 ،308 ،4373 /13 ،202 5448 /72 ،194 ،439 6 /235 ،291 ،302 ،

319 ،7336 /48 ،180 ،272 ،274 302 ،406 ،410 ،453 8 /187 ،271 ،
547333 ،9561 /67 ،10366 /9965 ،486 ،494 ،11495 /12 ،15 289 ،429 ،

433 

 

 خ
 143/ 11276/ 813/ 6* اخلابور: 
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 249، 247/ 7* اخلانقني: 

 (1)." 473، 469/ 11312، 309/ 6* خبت: 
" خفض هبا ألنه لو كان اخلفض ابإلضافة أدى إىل تعليق حرف اجلر فاجلر ابلالم وإن كانت  .279

مقحمة كاجلر ابلباء وهي زائدة وإمنا أقحمت مراعاة لعمل ال ألهنا ال تعمل إال يف النكرات وثبتت 
 األلف مراعاة ( 

أللف دليل ا لإلضافة فاجتمع يف هذه املسألة شيئان متضادان : اتصال وانفصال : فثبات .280
على االتصال من جهة اإلضافة يف املعىن وثبات الالم دليل على االنفصال يف اللفظ مراعاة لعمل ال 

 . 

فهذه مسألة قد روعيت لفظا ومعىن . وخرب ال التربئة حمذوف أي : ال أاب لك ابحلضرة . و  .281
ال منيعة متدانية جب شعىب بضم الشني والقصر واأللف للتأنيث . قال السكري يف أشعار تغلب : هي

بني أيسر الشمال وبني مغيب الشمس من ضرية على قريب من مثانية أميال . وقيل جبل أسود وله 
شعاب فيها أوشال حتبس املاء من سنة إىل سنة . ويف معجم ما استعجم للبكري : قال يعقوب : 

أصحاب  ومن.  حبمى ضريةشعىب جبيالت متشعبة ولذلك قيل شعىب وقال عمارة : هي هضبة 
شعىب العباس بن يزيد الكندي وكان هناك انزال يف غري قومه قال جرير يعين العباس : أعبدا حل يف 

 شعىب غريبا . . . . البيت انتهى . 

 ومثله البن السيد يف شرح أبيات اجلمل .  .282

نه  قال أبو حممد األعراِب يف فرحة األديب وإمنا عري جرير العباس بن يزيد حبلوله يف شعىب أل .283
 كان حليفا لبين فزارة وشعىب من بالدهم وهو كندي واحللف عندهم عار . 

قال : وكان السبب يف قول جرير هذا الشعر : أنه ملا هجا الراعي النمريي بقوله من قصيدة  .284
: عارضه العباس بن يزيد الكندي وكان مقيما بشعىب فقال : ) أال أرغمت أنوف بين متيم ** فساة 

غضااب ( ) لقد غضبت علي بنو متيم ** فما نكأت بغضبتها ذاباب ( ) لو اطلع الغراب التمر إن كانوا 
 على متيم ** وما فيها من السوءات شااب (
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285.  ".(1) 
" وبه أورده ابن هشام يف كل من املغين . واحلني ابلفتح : اهلالك . وحان الرجل : هلك .  .286

وأحانه هللا أهلكه . ودماؤهم : فاعل حانت . ومعىن حانت دماؤهم : مل يؤخذ هلم بدية وال قصاص 
 . وفلج بفتح الفاء وسكون الالم وآخره جيم . قال أبو عبيد يف معجم ما استعجم : هو موضع يف

بالد بين مازن وهو يف طريق البصرة إىل مكة وفيه منازل للحجاج . وقال الزجاج : هو ماء لبين العنرب 
 ) 

وما بني احليل إىل اجملازة . وقال ايقوت يف معجم البلدان : قال أبو منصور : فلج اسم بلد  .287
بفلج  لذي حانتومنه قيل لطريق يؤخذ من طريق البصرة إىل اليمامة : طريق فلج . وأنشد : وإن ا

رو من منازل عدي بن جندب بن العنرب بن عم ومحى ضريةدماؤهم وقال غريه : فلج واد بني البصرة 
بن متيم من طريق مكة . وبطن واد يفرق بني احلزن والصمان يسلك منه طريق البصرة إىل مكة ومنه 

ع بيتني بعده يني بدون واو مإىل مكة أربع وعشرون مرحلة . وهذا البيت أنشده اجلاحظ يف البيان والتب
 لألشهب بن رميلة ومها : ) هم ساعد الدهر الذي يتقى به ** وما خري كف ال ينوء بساعد (

 

288.  ".(2) 
جيوز أن أييت يف غري احلكاية، خالفا للمصنف وابن السراج، كما يف البيت « فالان»"على أن  .289

ء، ومها وقعا يف الثاين جر ابلبا« فالان»و األول وقع فاعال لفعل يفسره ما بعده، « فالان»الثاين فإن 
 غري حكاية.

قال يف آخر شرح العلم: ومل يثبت استعمال فالن إال « شرح املفصل»واملصنف ذهب إىل هذا يف 
حكاية، ألنه اسم اللفظ الذي هو علم، ال اسم مدلول العلم، فلذلك ال يقال: جاءين فالن، ولكن 

 يقال: قال زيد: جاءين فالن.

{، «يقول اي ليتين اختذت مع الرسول سبيال اي ويلىت  ليتين مل أختذ فالان خليال(: }»1 تعاىل )قال هللا
 فهو إذن اسم االسم. انتهى.

 والبيتان للمرار الفقعسي، قد سقط من بينهما بيت.
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ى حبم( عن ابن دريد عن عبد الرمحن عن عمه األصمعي، قال: بينا أان 2« )أماليه»روى القايل يف 
، إذ وقف علي غالم من بين أسد يف أطمار، ما ظننته جيمع بني كلمتني، فقلت: ما امسك؟ ضرية

 ( حىت حقروا امسك؟3فقال: حريقيص. فقلت: أما كفى أهلك أن مسوك حرقوصا )

فقال: إن السقط حيرق احلرجة! فعجبت من جوابه، واتصل الكالم بيننا، فقلت: أنشدان شيئا من 
 نشدك ملراران؟ قلت: افعل.أشعار قومك. قال: نعم، أ

 فقال:

 سكنوا شبيثا واألحص وأصبحت ... نزلت منازهلم بنو ذبيان

 وإذا يقال أتيتم مل يربحوا ... حىت تقيم احلرب سوق طعان

 وإذا فالن مات عن أكرومة ... رقعوا معاوز فقده بفالن

، هذه األبياتقال: فكادت األرض أن تسوخ ِب حلسن إنشاده وجودة الشعر. فأنشدت الرشيد 
 (. انتهى.4فقال: وددت اي أصمعي أن لو رأيت هذا الغالم فكنت أبلغه أعلى املراتب )

__________ 

 .2827/ 25( سورة الفرقان: 1)
 .66/ 1( أمايل القايل 2)
 ( احلرقوص: اسم دويبة كالربغوث، أو كالقراد.3)

 (1).." 66/ 1( انتهى النقل من أمايل القايل 4)
، بفتح الضاد املعجمة وكسر الراء املهملة وتشديد املثناة التحتية: نسب «ضريةمحى »"و  .290

هذا احلمى إىل ضرية بنت ربيعة بن نزار بن معد بن عدانن، وهو أكرب األمحاء من ضرية إىل املدينة، 
 وهي أرض كثرية العشب.

ل اه ستة أميال من كوأول من محاه يف اإلسالم عمر بن اخلطاب إلبل الصدقة وظهر الغزاة، وكان مح
 انحية من نواحي ضرية، وضرية يف أوسط احلمى.

 ، ابلقاف وابملهمالت، كعصفور: دوبية كالربغوث، رمبا نبت له جناحان فطار.«احلرقوص»و 

 (: هو ما يسقط من الزند إذا قدح.1، قال القايل )«السقط»و 

 لغات:وقال أبو عبيدة: يف سقط النار وسقط الولد ]وسقط الرمل[ ثالث 
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الضم والفتح والكسر. وزاند العرب من خشب، وأكثر ما يكون من املرخ والعفار، ولذلك قال األعشى 
 (: )املتقارب(2)

 زاندك خري زاند امللو ... ك صادف منهن مرخ عفارا

( فيحدد 3وإمنا يؤخذ عود قدر شرب ]فيثقب يف وسطه ثقب ال ينفذ، ويؤخذ عود آخر قدر ذراع[ )
لى لك احملدد يف ذلك الثقب، وقد وضعه بني رجليه، فيديره ويفتله فيوري انرا. فاألعطرفه، فيجعل ذ

 زند، واألسفل زندة.

، بفتح احلاء والراء املهملتني بعدمها جيم، قال القايل: هو الشجر ]الكثري[ امللتف، ومجعه «احلرجة»و 
 حراج ]وأحراج[.

 (: )الرجز(4قال العجاج )

__________ 

 . والزايدة منه.66/ 1ايل ( أمايل الق1)

واتج العروس )مرخ( ومجهرة اللغة ص 66/ 1وأمايل القايل 103( البيت لألعشى يف ديوانه ص 2)
 .37/ 11، 5/ 3واملخصص 64/ 4ومقاييس اللغة 765، 593

 .66/ 1( زايدة يقتضيها السياق من أمايل القايل 3)
رجم( ولسان العرب )حرج، حرجم، أزا( واتج العروس )ح186( الرجز لرؤبة يف ملحق ديوانه ص 4)

. وهو بال نسبة يف 1217ومجهرة اللغة ص 66/ 1وأمايل القايل 145، 142/ 2وللعجاج يف ديوانه 
وجممل اللغة 491/ 2وديوان األدب 309/ 5، 137/ 4أساس البالغة )حرج، زأر( وهتذيب اللغة 

 (1).." 50/ 2ومقاييس اللغة  54/ 2
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