
١، العدد  ٧، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٦٦  

َباَتاِت في ِكَتاِب (اْلُمحیط في اللُّغِة) ُمْعَجُم أسماِء النَّ
احِب بِن َعبَّاد(ت ھـ)٣٨٥للصَّ
جمٌع وتوثیقٌ 

م.م. جوان محمد محمد مھدي 
المفتي

جامعة دھوك /كلیة اآلداب

د.عامر باھر الحیالي
التربیة األساسیةكلیة /جامعة الموصل 
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ملخص البحث :
یتنـــاول هـــذا البحـــث جمـــع أســـماء النباتـــات مـــن كتـــاب "المحـــیط فـــي اللغـــة" للصـــاحب بـــن 

ـــاد( ـــة توثیقهـــا مـــن كتـــب النبـــات التـــي ألفهـــا علمـــاء اللغـــة العـــرب،  هــــ)٣٨٥عب ، ومـــن ثـــم محاول

ن اختیارنـا كتـاب(المحیط فـي ولـم یكـ، ومعجمات اللغة التي عني أصحابها بألفاظ النبات والشجر

بل كان یستند إلى درایـة بـنمط هـذا المعجـم مـن حیـث ، هـ) عشوائیاً ٣٨٥اللغة)للصاحب بن عباد(

فهو من المعجمات التـي حـرص مؤلفوهـا ، وطبیعة المواد التي اشتمل علیها، منهجه في التألیف

فضـــًال عـــن أن ، محیطمـــن هنـــا جـــاءت تســـمیته إیـــاه بـــال، علـــى اإلحاطـــة واالستقصـــاء والشـــمول

ممـا جعلـه یتفـرد بـذكر ألفـاظ ، ودرایتـه الكبیـرة باللغـة، الصاحب لغوي كبیر عرف بسعة اإلطالع

ناهیك عن منهجه القائم على االختصـار فـي تقلیلـه الشـواهد إلـى ، لم یذكرها غیره من المعجمیین

دم دفعنـا إلـى أن نجمــعوعـدم ذكـره أسـماء مـن یـروي عـنهم مـن اللغـویین ؛إن كـل مـا تقـ، حـد بعیـد

وقـد وسـمناه (معجـم أسـماء النباتـات ، أسماء النباتات التي وردت في المحیط لنصنع منهـا معجمـاً 

هـ) جمع وتوثیق).٣٨٥في كتاب "المحیط في اللغة" للصاحب بن عباد (ت

وقــد اقتصــرنا علــى ألفــاظ النبــات دون الشــجر؛ حتــى نجعــل حجــم بحثنــا یــتالءم مــع مــا 

شر في المجالت العلمیة من تحدید عدد الصـفحات لكـل بحـث ؛ألننـا لـو صـنعنا معجمـًا النیتطلبه

، لكلیهمـا لصــار حجــم البحــث أكبـر مــن ضــعف مــا هــو علیـه اآلن. وقبــل أن ننســق ألفــاظ المعجــم

لتتضـح أهمیـة المعجـم الـذي جمعنـاه. أمـا ، مهدنا لها بنبذة ممـا ألـف فـي النبـات فـي تراثنـا اللغـوي

، البحث فقد حرصنا على أن نرتب أسماء النباتات فیه على نظام حروف المعجممنهجنا في هذا

وقـد راعینـا األصـول ، وذلك لصعوبة األخیر، ال على النظام الصوتي الذي سار علیه الصاحب

نأمل أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا ومن اهللا التوفیق.، اللغویة لأللفاظ
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Dictionary of plants in Al-muheetfi Al-lugha by Al-Sahib
bin Abbad : collection and documentation

Assist. Lecturer Jwan M.M.
University of Dohok /Collage of

Arts

Dr. Amir Bahir Ismair
University of Mosul/ College of

Basic Education

Abstract:
The present research aims at collecting plants names from '' Al –

Muheet fi Al- Lugha '' by Al –Sahib bin Abbad (385 A .H .) ,then the data

documenting from the books of plants written by Arab linguists and from

the dictionaries of linguistics whose authors ,paid a great attention to the

names of plants and trees . the choice of ''A-Muheet fi Al-Lugha ''is not a

random one , but depended on a knowledge of the patterns of this

dictionary , its methodology of writing ,and the nature of its material .lt is

one of the dictionaries in which the authors were comprehensive ,

deductive and inclusive.this is why the book is called ''Al-Muheet''

(comprehensive). In addition to that , Al-Sahib was a great,well-

acguainted and knowledgeable linguist who mentioned words which were

not mentioned by other dictionary compilers. We, therefore , collected the

names of plants mentioned in Al-Muheet in an attempt to compile a

dictionary entitled as '' Dictionary of plant Names '' in '' Al- Muheet fi Al-

Lugha '' : collection and documentation .the dictionary is confined to

names of the plants rather than trees because if we compile a dictionary

for both of them the size of the work will be doubled .

Before we arrange the vocabulary, we wrote a preface about what

is written on plants in our linguistic tradition to show the importance of

dictionary we have compiled . our methodology in this research is that we

have arranged the names of plants alphabetically and not according to the

phonetic system followed by Al-Sahib due to the difficalty of the latter .

we have also paid attention to the origin of the vocabulary . we hope that

we have accomplished a successful work.
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مقدمة
وأفـردوا لـذلك مصـنفاٍت رسـائَل ، عني علماء اللغة العربیة القدامى بألفاظ النبات والشجر

ســواء أكانــت معجمــات ألفــاظ أم ، وكــان طبیعیــًا أن ُیعنــى بهــا أصــحاب المعجمــات أیضــاً ، وكتبــاً 

هـــ) ٣٨٥(ت للصــاحب بــن عبــادولــم یكــن اختیارنــا (كتــاب المحــیط فــي اللغــة)، معجمــات معــان

وطبیعـة المـواد ، بل كان یستند إلى درایة بنمط هذا المعجم من حیث منهجه فـي التـألیف، ئیاً عشوا

فهو من المعجمات التي حرص مؤلفوها على اإلحاطة واالستقصاء والشـمول، التي اشتمل علیها

لغوي كبیر عرف بسعة االطالعفضًال عن أن الصاحب، من هنا جاءت تسمیته إیاه بالمحیط، 

ناهیـك عـن ، مما جعله یتفرد بذكر ألفاظ لم یذكرها غیره من المعجمیـین، ته الكبیرة باللغةودرای، 

وعـدم ذكــره أسـماء مــن یـروي عــنهم مــن ، منهجـه القــائم علـى االختصــار مـن حیــث تقلیلـه الشــواهد

اللغویین؛ وهذا یساعدنا على جمع أكبر عدد من أسـماء النباتـات مـع جعـل حجـم عملنـا فـي حـدود 

إن كـل مـا تقـدم دفعنـا إلـى ، ال أن یصـیر بحجـم كتـاب یتعـذر نشـره فیهـا، ر فـي المجـالتما ینش

وقد وسمناه (معجـم أسـماء ، أن نجمع أسماء النباتات التي وردت في المحیط لنصنع منها معجماً 

هـ) جمع وتوثیق).٣٨٥النباتات في كتاب "المحیط في اللغة"للصاحب بن عباد"(ت

النبات دون الشجر؛ ألننا لو صنعنا معجمًا لكلیهما لصار حجـم وقد اقتصرنا على ألفاظ

لــذا تركنــا ألفــاظ الشــجر لبحــث آخــر نأمــل أن ننجــزه ، البحــث أكبــر مــن ضــعف مــا هــو علیــه اآلن

مستقبًال إن شاء اهللا.

وقد حاولنا أن نوثق ما ورد مـن نصـوص أسـماء النباتـات ممـا ألـف فـي النبـات فـي تراثنـا 

هــ) الـذي یعـد رائـدًا فـي ٢١٦ة كانـت ـ كــ (كتـاب النبـات والشـجر) لألصـمعي(تاللغـوي كتبـًا مسـتقل

،  هـــ)٤٥٨البــن ســیده (ت)میدانــه ـ أم أبوابــًا اشــتملت علیهــا معجمــات المعــاني كـــ (المخصــص

هــ) وغیرهمـا .هـذا فضـًال عـن اعتمادنـا فـي التوثیـق علـى ٥٧٠البـن األجـدابي(ت)و(كفایة المـتحفظ

و(تهذیب ،  )هـ ١٧٥العین: للفراهیدي ت (كتاب ها بألفاظ النبات كـالمعجمات التي عني أصحاب

تـــــاج (و،  هــــــ) ٨١٧(تو(القـــــاموس المحـــــیط : للفیروزآبـــــادي،  هــــــ) ٣٧٠ت، لَألزهـــــري اللغـــــة :

وغیرها.،  )هـ ١٢٠٥العروس: للزَّبیدي ت

،  غـويمهـدنا لهـا بنبـذة ممـا ألـف فـي النبـات فـي تراثنـا الل، وقبل أن ننسـق ألفـاظ المعجـم

لتتضح أهمیة المعجم الذي جمعناه. أما منهجنا في هذا البحث فقد حرصنا علـى أن نرتـب أسـماء 

، ال علــى النظــام الصــوتي الــذي ســار علیــه الصــاحب، النباتــات فیــه علــى نظــام حــروف المعجــم

أمـــا مواضـــع ورود األلفـــاظ فـــي ، وقـــد راعینـــا األصـــول اللغویـــة لأللفـــاظ، وذلـــك لصـــعوبة األخیـــر

واقتصرنا على ذكر الجزء والصفحة دون ، حیط فقد آثرنا وضعها في المتن في نهایة كل نصالم

نأمل أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا ومن اهللا التوفیق.، ذكر المحیط تجنبًا لإلطالة والتكرار
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تمھید : نبذة مما ألف في النبات في تراثنا اللغوي
، حد من بواكیر التـألیف اللغـوي فـي تـاریخ العربیـةتعد الرسائل اللغویة ذات الموضوع الوا

وهــذا یعنــي أن التــألیف فــي النبــات ابتــدأ مــع ، وكــان النبــات واحــدًا مــن موضــوعات تلــك الرســائل

ومــن ، وتشــیر كتــب التــراجم التــي ترجمــت للرعیــل األول مــن علمائنــا، بدایــة التــألیف فــي العربیــة

ألــف فــي موضــوع النبــات ومــا یتصــل بــه مــن الشــجر تالهــم مــن اللغــویین إلــى أن كثیــرَا مــنهم قــد

أو أن بعضــــهم ألفــــوا كتبــــًا فیهــــا أبــــواب كاملــــة ، رســــائل أو كتبــــًا مســــتقلة، والثمــــر والــــزرع والكــــرم

مخصصة لموضوع النبات.

، لكــــن الالفــــت أن الدارســــین المحــــدثین الــــذین تكلمــــوا علــــى البحــــث اللغــــوي عنــــد العــــرب

فـي ، كتـب الموضـوعات أغفلـوا الحـدیث عـن التـألیف فـي النبـاتو ، وتطرقوا إلـى الرسـائل اللغویـة

مع أن ما ألف في النبات ال یقل عما ألف فـي ، حین أسهبوا في الكالم على التألیف في الحیوان

المعجـــــم العربـــــي نشـــــأته (الحیـــــوان. فالـــــدكتور حســـــین نصـــــار خصـــــص الفصـــــل األول مـــــن كتابـــــه

ومثلــه فعــل ،  ، ولــم یتحــدث عــن رســائل النبــات،للرســائل اللغویــة علــى الموضــوعات)١(وتطــوره)

لكتـــب )٢(الـــدكتور عبـــد الحمیـــد الشـــلقاني الـــذي خصـــص مبحثـــًا مـــن مباحـــث كتابـــه (روایـــة اللغـــة)

، ولــم یتحــدث عــن كتــب النبــات، تحــدث فیــه عــن كتــب الخیــل والصــفات والصــیغ، الموضــوعات

ت اللغویـة عنـد العـرب إلـى نهایـة فـي كتابـه (الدراسـاوحذا حذوهما الدكتور محمد حسین آل یاسین

ولــم ، إذ خصــص الفصــل الثــاني منــه لرســائل الموضــوعات المســتقلة، )٣(القــرن الثالــث الهجــري)

ولعــل كــل مــن جــاء بعــد الــدكتور حســین نصــار حــذا حــذوه فــي ، یتحــدث عــن رســائل النبــات أیضــاً 

)٤(هذه المسألة.

أنمـــاط التـــألیف اللغـــوي فـــي تـــاریخ وال شـــك أن هـــذا اإلغفـــال ُیبقـــي جانبـــًا مهمـــًا لـــنمط مـــن

العربیـة خـارج دائـرة البحــث والدراسـة؛ لـذا ســنركز فـي هـذا التمهیــد علـى التعریـف بــأهم مـا ألـف فــي 

وقـد حرصـنا علـى أن یكـون ، ونترك التفصـیل لبحـث آخـر، النبات في تراثنا اللغوي تعریفًا موجزاً 

إال إذا جــاء لفــظ النبــات ، دون الشــجرهــذا التعریــف مقتصــرًا علــى كتــب النبــات أو الــزرع أحیانــاً 

ومع ما نسـقناه مـن ألفـاظ فـي ، أو العكس؛ لیتساوق مع عنوان البحث أوالً ، مشفوعًا بلفظ الشجر

المعجــم ثانیــًا . وهــا نحــن نســرد أبــرز المؤلفــات اللغویــة فــي النبــات مرتبــة بحســب قــدم تألیفهــا وكمــا 

یأتي:

)٥(وهو من كتب أبي عبیدة المفقودة.،  هـ) ٢١٠ثنى(كتاب الزرع: أبو عبیدة معمر بن الم .١

ذكـره بهـذا االسـم معظـم مـن تـرجم ألبـي ،  هــ)٢١٥كتاب النبـات والشـجر:أبو زیـد األنصـاري( .٢

وذكـره ابـن خیـر االشـبیلي باسـم "الشـجر ، )٧(وذكره آخرون باسـم كتـاب الشـجر والكـأل، )٦(زید

وســـــماه ، )٩(محكـــــم" كتـــــاب "الكـــــأل والشـــــجر"أمـــــا ابـــــن ســـــیده فقـــــد ســـــماه فـــــي "ال، )٨(والنبـــــات"

ونشر بعنایة صموئیل ناغلبرغ بعنوان"الشجر والكأل" وعـزاه ، )١٠(كتاب"النبات" في المخصص
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ألن الناشر نفسه أثبت في مقدمته أنه هـو بعینـه كتـاب "النبـات )١١(إلى ابن خالویه سهوًا منه؛

د التـواب فـي مقدمـة تحقیقـه كتـاب على ما ذكره د. رمضان عب، والشجر" ألبي زید األنصاري

)١٢(هـ).٢٢٤"الغریب المصنف"ألبي عبید القاسم بن سالم(

د.أوغسـت هفنـر فـي نشـر هـذا الكتـاب ألول مـرة،  هــ) ٢١٦كتاب النبات والشجر:األصـمعي( .٣

ثــم نشــر مــع مجموعــة ، ثــم نشــره علــى حــدة األب لــویس شــیخو الیســوعي، مجلــة (المشــرق)

لبلغــة فـي شــذور اللغـة)التي نشــرها د.أوغسـت هفنــر واألب لـویس شــیخو الرسـائل اللغویــة فـي (ا

، وهذه الطبعة هـي التـي اعتمـدنا علیهـا فـي معجمنـا، )١٣(م في بیروت ١٩١٤الیسوعي عام 

م بعنــوان (النبــات).واكتفى األصــمعي فــي هــذا ١٩٧٢القــاهرة ، ونشــر بتحقیــق عبــد اهللا الغنــیم

وقــد روى ، )١٤(بــال شــرح أحیانــاً ، المعروفــة عنــد العــربالكتـاب بــذكر أنــواع النباتــات المختلفــة

.)١٥(عن هذا الكتاب معظم مؤلفي معجمات المعاني

)مائتین وسبعة وسبعین اسمًا من أسماء النباتـات. وقـد قسـم األصـمعي ٢٧٧یضم الكتاب(

و(فصـل فـي النبـت مـن األحـرار ، هذا الكتاب إلى ثمانیة فصول هي: (فصـل فـي النبـات عمومـًا)

ـــذكور)، ر األحـــرار)وغیـــ ـــذكور)، و(فصـــل فـــي أســـماء ال ـــر ال ، و(وفصـــل فـــي أســـماء النبـــت غی

و(فصــل فــي مــا ینبــت فــي ، و(فصــل فــي مــا ینبــت فــي الســهل)، و(فصــل فــي أســماء الَحْمــض)

و(فصل الشجر).، الرمل من الشجر وغیره)

.)١٦(هـ)٢٣١النبات :ابن األعرابي محمد بن زیاد( .٤

.)١٧(:البن األعرابي أیضاً كتاب النبات والبقل .٥

.)١٨(كتاب صفة الزرع: البن األعرابي أیضًا  .٦

الـــــذي یعـــــرف بغـــــالم األصـــــمعي، : أبـــــو نصـــــر أحمـــــد بـــــن حـــــاتم البـــــاهليالشـــــجر والنبـــــات .٧

.)١٩(هـ)٢٣١(

المشار إلیه في الفقـرة )٢٠()الشجر والنبات(وهو مؤلف ، :أحمد بن حاتم الباهليالزرع والنخل .٨

السابقة.

)٢١(هـ). ٢٤٤كتاب النبات :أبو یوسف یعقوب بن السكیت(.٩

.)٢٢(هـ)٢٤٥كتاب النبات :أبو جعفر محمد بن حبیب( .١٠

العشـب وله كتاب آخر في النبات هـو"، )٢٣(هـ) ٢٥٥( كتاب النبات: أبو حاتم السجستاني .١١

.)٢٦(كتاب الزرع"و" )٢٥(""كتاب النخلةفضًال عن )٢٤(والبقل"

)٢٧(هـ).٢٥٥خل: عمرو بن بحر الجاحظ(كتاب الزرع والن .١٢

كتــاب النبــات:أبو ســعید الحســن بــن الحســین بــن عبــد الــرحمن بــن العــالء بــن أبــي صــفرة  .١٣

وكـــان ثقــــة دینــــًا ، وهـــو مــــن تالمیــــذ أبـــي حــــاتم السجســــتاني،  هـــــ)٢٧٥الســــكري النحــــوي(

)٢٨(.صادقاً 
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وهـو مـن أشـهر كتـب )٢٩( هــ) ٢٨٢(، كتاب النبات: أبـو حنیفـة أحمـد بـن داود الـدِّینوري .١٤

رجع إلیه كل من جاء بعده وقد رجع فیه مؤلفه إلى كـل مـن أبـي عبیـدة ، النبات في العربیة

(وكلهـــم مـــن المـــؤلفین فـــي النبـــات كمـــا ، واألصـــمعي وأبـــي زیـــد وابـــن األعرابـــي وأبـــي تصـــر

)٣٠(بما كل ما عثر علیه من هذا الكتـاوه، أسلفنا) وٕالى غیرهم أیضًا. وقد طبع منه جزآن

ببیــروت ، ومطبــوع بتحقیــق برنهــارد لفــین، )٣١(م١٩٥٣نشــر"لوین" جــزءًا منهمــا فــي لیــدن ، 

في مسـتهل  هـ) ٣٧٥وقد أثنى علیه علي بن حمزة البصري(، م وهو من أجل كتبه ١٩٧٤

وألنـه لـم یصـنف قبلـه ، تنبیهاته علیه إذ قال عنه: ((وٕانما قدمناه على مـا تقـدم قبلـه لنفاسـته

وعده د. حسین نصـار مـن أعظـم ، )٣٢()).فضًال عما یساویه، ي معناه ما یدانیهوال بعده ف

.)٣٣(ما خلفه القدماء من الكتب التي تصف نباتاتهم

ذكره األستاذ كوركیس عواد في ،  هـ)٢٩١أسرار الطبیعیات في خواص النبات:ابن وحشیة( .١٥

.)٣٤("كتابه"المخطوطات العربیة في مكتبات العالم

لــــــبالد والــــــزرع والنبــــــات والنخــــــل وأنــــــواع الشــــــجر:أبو طالــــــب المفضــــــل بــــــن كتــــــاب ا .١٦

)٣٥(هـ)٣٠٠سلمة(

عنـه:  يقـال ابـن األنبـار ،  هــ)٣٠٠(توفي بعد ، كتاب النبات:أبو حنیفة أحمد بن السكیت .١٧

))٣٦(((ولم یصنف في معناه مثله.

تالمیذ ثعلـبمن ،  هـ)٣٠٥كتاب النبات:أبو موسى الحامض سلیمان بن محمد بن أحمد(. ١٨

)٣٧(.ومن أكابر أصحابه، 

ع البصري(. ١٩ .)٣٨(هـ)٣٢٠كتاب الشجر والنبات :أبو عبد اهللا بن المفجَّ

وهـذا  :هــ) ٣٧٥الرد على أبي حنیفة الدِّینوري في كتاب النبـات:علي بـن حمـزة البصـري (. ٢٠

، بیـةالكتاب واحد من تنبیهـات سـبعة وضـعها البصـري فـي الـرد علـى سـبعة مـن علمـاء العر 

هــ)  ٦٢٦وقد عد یاقوت الحمـوي( )٣٩(جمعها في كتابه الشهیر(التنبیهات على أغالط الرواة)

ونشر الكتاب وحققه كامًال )٤٠(كل واحدة من هذه التنبیهات التي سماها ردودًا كتابًا مستقًال.

)٤١(صفحة من الحجم المتوسط. )٦٥ویقع الكتاب في(، د.خلیل إبراهیم العطیة

هـذا العنـوان هــ): ٤٨٧بات: أبو عبید عبد اهللا بـن عبـد العزیـز بـن محمـد البكـري(كتاب الن .٢١

لكــن حــاجي خلیفــة ذكــر أن للبكــري مؤلفــًا فــي النبــات ، )٤٢(الــذي رواه ابــن خیــر عــن شــیخه

ولعل العنوانین لكتاب واحد.، )٤٣(عنوانه "أعیان النبات والشجیرات األندلسیة"

)٤٤(وقــد یعــرف بــابن الصــائغ .، بــن یحیــى بــن باجــهمــدمح ) ه ٥٣٣النبــات : ابــن باجــه (. ٢٢

وفضــًال عمــا تقــدم مــن كتــب ألفــت فــي النبــات فــإن معظــم مــؤلفي معجمــات المعــاني ضــمنوا 

ومــنهم مــن جعلهــا ، مــنهم مــن ســماها كتبــاً ، )٤٥(كتــبهم مباحــث كبیــرة عــن النبــات والشــجر

نذكر منها ما یأتي:، وآخر سماها أسفاراً ، أبواباً 
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ینقســم "الغریـب المصــنف" علــى ،  هـــ)٢٤٤یــب المصــنف: أبــو عبیــد القاســم بــن ســالم(الغر . ٢٣

وأحــد هــذه الكتــب هــو :، یحتــوي كــل كتــاب منهــا علــى عــدة أبــواب، خمســة وعشــرین كتابــاً 

)٤٦(الشجر والنبات.

أسماء جبال تهامة وسكانها وما فیها من القرى ومـا ینبـت علیهـا مـن األشـجار ومـا فیهـا  .٢٤

ویشیر عنوانـه إلـى أن مؤلفـه قـد خصـص :)٤٧( هـ)٢٧٥عرام بن األصبع السلمي(المیاه:من

جزءًا من الكتاب للحدیث عما ینبت في األماكن التي وردت في العنوان من النبـات والشـجر

وكان یذكر قائمـة بالنباتـات التـي تظهـر فـي لنا د. حسین نصار ذلك بقوله: ((وقد وصف ، 

أو ، فیحـاول تعریفهـا بـذكر مرادفهـا، أال تعـرف بعضـهاویخشى، البقعة التي یتحدث عنها

)٤٨()).ورائحتها، وطعمها، وثمرتها، ومنفعتها، أو بوصف شكلها، شبیهها من النباتات

وهــو كتــاب هـــ):٤٢١اهللا محمــد بــن عبــد اهللا الخطیــب اإلســكافي( دمبــادئ اللغــة: أبــو عبــ .٢٥

تعریفــات هــذا  توجــاء، ر والنبــات"یحتــوي علــى أبــواب قصــیرة أحــدها بــاب" الشــج، صــغیر

وقــد طبــع بالقــاهرة ســنة ، ولــم یــذكر فیــه اســم راٍو واحــد، وشــواهده قلیلــة، الكتــاب مختصــرة

)٤٩( هـ.١٣٢٥

ــالبي( .٢٦ ــة:أبو منصــور الثع ــه اللغــة وســر العربی خصــص الثعــالبي البــاب الثــامن هـــ)٤٢٩فق

جعـل الفصـول األربعـة األولـى ، وقسـمه إلـى سـبعة فصـول، والعشرین للنبت والزرع والنخـل

إذ لـم یتجـاوز ، لكـن البـاب جـاء مختصـراً ، والفصـول الثالثـة األخیـرة للنخـل، للنبـت والـزرع

)٥٠(أربع صفحات.

یحتــوي كــل ، ینقســم "المخصــص" علــى ســبعة عشــر ســفراً هـــ):٤٥٨المخصــص:ابن ســیده( .٢٧

جر بســتة أبــواب وقــد خــص ابــن ســیده موضــوع النبــات والشــ، ســفر منهــا علــى عــدة أبــواب

فضـًال ، صـفحة ٣٨وتقـع فـي ، جاءت في نهایة السفر العاشر وبدایة السفر الحادي عشر

عــن مباحــث متفرقــة ذكرهــا فــي أبــواب األرض والجبــال واألودیــة والرمــال والحــرث وٕاصــالح 

)٥١(من خالل حدیثه عما یزرع فیها ویغرس.،  األرض

راهیم بــن إســماعیل بــن أحمــد بــن عبــد اهللا كفایــة المــتحفظ وغایــة المتلفظ:أبــو اســحق إبــ.٢٨

، :قســمه مؤلفــه علــى خمســة وثالثــین بابــاً هـــ)٤٧٠المعــروف بــابن األجــدابي الطرابلســي(نحو

وصـفه مؤلفـه فـي مقدمتـه ، وهـو كتـاب مختصـر، وخصص الباب التاسع والعشـرین للنبـات

أودعنـاه كثیـرًا ،من غریب الكـالم، وما یحتاج إلیه، بقوله: ((هذا كتاب مختصر في اللغة

وقـــد نســـق ابـــن ، )٥٢()).مـــن الســـماء والصـــفات...وأعریناه مـــن الشـــواهد... وصـــنفناه أبوابـــاً 

مــا عــدا "النخــل" ، األجــدابي أســماء النبــات والشــجر تحــت عنــوان رئــیس للبــاب هــو" النبــات"

تـات) اسمًا من أسماء النبا١٤٩ضم باب"النبات" من هذا الكتاب(الذي أفرد له بابًا مستقًال.

وقد وثقنا طائفة منها في هوامش ، وكثیر منها قد ذكره الصاحب وهو موجود في معجمنا، 

نظـرًا ، المعجم؛ ویذكر أن الكفایة كان من الكتب المتداولة بین الناس في المغـرب والمشـرق

)٥٣(وكثرة نفعه وفائدته.، الختصار مادته
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قسمه مؤلفه على هـ):٦٠٠َهَمردان(نحوحدائق األدب: أبو محمد عبید اهللا بن محمد بن شا .٢٩

، والبــاب الرابــع عشــر للحــرث والــزرع، خصــص البــاب الثالــث عشــر للنبــات، ثالثــین كتابــاً 

)٥٤(م.١٩٨٩وقد طبع هذا الكتاب بالریاض عام 

ذكرنـا فـي فقـرة هــ)١١٥٧(شرح كتاب كفایة المتحفظ وغایة المتلفظ :البـن الطیـب الفاسـي .٣٠

وهـذا ، ومتـداول بـین النـاس لكثـرة نفعـه وفائدتـه، حفظ" كتـاب مختصـرسابقة أن" كفایة المـت

بیـدي(ما دفع محمد بن الطیب الفاسي ـ شیخ ال ـ إلـى شـرحههــ) صـاحب تـاج العروسـ١٢٠٦زَّ

وهــو ، علــي حسـین البــواب فـي القسـم الثــاني مـن أطروحتــه للـدكتوراهوقـد حقـق هــذا الشـرح، 

. حـاتم الضـامن مجانبـًا للصـواب عنـدما عـد ولـم یكـن د، )صـفحة٥٣٥عمل كبیر یقـع فـي (

وقـــال عنـــه: إنـــه یســـتحق أن یأخـــذ مكانـــة متقدمـــة بـــین كتـــب ، هـــذا الكتـــاب موســـوعة لغویـــة

وضـم شـرحًا لكـل ، وبدهي أن یكون النبات أحـد أبـواب هـذا الكتـاب)٥٥(المعاني ومعجماتها.

ولعـل ، )٥٦()صـفحة٣٣وقـد اسـتغرق الشـرح(، األلفاظ التـي ذكرهـا ابـن األجـدابي فـي الكفایـة

الزَّبیدي قد تـأثر في أثناء شرحه"القاموس المحیط" بشرح شیخه الفاسي لهذا الكتـاب ؛للتشـابه 

الكبیر الذي وجدناه في منهجي المؤلفین في الشرح.

والمالحظ على ُعنوانـات الكتـب التـي عرضـناها فـي هـذا التمهیـد أن قسـمًا مـن مؤلفیهـا قـد 

بینمــا ، وتكلمــوا فــي متــون كتــبهم علــى النبــات والشــجر، نوانــًا لكتــبهماكتفــوا بلفــظ النبــات وحــده عُ 

ونحـــن نـــرى أن ، وجـــدنا قســـمًا مـــن المـــؤلفین ســـموا كتـــبهم" الشـــجر والنبـــات"أو" النبـــات والشـــجر"

فالشـجر ، أصحاب القسم األول قد استندوا في تسمیتهم إلى الداللة اللغویة للفظي النبات والشـجر

وتقوم علیـه علـى ، وساق الشجر هو الجذع الصلب الذي یحملها، نباتما كان على ساق من ال

فالعالقــة بــین ، أمــا النبــات أو النبــت فهــو مــا لــیس لــه ســاق ؛ )٥٧(حــد تعبیــر ابــن الطیــب الفاســي

ولیس كل نبات شـجرًا؛أما ، فكل شجر نبات، النبات والشجر هي من قبیل عالقة الخاص بالعام

أن یمیــزوا النبــات مــن الشــجر؛ لــذا ســموا كتبهم"النبــات والشــجر" أو أصــحاب القســم الثــاني فــأرادوا

فضــًال عــن أنهــم غالبــًا مــا أفــردوا للشــجر فصــًال مســتقًال عــن النبــات فــي متــون ، "الشــجر والنبــات"

كتبهم.
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المعجم الذي جمعناه
توطئة: 

یط فـي بلغ عدد أسماء النباتات التـي اشـتمل علیهـا المعجـم الـذي جمعنـاه مـن كتـاب "المحـ

وهذا العدد یزید على عدد أسماء النباتات التي اشتمل علیها كثیر من كتـب ، ) اسماً ٣٧٣اللغة" (

ال بل إن ما ضمه هـذا المعجـم مـن أسـماء النباتـات فقـط یزیـد علـى مـا ، النبات التي وصلت إلینا

ضعف ما حواه كتاب األصمعي من أسماء النبات والشجر مجتمعین. وهذا یعني أن ما حواه یبلغ

حــواه كتـــاب النبـــات لألصــمعي مـــن أســـماء النبــات ویزیـــد؛وذلك ألن مجمـــوع مــا اشـــتمل علیـــه هـــذا 

) اســمًا منهــا أوردهــا األصــمعي فــي ١٦٠(، ) اســماً ٢٧٧الكتــاب مــن أســماء النبــات والشــجر هــو(

) اسـمًا ١١) أسـماء أوردهـا فـي "فصـل الشـجر" و(١٠٦و(، الفصل الـذي خصصـه للنبـات عمومـاً 

كما أن ما ، وغیرها، مثل"الرغامى" و" الغضا" و"المصاص"، شتركة بین النبات والشجرعدَّها م

جمعناه كان أكثر مما حوتـه غالبیـة معجمـات المعـاني التـي اشـتملت علـى أبـواب خاصـة بالنبـات؛ 

وال ، بـل إن معجمنـا ضـم أسـماء نباتـات كثیـرة لـم نجـدها فـي كتـاب األصـمعي، لیس هذا فحسـب

إذ تبــین لنــا مــن الموازنــة بــین معجمنــا ، )٥٨(اء النباتــات الــواردة فــي تــاج العــروس"فــي "معجــم أســم

أن ر مـن أكبـر معجـم فـي تـاریخ العربیةــ وهـذا المعجـم ـ الـذي جمـع مؤلفـه أسـماء النباتـات واألشـجا

ــًا ذكرهــا ابــن عبــاد٤٢هنــاك أســماء( ــم تــرد فــي هــذا المعجــم، ) نبات ال بــل إن قســمًا مــن أســماء ، ل

ویبـدو أن ،  ، النبات فـي العربیـةلم نعثر علیه فیما اطلعنا علیه من تراث، في معجمناالنباتات 

إذ تبـالغ األخبـار فـي ، أي أنـه انفـرد بـذكرها، معظم هذه الزیادات كانت من عنـد ابـن عبـاد نفسـه

مثــل مــا یالحــظ فــي ، قــدر الكتــب اللغویــة التــي كانــت عنده؛ولــذلك كانــت المعجمــات تنســبها إلیــه

وهـــذا یعنـــي أن ، وقـــد حرصـــنا علـــى أن نثبـــت ذلـــك فـــي هـــوامش المعجـــم، )٥٩(عباب)و(التـــاج)(ال

من هنا تكمن ، وهذه میزة من مزایا هذا المعجم الكبیر، الصاحب قد تفرد بذكر مثل هذه األلفاظ

وهـــا نحـــن نســـرد أســـماء النباتـــات التـــي وردت فـــي المحـــیط مرتبـــة علـــى نظـــام ، أهمیـــة مـــا جمعنـــاه

  م:حروف المعج

المعجم
) : /اَألبُّ : الَكُأل بَوْزِن َفَ◌ْعلٍ (أبَّ َّ . ١/٤٥٠ )٦٠().)اَألبُّ

):٨/٤٠)٦١()).اآلكام؛ ال َیُطْوُل؛ ُیْؤَكلُ واْبُن األْرِض: َبْقٌل َیْخُرُج في ُرؤوسِ (أرَض/ابن األرض

وُسمَِّي الَقَنا ، لواِحَدُة َأَسَلةٌ أسل /األَسُل : ((األَسُل: َنَباٌت له أْغَصاٌن َكِثیرٌة ِدَقاٌق؛ ال َوَرَق له؛ ا

.٨/٣٨١ )٦٢()).أَسًال َتْشِبیهًا بُطْوِلِه واْسِتَوائهِ 

 ٍ٧/٣٨٤)٦٣()).أشن /اِإلْشَنُة : ((اِإلْشَنُة : من الُفْطِر؛ أْبَیُض َدِقْیٌق كأنَُّه َمْقُشوٌر عن ِعْرق.

 ٨/١٧٧ )٦٤())..وقیل: َنْبٌت َمْعُروفٌ وَجْمُعه أَیاِصرُ ، أصر/ األْیَصُر: ((واألْیَصُر: الَحِشْیُش



عامر باهرو جوان محمد 

٧٥

 وَتْصـِغْیُرها ُأَفْیَنـاءُ ، اَألْفُن /اَألَفاني/األفاِنْیُن:((واَألْفُن واَألفَـاني: َنْبـٌت ُیقـال لهـا اَألَفاِنَیـةُ /أفن.((

. ١/٣٩٦).)٦٥(الواِحَدُة َأَفاِنْیَنٌة.، ((واَألَفاِنْیُن: َنْبتٌ 

 َّْیِح َتْنُبُت في َأْلِوَیِة الرَّْملِ أول/ التَّْأِوْیَلُة: ((والت . ١٠/٣٧٨ )٦٦())ْأِوْیَلُة: َبْقَلٌة َطیَِّبُة الرِّ

ُرْوَرِة.وفي الَمَثل :"أْقصُف من َبْرَوَقٍة" )٦٧(برق/الَبَرُق:((والَبَرُق... وهو َنْبٌت ال َتْرعاه إال عند الضَّ

»»Ɔŷ�ÊÁÃ»»Ƅś�ŕ»»ƎČƊƗ��Ď±»»ÉŲ ÍŦÉƔÃ�Ä »̄»ČƊƅ§Ã�ÀÍƔÉżƅŕ»»ŗ�Êª »»ÊŗÍƊÉƔ�ƌ»»ČƊƗ��½ÉÃÍ±»»Éŗƅ§�Á»»ƈ�Ê±ÉƄ»»ÍŮ£��ÁÃƅÃƂƔÃ�
È½ŕŬ�Ƒ)٦٨(

٥/٤٠٨ 

 ُ٦٩()).الواِحـُد ِبْرِنْیٌق.وقیـل هـو َضـْرٌب مـن الَكْمـأِة ِطـَواٌل ُحْمـرٌ ، برنق/الَبَراِنْیُق:((الَبَراِنْیُق الُفْطر(

٦/١٠٨ .

 َــــاِت:م )٧١())."أكســــى مــــن بصــــل")٧٠(وفــــي المثــــل، ْعُروفٌ بصــــل /الَبَصُل:((الَبَصــــُل مــــن النب

٨/١٥٠ .  

٥/٤١٣ )٧٢())بقر/الَبْیُقَراُن : ((والَبْیُقَراُن: نبت .

) : ٥/٤٣٣ )٧٣()).الَبْقُل: ما لیس بَشَجرٍ (بقل /الَبْقُل.

 ِ٧٤(بَكْسـَرَتْین))-ِلْسَكاءُ وقیل بِ ، وهو الَحَماطُ ، بلسك /الَبْلَسَكاُء:((الَبْلَسَكاُء َنْبٌت َیَتَعلَُّق بالثَّْوب( 

٦/٣٦٥ .

 ٌومنهم َمْن یقول:الواحدة َبَلْنُصْوَصةٌ ، والجمیع الَبَلْنصى، بلنص /الَبَلْنَصاُة:((الَبَلْنَصاُة َبْقَلة.((
)٨/٢٢٧ )٧٥ .

 ِ٧/١٣١ )٧٦())بنج /الَبْنُج : ((والَبْنُج: َضْرٌب من النَّبات .

 َبیــــع ...والَبْرَبَهــــاُر: َنْبــــٌت َطیِّــــبٌ بهر/الَبهاُر/الَبْربَهــــاُر : ((الب )٧٧()).هــــاُر:...وهو مــــن نبــــات الرَّ

٣/٤٨١.  

والواحــدُة ُبْهَمــاٌة. ، بهــم /الُبْهمــى : ((والُبْهمــى َنبــاٌت تِجــُد بــه اِإلبــُل َوْجــدًا َشــدیدًا مــا داَم َأْخَضــر

. ١١/ ٤ )٧٨()).ه الُبْهميوالُمْبِهُم :الموضع الذي فی، وَأْبَهَمِت اَألرُض َنبَت عَلیها الُبْهَمى

):٤٢٩/ ٩ )٧٩()).التَِّربُة:بقلٌة خضراُء مألى ُتراباً (ترب/التَِّربُة .  

 ِ٩/٤٦٢ )٨٠().)تول /التَّاویَلُة : ((والتَّاویَلُة: َنْبٌت َیْنُبُت َفي أْلِوَیِة الرَّْمل .

) : الواِحَدُة َتوأَماَنٌة))، َكمُّْوِن؛ كثیرُة الَوَرِق واللََّبنِ والَتْوأَماُن: َبْقَلٌة لها َثَمَرٌة ِمْثُل ال(توم /الَتْوأَماُن
)٩/٤٧٨ )٨١ .

 ٌ٤/٤٦٧ )٨٢())قال وال أُحُقه، ثخرط /الثِّْخِرُط : ((الثِّْخِرُط َنْبت .

٩/٢٥٤ )٨٣()).والَجِمیُع الثَُّداِديُّ ، ثدد/الثُدَّاُء : ((الثُدَّاُء: َنْبت .  

٩/٣٣٩ )٨٤().)وقد َتَقدََّم ِذْكُره، ُء: َنْبتٌ ثدى/ الثُدَّاُء ((والثُدَّا.  

 ِــــل ــــِت الَجَب ــــَراُر: مــــن َنْب ــــَراَرةٌ ، ثرر/اِإلْثَراُر:((واِإلْث ــــُل الَعْوَســــِج تُتََّخــــُذ منــــه ، الواِحــــَدُة إْث وهــــو ِمْث

. .١٢٣/ ١٠)))٨٥(الِقِسيُّ
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 ٌ٥/١٧٢ )٨٦().)ثرغل /الّثْرُغْوُل : ((والّثْرُغْوُل: َنْبت.

والثََّعاِرْیُر: الطَّراِثْیث. وِقیل: ُكلُّ َنْبٍت َتْبقى أُروَمُته على الشَِّتاء في (ر:(ثعر/الثعاری

٢/٦ )٨٨()).: ُیْخَرُج َقْوٌم من الّنار َفَیْنبُتوَن َأْمثاَل الثََّعاِرْیر)٨٧(وفي الَحدیث،  األرض 

ــــــــْیِف فــــــــ ي اِإلكــــــــام َتْغــــــــُزُر المـــــــــاُل ثغر/الثَّْغُر:((والثَّْغــــــــُر:... َنْبــــــــٌت َیْنُبــــــــُت مــــــــن َمَطــــــــِر الصَّ

  .٥/٥٦)٨٩()).علیه

) : الثَِّلْیـُب: َكـُأل عـاَمْیِن أْسـَوُد بَتْقـِدْیِم الثّـاءِ (ثلب/الثَِّلْیُب : )٩٠(وَرَواه الَخِلْیـلُ ، وَحكى الخـارزنجيُّ

َتْصـِحْیٌف َوقَـَع. وَلْسـُت أْدري أُهمـا ُلَغتَـاِن أم، واْسَتْشَهَد هذا بما اْسَتْشـَهَد بـه ذاكَ ، بَتْقِدْیِم الباء

  . ١٠/١٤٩ )٩١().)وقال: ِبْرَذْوٌن ُمثَاِلٌب: َیْأُكُل الثَِّلْیبَ 

 ٌ١٠/١٥٨ )٩٢().)ثمن/الثََّماني : ((والثََّماني: َنْبت

 ١٧٢/ ١٠ )٩٣())ثیل/الثَّیُِّل : ((والثَّیُِّل: َنَباٌت ُیَشبُِّك األْرَض .

):٩٤())والَجمیــــُع اَألَجَبــــاُء والِجَبــــَأةُ ، َأُة: الَكْمــــَأُة الَحْمــــَراءُ والَجــــْبُء والَجْبــــ(جبأ/الَجــــْبُء /الَجْبــــَأُة(

٧/١٩٩ .

) : ٧/٣٦ )٩٥().)الَجْدُر: َضْرٌب من النَّباتِ (جدر/الَجْدُر .

) : ٦/٣٩٧ )٩٦()).والَجِذْیُذ: الَحِشْیَشةُ (جذَّ /الَجِذْیُذ .

 ٌ٧/١٦٥)٩٧())َمقُصورٌ ُیْجَمُع ِجذىً ، جذو /الِجَذاُة : ((والِجَذاُة: َنْبت .

(.واِإلْجِرُدُ◌: َنْبٌت)) : ◌ُ٣٩/ ٧ )٩٨(جرد / اِإلْجِرُد .

.الَجْرَجــاُر /الِجْرِجْیُر/الِجْرِجــُر: ((والَجْرَجــاُر: َنْبــٌت/ : مــن أحــرار الُبُقــول. )١٠٠(والِجْرِجْیــرُ )٩٩(جرَّ

  ٦/٤٠١ )١٠١()).والِجْرِجُر: الُفْوُل والباِقّلى. وقیل: َثَمُر الطَّْلحِ 

١/٤٢٥ )١٠٢().)جعد/الَجعدُة : ((والَجعدُة: َحِشْیَشة َتْنُبُت على شاطىء األْنهار .

 ٌ٢/٤٠٨ )١٠٣()).جلح / اِإلْجِلْیُح : ((واِإلْجِلْیُح: َنْبت .  

) : ٧/١٩ )١٠٤().)والَجَماِمْیُس: الكمأة وال واحد لها(جمس/الَجَماِمْیُس.  

 ٌ٦/٤٤٦ )١٠٥()).ثَقةٍ ولیس بِ ، جمص/الَجْمُص : ((الَجْمُص: َنْبت.

 ُ١/٢٦٤ )١٠٦()).جنع /الَجَنع /الَجِنْیُع : ((والَجَنع والَجِنْیُع : النَباُت الصغار .

 ِالَحبَُّة/الِحبَُّة:((والَحبَّــــــــــــــــــــــُة:بزوُر الَبْقــــــــــــــــــــــل/ ــــــــــــــــــــــهُ ، حبَّ یاِحْیِن:َحبُّ ، والِحبَّــــــــــــــــــــــُة:َنْبٌت.وِحبُّ الرَّ

  .٢/٣٢١ )١٠٧()).الواِحَدُة:ِحبَّةٌ 

 ُ١٠٨(والَجمیُع:الِحَبـــاُق))، والَحَبُق:الفُـــْوَذَنجُ ، :((َحَبـــَق الُبْســـَتاُن:إذا أْنَبـــَت الَحَبـــقَ َحَبـــَق/ الَحَبق(

٢/٣٦٢   

 ِ٣/٢٩١ )١٠٩())حربث/الُحْرُبُث:((الُحْرُبُث:َنَباٌت ِمْثُل الشِّْبِرِق.وهو أیضًا:من أْحَراِر الُبُقْول  

٢/٤٢٦ )١١٠()).الَحْرَشفِ حرش/الَحْرشاُء : ((والَحْرشاُء: َنْبٌت. وَبْقَلٌة ك .  

) : ٣/٢٦٥ )١١١())والَحْرَشُف: َنْبٌت شائكٌ (حرشف/الَحْرَشُف .  
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 ِِرْیــُح )١١٢(الواِحــَدُة: َحــَزاءٌة. وفــي الَمَثــلِ ، حزى/الَحــَزاء : ((الَحــَزاء ـ ممــدود ـ َنبــاٌت كــالَكَرْفس :

  ١/٣٦١.  )١١٣())َحَزاٍء فالنَّجا

 ْ٢/٤٧٩ )١١٤())ٌب من النََّباِت ُیَسلُِّح اِإلِبلَ حسَر / الَحَساُر :((والَحَساُر: َضر .

 ِ٢/٣٧٣ )١١٥())حسك/الَحَسُك : ((الَحَسُك: َنَباٌت له َثَمٌر َخِشٌن َیَتَعلَُّق بالشَّْيء .  

((ـــــــاِر ـــــــي اُألُصـــــــوُل الِكَب ـــــــْیِش:وهو مـــــــا َیْنُبـــــــُت ف ((والحشـــــــیش: )١١٦(حش/الَحِشْیُش:(((والَحِش

   ٢/٢٩٤)).الیابس

: ٢/٣٨٠ )١١٧(((والَحَصاُد: َنْبٌت ِشْبُه السََّبِط))حصد /الَحَصاُد.  

 ٌ٢/٤٥٨ )١١٨())حصل/الَحْوَصُل : ((والَحْوَصُل: َنْبت .  

 ٌ٢/٢٩٧ )١١٩())عن أبي ماِلكٍ ، حض/الُحْضُحُض : ((والُحْضُحُض: َنْبت.  

٣/٨٤ )١٢٠())حفر/الِحْفَراُة /الِحْفَرى : ((والِحْفَراُة والِحْفَرى َنْبٌت من َنَباِت الرَّبیع  .  

 :حلـــب /الُحلَّـــُب/ والِحَلْبالُب/الُحْلُبـــْوُب: ((والُحلَّـــُب: َنَبـــاٌت مـــن أْفَضـــِل الَمراعـــي. وِقْرَبـــٌة َمْحُلْوَبـــٌة

.١١٢ـ ٣/١١١ )١٢١()).ُدِبَغْت بالُحلَِّب. والِحَلْبالُب: َنْبٌت... والُحْلُبْوُب: َضْرٌب من النََّباتِ 

 ْ٣/٥١ )١٢٢())ُت: َنْبتٌ حلت/ الِحْلِتْیُت : ((الِحْلِتی .

 ٌ٣/١٠ )١٢٣())حلز/الِحلَِّزُة : ((والِحلَِّزُة: َنْبت .

 ٌـــــــــه ُحُمْوَضـــــــــة الواِحـــــــــَدُة: ، ُیْخَلـــــــــُط بالَوْســـــــــَمِة للِخَضـــــــــابِ ، حلق/الَحَلُق:((والَحَلُق:َنَبـــــــــاٌت ِلَوَرِق

 ٢/٢٥٤)١٢٤(َحَلَقٌة))

ــ ــةٌ ، اتِ حلو/الَحَالوى/الُحَلیَّــا : ((والَحــَالوى: َضــْرٌب مــن النََّب ــا: )١٢٥())الواِحــَدُة: َحَالِوَی ((والُحَلّی

  . ٢٠٦/ ٣ )١٢٦()).َنْبٌت وهو من األطعمة:ما ُیْدَلُك فیه التَّمرُ 

 ِ٣/٢٣٠ )١٢٧())حمأ/الَحْمَأُة : ((والَحْمَأُة: َنْبٌت َیْنُبُت ِبَنْجٍد في الرَّْمِل والسَّْهل .  

) : ٣/١٩. )١٢٨(لُبْهمى)) والَحْمَزُة: َنْبٌت ِمْثُل ا(حمز/الَحْمَزُة  .

) : ٢/٤٧٠ )١٢٩())والَحَمِصْیُص: َبْقَلٌة َطیَِّبُة الطَّْعِم حاِمَضةٌ (حمص/الَحَمِصْیُص .

:ــــاُض:((والَحْمُض ُكــــلُّ َنَبــــاٍت َیْبقــــى علــــى الَقــــْیِظ. َحَمَضــــِت اِإلبــــُل )١٣٠(حمض/الَحْمُض/الُحمَّ

ـــــَض  ـــــُض ُحُمْوضـــــًا: َرَعـــــِت الَحْم ًا. وهـــــي َحـــــَواِمُض. وأْحَمْضـــــناها...وأْحَمَضـــــْت أیضـــــ، َتْحُم

ــــلِ  : الــــذي فــــي )١٣١(والُحّمــــاُض: مــــن ُذُكــــْوِر الَبْق ــــُرجِّ لــــه َزْهــــَرٌة َحْمــــَراُء كأنَّهــــا َدٌم. وُحّمــــاُض األُْت

.٢/٤٥٠)).َجْوِفهِ 

 ُّذلــك حمط/الَحَمطــْیُط /الَحَماطیُط/الَحَمــاُط /الَحَماطــاِن : ((الَحَمِطــْیُط والَحَمــاِطْیُط والَحَمــاُط ُكــل

. ٣/٣٢ )١٣٣()).َنْبتٌ -على ِمْثِل َسَالماِن -... والَحَماطاِن )١٣٢(َنْبتٌ 

) : ٢/٣٢٥ )١٣٤())والِحِ◌ْمِحِ◌مُ : ... وَنَبٌت َمْعروٌف غیُر الِخِ◌ْمِخِ◌ِم◌ِ (حم/الِحِ◌ْمِحِ◌ُم .  

 ِ٣/٢٧٦ )١٣٥())حنزب /الُحْنُزْوُب : ((والُحْنُزْوُب: َضْرٌب من النََّبات.  

 ُ٣/٢٥٤ )١٣٦()): ((والَحْنَكُث: َضْرٌب من النََّباتِ حنكث /الَحْنَكث .  
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) : ٣/١٣٦ )١٣٧())الَحْوُك: َبْقَلةٌ (حوك/الَحْوُك .  

 ٣/٢٣٢ )١٣٨()): َنَباٌت بالباِدَیةِ -َجْمُع َحْوَماَنٍة -حوم/الَحْوَماُن : ((والَحْوَماُن .

 ُ٤/٢٨٠)١٣٩())وكذلك الُخبِّیُز والُخبَّاَزةُ ، :((والُخبَّازى: نبتٌ بَّازى/الُخبِّیُز/الُخبَّاَزةُ خبز/ الخ.

٤/٢٨٨  )١٤٠())خرط /الُخّراُط : ((والُخّراُط: َنبت.  

 ٌ٤/١٩٤ )١٤١())خرق/الَخْرُق : ((والَخْرُق: نبٌت كالُقْسِط له أوراق .

ُم: َنْبٌت كالُلوِبَیاء َمُة والُخرَّ ُم : ((والُخرَّ َمُة /الُخرَّ   . ٤/٣٤٣)١٤٢()).خرم/الُخرَّ

/ ْوبُ خرنب ْوُب : ((الُخْرُنْوُب والَخرُّ .  ٤/٤٨٠)١٤٣())َنْبٌت أْسَودُ -ُلَغتانِ -الُخْرُنْوُب /الَخرُّ

((الِخْزباُز والخاِزباُء والِخْزباُء:ضرٌب من الَبْقِل)):٤/٢٧٩)١٤٤(خزب/الِخْزباُز/الخاِزباُء/ الِخْزباُء   

 ِ٤/٢٧٤  )١٤٥().)خزر/الخیزران : ((والخیزراُن: نباٌت لیُِّن القضبان .

 ُخزق /الَخْیَزَقة)   . ٤/١٩٢ )١٤٦()).والَخْیَزَقُة : بقلة(:

:٤/٢٨٢ )١٤٧()).نبتٌ خزم/الُخزامى /الُخَزُم : ((والُخزامى والُخَزُم .

٤/٣٨٨ )١٤٨()).خزو/الَخَزاُء : ((والَخَزاُء : َنْبٌت َیْنُبُت في الِجبال .

 ِبقلٌة من أحرار البقول : .٤/١٥٩ )١٤٩()).خس/ الَخسُّ : ((الَخسُّ

 ُ٤/١٥٣  )١٥٠()).خش/الَخْشَخاُش : ((والَخْشخاُش: نبٌت منه األبیُض واألسود.

): ٤/٢٢٥ )١٥١()).والَخْشناُء _ ممدودة _ بقلٌة خضراُء ورُقها قصیرٌ (خشن/الخشناء .  

 ُخضر/الُخْضَرة) . ٤/٢٣٢ )١٥٢()).والُخْضَرُة: اسُم الَبْقَلةِ (:

 ُ٤/٢٨٥ )١٥٣().): نباتٌ خطر/الِخْطُر : ((والِخْطر .

 ُ٤/٢٩٧  )١٥٤()).خطم/الِخْطمُي : ((والِخْطمُي: نبات یتََّخُذ منه الِغْسل .  

بیـع وهـي بقلـٌة شـهباُء لهـا ورٌق ، الواحـدُة َخَفَجـةٌ ، خفج/ الَخَفُج : ((الَخفَـُج: نبـاٌت َیْنبـُت فـي الرَّ

  .٤/٢١٣  )١٥٥()).ِعَراٌض. وورٌق َخِفجٌ 

٤/٣٣١ )١٥٦()).خاُفْوُر: َنْبتخفر/الخاُفْوُر :((وال .  

بیــع َتْخَتِلیــه َیِت الِمْخــالُة؛ ألنَّهــم كــانوا ، خلــى/الَخال : ((والَخــال: الَحِشــْیش مــن ُبقُــول الرَّ وبــه ُســمِّ

.  ٤/٤١٥ )١٥٧()).َیْخَتُلوَن ِلَدوابِّهم فیها. وأْخَلت األْرُض: َكُثَر َخالها

 ُیِح))خم/الِخْمِخُم : ((والِخْمِخُم: نباٌت خبیث   . ٤/١٨٦  )١٥٨(الرِّ

 ٌ٤/٤٦٦ )١٥٩()).خنزف /الِخْنَزاف : ((الِخْنَزاُف: َنْبت .  

 ُ٤/٤٣٥)١٦٠()).خوخ/الَخْوَخُة : ((الَخْوَخُة ... وَضْرٌب من النبات أْخَضر.  

) : ْیِف وهي َبْقَلةٌ (خوص/الُخْوَصُة    ٤/٣٧٩ )١٦١().)والُخْوَصُة: الَجْنَبُة من َنباِت الصَّ

 َ٤/٤٢٢  )١٦٢().)اُن : ((والَخْیَفاُن: َنْبٌت َیْنُبُت في الِجبالخیف /الَخْیف .

) : ٩/٣٠٤  )١٦٣(والدَّْرَماُء: نْبٌت))(درم/الدَّْرَماُء .  
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والواحـدة: ُدْعُبْوَبـةٌ ، دعب/الُدْعُبْوُب :((والُدْعُبْوُب: ... وقیل: هي أْصـُل َبْقلَـة تُْقَشـُر وُتؤَكـل.((
)١/٤٣٣)١٦٤.

)) : ٨/٢٨٣ )١٦٥()).واِحُدها ُدْلَسةٌ ، والدَلُس من النْبتِ دلس/الدَلُس .

 ُوَبْقلَـٌة لهـا َزْهـَرٌة ُیقـال لهـا: )١٦٦(دمي/ بنات الدَّم /ِدْمَیُة الِغْزالِن : ((وَبَناُت الدَِّم : َنْبٌت أْحَمـر ...

. ٩/٣٨٢ )))١٦٧(ِدْمَیُة الِغْزالِن.

) :((والـذَُّبُح: َنبـاٌت لـه أْصـٌل ُیْقَشـُر )١٦٨())َباُح :َنَباٌت من السَّـمِّ والذَُّبُح والذُّ (َذَبَح/ الذَُّبُح/ الذَُّباُح

.٣/٧٠ )١٦٩()).الواِحَدة ُذَبَحةٌ ، عنه ِقْشٌر أْسَوُد َفَیْخُرُج أْبَیَض ؛ ُحْلٌو َطیٌِّب ِمْثُل الَجَزرِ 

:٣١٨/ ٤ )١٧٠()).واإلْذِخُر: َحِشیشٌة َطیَِّبُة الریحِ ((ذخر/ اإلذخر .

 َّْیِح. وهو بالّزاي أْعَرفُ ذرنب /الذ .١٠/١٢٠  )١٧١())ْرَنُب : ((الذَّْرَنُب: َنَباٌت َطیُِّب الرِّ

 ِ٢/٢٠٩ )١٧٢()).ذعلق/الذُّْعُلْوُق:((الذُّْعُلْوُق: ... وَضْرٌب من الَكْمأِة ُمْسَتِطْیَلة.وَنْبٌت بالباِدیة.

 ُبِ ذفر/الـــذَّْفَراء وقیـــل: هـــو ، واِحـــُدها َذْفـــَراَءةٌ ، ْیـــِع َتْبَقـــى َخْضـــَراءَ : ((والـــذَّْفَراُء: َبْقَلـــٌة مـــن َبْقـــل الرَّ

  . ١٠/٧٣ )١٧٣())الَمْرَزُجْوُش.وَرْوَضٌة َمْذُفْوَراُء: َكِثْیرُة الذَّْفَراءِ 

) : ١٠/٨٧ )١٧٤())الواِحَدُة َذَنَباَنةٌ ، والذََّنَباُن: َنَباتٌ (ذنب /الذََّنَباُن .

 َـــاِت الُفْطـــرِ ذنـــن /الذُّْؤُنْوُن:((والـــذُّْؤُنْوُن:ن ـــُت أْمثـــاَل الَعـــَراِجْیِن؛من َنَب ـــةٌ ، َباٌت َیْنُب ، الواِحـــَدُة ُذْؤُنوَن

 ١٠/٥٩ )١٧٥()).وخرج القوم یتذْأَننون:أي: یأخذون الّذآنین

 ٌِلهم: وَجْمُعـــه َذآِنـــْیُن. وَخَرُجـــوا َیتَـــَذْأَنُنْوَن. ومـــن أْمثَـــا، ذون/ الذُّْوُنْوُن:((الـــذُّْوُنْوُن: َنْبـــٌت ُمْســـَتِطْیل

. ١٠/١٠٥  )١٧٧())وله َحِدْیثٌ ، ")١٧٦(أُذْوُنْون وال َشْوَك له، "أُطْرُثْوًث وال َرْمَلةَ 

 ِْیف بَُّة: َنَباٌت َیْنُبُت في الصَّ بَُّة : ((والرِّ َببُ ، رب/الرِّ . ١٠/٢١٣ )١٧٨()).والَجِمْیُع الرِّ

 ٌ٧/٩٧ )١٧٩()).ربج /اِإلْرِبَجاُن : ((واِإلْرِبَجاُن: نْبت .  

٨/٣١٦  )١٨٠()).س/الرْیَباُس : ((الرْیَباُس: نْبتٌ رب .

 ًبیُع... والكأل أیضا .٢/٣٨ )١٨١(وُیْجَمُع حینئٍذ :أْرَبَعٌة))، ربع/ الرَّبیع: ((والرَّ

 ُْئَباُل: النََّباُت الُمْلَتفُّ الطَِّوْیل ْئَباُل : ((والرِّ  ٠ ١٠/٢٢٧ )١٨٢()).ربل /الرِّ

ــ َتَم َتَمــُة : ((والرَّ ــُط رتــم/ الرَّ ــْرِتُم: أي َتْلُق َتِم. والَحَماَمــُة َت ُة: َنَبــاٌت مــن ِدقِّ الشــَجِر؛ ُشــبَِّه لِدقَِّتــه بــالرَّ

َتمِ  ــَم اإلنســاُن: إذا أَخــَذه َغْشــٌي مــن أْكــِل الــرَّ ــامى، ذاَك. وَرَتَمــِت الِمْعــزى. وَرَت ــْوٌم َرَت )١٨٣()).وَق

٩/٤٣١.

):٥/٧٣)١٨٤((وِرْجُل الُغــــــَراِب:... َضــــــْرٌب مــــــن النبـــــــت))رجل/ِرْجــــــُل الُغَراب/الرَّْجلَــــــُة/التَّراِجْیُل 

((والرِّْجلَـــــُة:َمْنِبُت الَعـــــْرَفِج الَكِثیــــــِر فـــــي َرْوَضـــــٍة َواِحَدٍة.والتَّراِجْیُل:اْســــــٌم َســـــَواِديٌّ ُتَســـــمِّیه الَعَجــــــُم 

؛ألنَّهـا َتْنُبـُت فـي الرِّْجـِل )١٨٥(ویقولوَن:"أْحَمُق من ِرْجَلٍة"، الَكَرْفَس... والرِّْجَلُة:ِ... وَبْقَلُة الَحْمَقاءِ 

 ٧/٨٢)١٨٦(یعني َمَسائَل الماءِ ))



…معجم أسماء النباتات في كتاب (المحیط في اللغة) 

٨٠

ــــِبْیناخ-َمْقُصــــْورٌ -رحى/الرَّحى:((الرَّحــــى ــــْرُس: اْس ــــمِّیه الُف ــــاٌت ُتَس )١٨٧()).... وهــــو أیضــــًا: َنَب

٣/١٩٥ .  

) : ٤/١٧٢  )١٨٨()).والرِّخاُخ: نباٌت َهشٌّ (رخ/الرِّخاُخ .

 َ٤/٣٣٨ )١٨٩()).ْبٌت َتِجد به السََّوامُ رخم /الرُّخامى : ((والرُّخامى: ن .

 ِّ٧/٣٧٤  )١٩٠()).رشو /الرَُّشاَوُة : ((والرَُّشاَوُة: َنَباٌت ُیْشَرُب لَدَواِء الَمِشي .

 .؛ لهــا َوَرٌق بیـع ثُـمَّ َتِصـیُر ِربَّـًة وَتْصـَفرُّ َشـاُء مـن النَّبـاِت: َیكـوُن َبْقلَـة فـي الرَّ َشـاُء: ((والرُّ رشى/الرُّ

یَّةِ وقیل: هو    . ٧/٣٧٤  )١٩١()).ُقْطُن الَبرِّ

 ِـــا الرِبیـــع ـــُل فـــي أْرٍض ُیْرجـــى لهـــا َحَی ، رصد/الرَصـــُد : ((والرَصُد:الكأل...والرَصـــُد: الَكـــَأل الَقِلی

هــــــــو ُمْرِصــــــــٌد ، وأْرض ُمْرِصــــــــَدة. ومــــــــن هنــــــــاَك إْرَصــــــــاُد اإلنســــــــاِن فــــــــي الُمكاَفــــــــاِة والتََّخیُّــــــــرُ 

  ٨/١١٠ )١٩٢()).باِإلْحَسانِ 

 ِّ٢/١٤٧  )١٩٣()).: الَكألُ -بالَكْسر -ْعُي : ((والرِّْعُي رعى/الر .

 َ٥/٦٣ )١٩٤()).رغل /الرُّْغُل:((الرُّْغُل:َنباٌت ُیَسّمى السَّْرَمَق.وأْرَغَلِت األْرُض:أْنَبَتِت الُرْغل.

 َــَرٌة ح ــٌة إلــى الَمــَراَرة ؛ لهــا ُزَهْی ْقَمــُة: َنبــاٌت . وقیــل: هــي َبْقَل ْقَمــُة : ((والرَّ ْمــراء. وقیــل: هــي رقم/الرَّ

  . ٥/٤١٥  )١٩٥()).والمرُقومُة: أرٌض فیها هذا النبتُ ، الُخّبازى

 َُمــاُم مــن النََّبــاِت الواِحــَدُة ُرَماَمــٌة:ِحْیَن َتْنُبــُت ُرُؤْوُســها فتُــَرمُّ وُتْؤَكــل ْمَراُم :((والرُّ َمــاُم/الرَّ )).رمــم /الرُّ
ِبْیعِ )١٩٦( ْمَراُم: َحِشْیُش الرَّ   .١٠/٢١٧ )١٩٧()).ِحَدُة َرْمَراَمةٌ والوا، ((والرَّ

 ُ٢٣٣/ ١٠ )١٩٨()).رنب /األْرَنَبُة : ((واألْرَنَبُة: َضْرٌب من النَّْبِت ال َیكاُد َیُطْول .

 ِْنُف: َنْبٌت من َنَباِت الَجَبل ْنُف : ((والرَّ . ١٠/٢٣٢ )١٩٩()).وقیل: َبْهَراَمُج الَبرِّ ، رنف/الرَّ

) :ـــّراُء ـــدُ (روي/ ال ـــّراُء َمْم ـــةٌ ، ْوَدةٌ وال وقیـــل: هـــي مـــن نبـــات ، الواِحـــَدُة َراَءٌة ... وَتْصـــِغْیُرها ُرَوْیَئ

. ١٠/٣٠٢)٢٠٠()).السهل كالَیَنَمِة ونحوها

) : ْیَحاُن ْیَحاُن: َمْعْروفٌ (ریح/الرَّ . ٣/١٩٧ )٢٠١()).والرَّ

 ٌ٩/٣٢ )٢٠٢()).زبد/الزّباُد /الزّبادئ:((والزّباُد والزّبادئ: َنْبت .

 ْر ْرُجْوُن: ... وَنْبتٌ زرجن/الزَّ . ٧/٢٢٤  )٢٠٣().)ُجْوُن : ((والزَّ

):٢/٢٦٠  )٢٠٤()).وُرِوَي بالَذال. وَضْرٌب من النَّبات، الزُّْعُلْوُق: النَِّشْیطُ (زعلق/الزُّْعُلْوُق.  

) : َنَمُة َنَمُة: َبْقَلٌة من َشرِّ الَبْقِل في األْوِدَیةِ (زنم/الزَّ .٩/٦٩ )٢٠٥()).والزَّ

 َّوالَجمیـُع ، الواِحـَدُة َسـَبَطةٌ ، َبُط : ((السََّبُط: َنباٌت كالنْبِل؛ َیطُـْوُل؛ َویْنُبـُت فـي الرَمـالِ سبط/ الس

.٨/٢٧٤)٢٠٦()).األْسَباطُ 

) : ٢/٤٨٠ )٢٠٧()).واِإلْسَحارَُّة: َبْقَلٌة َیْسَمُن علیها المالُ (سحر/اِإلْسَحارَُّة  .  

) : ٢/٤٩٨ )٢٠٨()).لسَّْخَبرِ والسََّحَمُة: َكٌأل كا(سحم/السََّحَمُة .



عامر باهرو جوان محمد 

٨١

ـــَحاُء: َنْبـــٌت َتْأُكلُـــه النَّْحـــُل َفَیِطْیـــُب بهـــا َعَســـُلها ـــَحاُء : ((والسِّ ـــبُّ أیضـــًا ؛ حتّـــى ، سحو/السِّ والضَّ

٣/١٦٥.  )٢٠٩())ُیقال: َضبُّ السَِّحاِء وَضبٌّ ساحٍ 

) : ُر ُر: بقلٌة بخراسان(سخر/السُّخَّ .٤/٢٦١ )٢١٠()).والسُّخَّ

٤/٣٨٥ )٢١١())الواحدة َسخاَءةٌ ، والسََّخاُء: َبْقَلٌة من نبات الرَّبیع(ُء : (سخو/السََّخا .  

 :ســرع /األَســاِرْیُع : ((واألَســاِرْیُع: ... وُشــُكٌر َتْنُبــُت فــي أْصــل الَحَبلــة حاِمَضــٌة ُتؤَكــُل. ... فأمــا

  .١/٣٦٠ )٢١٢())."أَسارْیُع َظْبي" فقیل: األَساِرْیُع: َنباُت النقا..

 ُّ٢/٤٧٥)٢١٣()).ّطاَحُة : ((والسُّّطاَحُة: َنْبٌت من َنَباِت السَّْهِل َیْنَبِسُط على األرضسطح/الس.

 ٌ٢٥١/ ٢  )٢١٤()).سعتر/السَّْعَتُر : ((السَّْعَتُر : َنْبٌت َمْعروف .

 ٌْعَدان."وفـي الَمثَـل:" َمْرعـى وال كالسَّـ، سعد/ السَّْعَداُن /السَُّعادى : ((والسَّْعَداُن: َنباٌت لـه َشـْوك
مـا ُتِرْیـُد الباِدَیـَة؟ فقـال: أّمـا ، وخرجوا َیَتَسـعدوَن: أي َیْطُلُبْوَنـه. وُحِكـَي أنـه قیـل لَبْعِضـهم:)٢١٥(

ـــَعادى: َنبـــت )٢١٦(وهـــو َنْبـــٌت ال َیْنُبـــت إال ُمْســـَتْلِقیًا ..،  فـــال، مـــا َوَقـــَع الًســـْعداُن ُمْســـَتْلِقیاً  والسُّ

  . ٣٥٤ـ ١/٣٥٣ )٢١٧())میُع: السَعاَدَیاتوالجَ ، السْعد؛ أْصُله األْسَود

) : ٣/١٣٨.  )٢١٨())والسْفَسُف: َضْرٌب من النْبتِ (سفف/السَّْفَسُف

٦/١٩١ )٢١٩()).سكب /السََّكُب : ((والسََّكُب:... وقیل: هو َنْبٌت یكون في السَّْهل .  

 ٌَّلُع: َنَبات ُیقال: هو َسم َلُع : ((السَّ . ١/٣٦٥  )٢٢٠()).سلع/السَّ

/ ٨/٢٥٩ )٢٢١()).السَّمَّاُن : ((والسَّمَّاُن: َنْبت َیْنُبُت في الَزْرع ال َتْأُكُله دابٌَّة إال ماَتتْ سم .

٨/٣٤٧ )٢٢٢()).سمن /السُّْمَنُة : ((والسُّْمَنُة: ُعْشَبٌة ذاُت َقَصٍب لها َنْوَرٌة َبْیَضاء .

 ٍ٨/٢٨٥  )٢٢٣()).سند/الُمْسَند : ((والُمْسَنُد: ... وَضْرب من الَنباِت َیَمان.

 ٌ٣٤٥/ ٨ )٢٢٤()).سنم /اِإلْسَناُم : ((واِإلْسَناُم: َنَبات.

... :ــَنا ــَناُء : ((والسَّ ــَنا/ السَّ ْیُح َســِمْعَت لــُه َزَجــالً سنو/السَّ ، نبــاٌت لــه َحْمــٌل إذا َیــِبَس َفَحرَكْتــُه الــرِّ

.٨/٣٨٤ )٢٢٦()): َنْبتٌ -بالمَد -والسََّناُء ((٨/٣٨٣ )٢٢٥())الواِحَدُة َسَناةٌ 

 ً٧/٢٥٧ )٢٢٧()).شثث/الشَّثُّ : ((الشَّثُّ :...وهو نبٌت أیضا .  

 ٌ٧/٢٥٩ )٢٢٨()).وكذلك الشِّْرِشرُ ، شرر/الشَُّراِشُر/الشِّْرِشُر : ((والشَُّراِشُر: َنْبت .

 ٌ٧/٢٨٣  )٢٢٩()).وكذلك الشَِّرْیُس ، شرس /الشَّْرُس : ((والشَّْرُس: َنْبت .  

)) : ١/٢٩٣  )٢٣٠()).والشََّفائُع: أْلواُن الرْعي َیْنُبُت اْثَنْیِن اْثَنْینشفع /الشََّفائُع .

 ِ٥/٢٢٩ )٢٣١()).شقد/الَشقدُة : ((الَشقدُة: َحِشیشٌة كثیرُة اِإلهالِة واللََّبن.  

عـــــــــــود  ویقـــــــــــال للمهزول:كأنـــــــــــه، شكع/الشَكاعى:((والشـــــــــــَكاعى:َنْبٌت َدقیـــــــــــُق الُعـــــــــــْود ِرْخـــــــــــو

١/٢٠٨)٢٣٢(شكاعى))

 َ٧/٣٨٢)٢٣٣()).ْیالُء : ((والشَُّوْیالُء: َنْبٌت من َنَباِت َنْجدٍ شول/الشُّو .

٣/١٥٠)٢٣٤()).شیح/الشِّْیُح : ((الشِّْیُح: َنَباٌت. والَمْشُیْوَحاُء: األْرُض التي تُْنِبُت الشِّْیح.  
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 ُ٢/١٠٠  )٢٣٥()).شیع/ِشْیَعُة الَبَقِر: ((وِشْیَعُة الَبَقِر: َنَباٌت َتْأَلُفه النَّْحل 

ْحَماُء : (صح ْحَماُء: َبْقَلٌة َلْیَسْت ِبَشِدْیَدِة الُخْضَرة(م /الصَّ   .٢/٤٧٢ )٢٣٦()).والصَّ

خیُر: نبات . ٤/٢٤٤ )٢٣٧()).صخر/الصَّخیر : ((والصَّ

 ًـــــُت مْســـــَتویة ـــــْعَدُة:الَقناُة َتنب ْعَدُة:((والصَّ وَجمعهـــــا َصـــــَعَداٌت بالتَّْثقْیـــــل؛ ألنَّهـــــا اْســـــٌم ، صعد/الصَّ

  .١/٣٢٢)٢٣٨()).وِصَعادٌ 

) : ْعَصَع ْعَصَعُة: نْبٌت ُیْشرُب ماُؤُه للمشي(صع/الصَّ . ١/٧٩ )٢٣٩())والصَّ

((ـْفَراُء: َنْبٌت َفاُر:((والصَّ َفِریَُّة/الصُّ ـْفَراُء/الصَّ َفار:... وَنْبت َیَتَعلَُّق بأْذَنـاِب )٢٤٠(صفر/الصَّ ((الصُّ

ـــــَفْیراء ـــــِل ُیَســـــمى الصُّ ـــــِبَس مـــــن الُبهْ ، الَخْی ـــــَفاُر أیضـــــاً ، مـــــىومـــــا َی  ٨/١٣٣ )))٢٤١(وهـــــو الصَّ

َفِریَُّة: نباٌت في أوِل الَخِرْیِف؛ َتْخَضرُّ األْرُض وُیْوِرُق الشََّجُر)) ٨/١٣٢)٢٤٢(((والصَّ

: ْفِصلُّ : من أْحراِر الُبُقوِل.وقیَل: هو الغاِلُب بالمراَرةِ صفل/الصِّ ْفِصلُّ .٨/١٤٧)٢٤٣()).((الصِّ

:َالُل َالُل:((والصِّ )٢٤٤(...َأْشــَیاُء َتْنُبــُت مــن َمَطــٍر َقِلیــٍل أو ُخْضــَرٍة ُرِعَیــْت ثُــم ُتَجبِّــَرْت))صلل/الصِّ

: من أحرار البقول لُّ .٨/٨٨)).((والصِّ

 ُّالُم: َنْبت ّالُم : ((والصُّ . ٨/١٥٢ )٢٤٥())صلم /الصُّ

ـلِّیاُن : ((والصـلَِّیاُن: قیــل علـى ِفَعـَالن وِفْعِلیـان وهـو َنبــات ، وأرٌض مصــالٌة منـه، صـلى /الصِّ

فــي )٢٤٦(وفــي المثــل، لــه َســَنَمٌة َعِظْیَمــة كأَنهــا َرْأُس الَقَصــَبِة إذا َخَرَجــْت أْذناُبهــا؛ َتِجــُد بــه اإلِبــلُ 

لَِّیاَنة"  ٨/١٨٦ )٢٤٧()).الَیِمیِن الَغُموِس َیْحِلُف بها الرجُل قوُلهم:" َجذَّها َجذَّ الَعْیِر الصِّ

 ٌْوَمُر :َضْرب   . ١٤٢/ ٨ )٢٤٨()).من الَبْقِل وهو الباَذُرْوجصمر/ الصْوَمُر ((والصَّ

 َِمْیَماُء: َنْبٌت ُیْشِبُه الَغَرَز؛ َیْنُبُت في الِقْیَعان َمْیَماُء : ((والصُّ   ٨/١.١  )٢٤٩().)صمم /الصُّ

 ِ٣/١٥٤ )٢٥٠()).ضحو/اِإلْضِحَیاُن : ((واِإلْضِحَیاُن: َنْبٌت َقریٌب من األْقُحَوان.

ِرْیُع: ... وَنَبــاٌت أخَضــُر ُمْنــِتُن الــریح َیْرمــي بــه الَبْحــر. ... وَنْبــٌت فــي ضرع/الًضــِرْیُع : ((والًضــ

.١/٣٠٣  )٢٥١()).الماء اآلِجِن له ُعُروٌق ال َتِصل إلى األرض

 ِْرُم: من أْسَماء الًنباِت؛ نحو الَجْثَجاث ْرُم : ((والضُّ .٨/١٧ )٢٥٢().)ضرم/الضُّ

 ُ٤/٤٥٨ )٢٥٣()).الضِغیَغِة من النبت والَبْقلضغط/الضِغْیَطُة : ((والضِغْیَطُة: ِمْثل.  

) : ٣/٣١ )٢٥٤()).والطَّْحَماُء: َنْبٌت من َنَباِت السَّْهلِ (طحم /الطَّْحَماُء .

وخـرج القـوم ، طرث /الُطْرُثْوُث : ((الُطْرُثْوُث: َنَبات كالُفْطِر ُمْسَتِطْیٌل َدِقْیق ُیْجَعل في األْدِویـة

.٩/١٥٣  )٢٥٥()).یتطرثثون

 ــٍظ مــن األرض وَمجــاري المــاء-أیضــًا -طهف/الطََّهــُف : ((والطََّهــُف ــٌت َیْنُبــت فــي َغَل ، : َنْب

. ٣/٤٣٦ )٢٥٦()).والماُل َتْسَمُن على َخِضِره وَیِبْیِسه

) : ٥/٤٨١ )٢٥٧().)والّطاَقُة: ُشْعَبٌة من َرْیَحانٍ (طوق /الّطاَقُة. 
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ٌت یكوُن مـن ناِحَیـِة الـَیَمِن.واألرض التـي َیْنُبـُت بها:َمْظَیـاٌة ظي/الظَّّیاُن : ((والظَّّیاُن أیضًا : َنَبا

  .٥٠/ ١٠ )٢٥٨()).الواحدُة ظیَّانٌة.وأدیٌم ُمَظّیًا: ُدِبَغ بذلك، وَمْظواةٌ 

 ٌ١/١٠٣  )٢٥٩().)عب/الُعَبب : ((والُعَبب: نْبت .

) : یاِحین(عبث/الَعِبْیُث .٢/١٥ )٢٦٠()).والَعِبْیُث: َضْرٌب من الرَّ

ْیِح إّال اّنـــه أْطَیـــُب )٢٦١(ر/الَعَبـــْوَثَراُن : ((الَعَبـــْوَثَراُن َنبـــاٌت ِمْثـــُل الَقْیُصـــْومِ عبث فـــي الُغْبـــَرِة َذِفـــَر الـــرِّ

. ٢/٢٦٩  )٢٦٢().)الواِحَدُة َعَبْوَثَراَتٌة وَعَبْوُثَراٌن وَعَبْیُثَراٌن وتُْفَتُح الثّاءُ ، لألْكل

) : ٢/١٧٥  )٢٦٣(ْقَلٌة))الَعَباَیُة ... وبَ (عبي/الَعَباَیُة.  

((والِعْتُر:...وَبْقَلـــة ِإذا طاَلـــْت ُقِطـــَع أْصـــُلها فَیْخـــرج منـــه َلَبن.والِمْســـُك أیضـــًا)):٢٦٤(عتر/الِعْتُر(

١/٤٤٠ 

 ٌ٢/٢٦٥ )٢٦٥().)عترف/الُعْتُرفاُن : ((والُعْتُرفاُن: َنْبت.

ـــــــــــــــة عذلج/الَعْذَلَجُة/الُمَعْذَلَجُة:((والَعْذَلَجـــــــــــــــُة والُمَعْذَلَجـــــــــــــــُة:م یـــــــــــــــاِحْیِن َكَهْیَئ ا ُیْعَقـــــــــــــــُد مـــــــــــــــن الرَّ

. ٢/٢٣٠)٢٦٦(الَفَواِدج))

٢/٢٦٤ )٢٦٧()).عرت/الَعَرُتُن : ((الَعَرُتُن: َنْبٌت. وأِدْیٌم ُمَعْرَتٌن َمْدُبوٌغ به .  

):ـــــُع (عرجن/الُعْرُجـــــْوُن ـــــك. والَجمی ـــــَن ذل ـــــْدَر ِشـــــْبٍر أوَ ُدَوْی ـــــَأِة َق الُعْرُجـــــْوُن... وَضـــــْرٌب مـــــن الَكْم

  . ٢/٢٣١ )٢٦٨(ْیُن))الَعَراجِ 

١/٤٢١ )٢٦٩()).عرد/الَعَرادُة : ((والَعَرادُة: ... وَحِشْیَشٌة َطیبُة الریح  .

٢/٢٢ )٢٧٠()).عرف/الَعْرُف : ((والَعْرُف: َنباٌت لیس ِبَحْمٍض وال ِعَضاٍه من الثُّمام .

 َــُر لــه ث ــیٌِّن أْغَب ــْیِف َل ــاِت الصَّ ــْرَفُج :مــن َنَب ــَدُة ، َمــرٌة َخْشــَناُء كالَحســكِ عرفج/الَعــْرَفُج : ((الَع الواِح

  . ٢/٢٣٢ )٢٧١()).َسِرْیُع االتَِّقادِ ، َعْرَفَجةٌ 

١/١٦٢ )٢٧٢()).والجمیُع الُعُرْوق، عرق/الِعرُق : ((والِعرُق: ... وَنباٌت أْصَفُر ُیْصبُغ به.  

 َْیِقَصـــــاُء: َنَبـــــاٌت بالباِدَیـــــةِ عرقص/الُعْرُقَصـــــاء /الُعَرْیِقَصـــــاُء/ الُعَرْیِقَصـــــاُن :((والُعْرُقَصـــــاء والُعر ،

  . ٢/٢٠٣ )٢٧٣().)والواِحَدُة ُعَرْیِقَصاَنةٌ ، وكذلك الُعَرْیِقَصانُ ، الواِحَدُة ُعَرْیِقَصاةٌ 

) : الَعــــــْرَمُض فــــــي المـــــــاء الطُّْحُلُب...وِصــــــَغاُر األَراك التــــــي َتْنُبــــــُت فـــــــي (عرمض/الَعــــــْرَمُض

  . ٢/٢٤٢)٢٧٤(اُألُصول))

):ـــــَأِة َلْوُنهـــــا بـــــین الَبیـــــاِض والُحْمـــــَرةِ (عسقل/الُعْســـــُقْوُل والواحـــــدُة ، الُعْســـــُقْوُل: َضـــــْرٌب مـــــن الَكْم

  . ٢/٢٠٥ )٢٧٥()).ُعْسُقْوَلةٌ 

.١/٢٩٣ )٢٧٦()عشب/الُعْشُب : ((والُعْشُب: الَكأل الرْطُب .

 ُ٢/٢٤٤ )٢٧٧()).عصفر/الُعْصُفُر : ((الُعْصُفُر: َنَباٌت ُسالَفُته الِجْرَیال .

 ِ١/٣٠٢ )٢٧٨()).والَیْعِضْید: َبْقَلة ُمًرٌة ُتْؤَكُل في الرَّبیع(ْید : (عضد/الَیْعض.
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((ـــه ـــُل الـــدََّوابِّ إذا َأَكَلْت  )٢٧٩(عضرس/الَعْضَرُس:((الَعْضـــَرُس:َنباٌت فیـــه َرَخـــاَوٌة َتْســـَوّدُ منـــه َجَحاِف

٢/٢٤٠   

) : ١/١٣٣ )٢٨٠()).الَعْقُش : َنْبت حاِمض. وُعروق الشوك إذا نشأ(عقش/الَعْقُش.

١/١٨٩ )٢٨١()).عقف/الَعْقَفاُء : ((والَعْقَفاُء: من النبات.

:١/٢١٨ )٢٨٢().)وقد َعَقَله البعیُر: أَكَله؛ َعقالً ، ... وَنْبٌت أیضاً عقل/الَعاُقْوُل: ((والَعاُقْوُل.

٢/٢١٨ )٢٨٣(.))عكرش/الِعْكِرُش : ((والِعْكِرُش: َنَباٌت ُیْشِبُه الثَّیَِّل ولكنَّه أَشدُّ ُخُشْوَنًة منه.

ْرع من الُعْشب .٢/٩  )٢٨٤())علث/الَعِلْیُث : ((الَعِلْیُث: ما َیْنُبُت في الزَّ

١/٣٣٤  )٢٨٥()).علص/الُعلْیُص : ((والُعلْیُص: َنْبٌت یؤَتَدُم به وُیتَخُذ منه الَمَرق.  

ُق: َنْبـت ُق /الُعْلقَـة/ الُعلْیـُق: ((والعــالَّ ةُ : ... َنبـت ال َیْلَبــُث ((والُعْلقَـ ١/١٧٩)٢٨٦()).علـق/الُعالَّ

   ١/١٧٦ )٢٨٨()).((والُعلْیُق: نبات َیَتعَلُق بالَشَجر وربما یبسه ١/١٨٧)٢٨٧())أْن َیْذَهب

 ٌ٢/٩٤  )٢٨٩()).علهز/الِعْلِهُز : ((الِعْلِهُز: ... وَنْبت.

 ّأو أْعــَرض )٢٩٠(اثِ عنصل/الُعْنُصـُل : ((الُعْنُصـُل: َنبـاٌت أْصـُله ِشـْبُه الَبَصـِل؛ َوَرقُـه َكـَوَرِق الُكـر

  .٢/٢٤٦ )٢٩١()).شیئًا وَنْوُره أْصَفر.والُعْنصالُء:مثله ممدود

 :١/٤٥٥ )٢٩٢()).ُیقال َعِظَي الَبعیُر: إذا اْسَتْكَثرَ َرْعَیه له، ((الُعْنظواُن: َنْبتٌ عنظ/الُعْنظواُن.  

٢/٢٢٢ )٢٩٣()).عنكث/الَعْنَكُث : ((الَعْنَكُث: َضْرٌب من النَّبات.  

 ََلِم والسََّیاِل؛ وَحْمُله كالُعّناب؛ وبه عنم/الَعن ُم : ((الَعَنُم: َنْشأٌة َتْنُبُت من الِعَضاه بین ُغُصْون السَّ

  ٧٠/ ٢ )٢٩٤()).وقیل :شوك الطَّلحِ ، ُتَشبَّه أْطراُف الَبَناِن الُمَخضَّب

) : ١/١١٥  )٢٩٥().)والِعْهَنة: ... وَنْبت أیضاً (عهن/الِعْهَنة .  

 : ٢/١٧٢ )٢٩٦(((والَعْوُف: َنَباٌت))عوف/الَعْوُف .  

) : ١/١٣٩  )٢٩٧())الَعْوَقُس : َضْرٌب من النْبت(عوقس/الَعْوَقُس .  

 ُ١/٢٩٧ )٢٩٨()).عیشم/الَعْیُشْوُم : ((الَعْیُشْوُم: ... وَنْبٌت َطویٌل ُدَقاٌق ُتْعَمُل منه الُحُصر .  

) :١/١١٥ )٢٩٩())ال: وال أحقهق، والَعْیُهوُن: َضْرٌب من الریاحین(عیهن/الَعْیُهوُن .  

 ُ٢/٨٤ )٣٠٠()).: ((والِعْقَیاُن: َذَهٌب َیْنُبُت َنباتًا ولیس مّما ُیْسَتَذاُب من الِحجارةعقى/الِعْقَیان.

) : ٥/٥٤ )٣٠١()).والَغَذُم: نبتٌ (غذم/الَغَذُم.

 ُالَغّراُء/ الِغْرِغُر/ الُغَرْیرى:((والَغّراُء: ُعْشَبٌة حارٌَّة َتْنُبت/ مـالَغرَّ ((والِغْرِغـُر: ... )٣٠٢()).فـي الرِّ

  .٤/٥١٣  )٣٠٤()).: َنْبتٌ -َمْقُصور -: ((والُغَرْیرى ٤/٥١٢)٣٠٣()).وقیل: َنْبتٌ 

٤/٤٩٨ )٣٠٥()).غض/الُغْصُغُص : ((والُغْصُغُص: َزَعَم أبو مالٍك أنه ُضُروٌب من النَّْبت .

 َ٥/٣١ )٣٠٦().)َلُة: َشَجٌر ُمْلَتفٌّ أو ُعْشبٌ غطل /الَغْیَطُل /الَغْیَطَلُة : ((الَغْیَطُل والَغْیط.  

 َ٥/٦٩)٣٠٧()).غفر/الَغَفُر : ((والَغَفُر: كٌأل َصغیٌر . وأْغَفَرِت األرُض: َنَبَت فیها ذاك.  
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 ِوأَغــلَّ الــوادي: أْنَبــَت الُغــّالَن))، غــل/الُغّالُن :((والُغّالُن:مــن مناِبــِت الطَّْلــح .  )٣٠٨(الواِحــُد غــالٌّ

٤/٥١٤ .

والَغِمْیــُر: َنبــاٌت أْخَضــُر قــد َغَمــَره الَیِبْیُس.وهــو مــن الَبْقــل: مــا َنَبــَت فــي ُأُصــول (َغِمْیــُر :(غمر/ال

  .٥/٨٠ )٣٠٩()).وَتَغمَّر َغَنُمها، الَیِبْیس الَحْوليِّ َفَغَمَره.َوَجْدُت أرضًا بها أْغِمَراُء لَجْمع الَغِمیرِ 

 ٥/٨٩ )٣١٠()).ُتْؤَكُل مطبوَخةً غمل /الُغْمُلوُل : ((والُغْمُلوُل: َحِشْیَشٌة .  

) : ٣١١()).وقیـل هـي الَكْمـأةُ ، والَغمـاِلْیُج مـن النَّْبـِت علـى َهْیئـة الـذَّآِنْین َسـَواء(غملج/الَغماِلْیُج( 

٥/١٥٦.  

 ٌ٥/١٧٥ )٣١٢())وال أُحقُّه، غنبل /الُغْنُبْوُل /النُّْغُبْوُل : ((الُغْنُبْوُل والنُّْغُبْوُل: َنْبت.

٥/١٢٤ )٣١٣()).لَفم : ((وغارا الَفم: ... وَنْبٌت َطیُِّب الرِّیح على الُوُقودغور/غارا ا.

) : ــــماء(غیــــث /الَغْیــــُث )٣١٤()).وُیْجَمــــُع علــــى الُغُیــــوث، والَغْیــــُث: الكــــأل َیْنُبــــُت مــــن مــــاِء السَّ

٥/١٢٠.

 ٌّ٥/١٣٤ )٣١٥()).غین/الَغْیُن : ((الَغْیُن: ... وُعْشٌب ُمْلَتف.

َنْبـــٌت لـــه َثَمـــٌر ِصـــَغارٌ فث/الفّـــثُّ : ((ا : وُیْخَبـــُز منها.ورجـــٌل فثَّـــاٌث:یجني ، والواِحـــَدُة َفثَّـــةٌ ، لَفـــثُّ

. ١٠/١٣١ )٣١٦()).الفثَّ 

) : ٤/٣٣٢ )٣١٧()).والفاُخْوُر: َضْرب من الرْیَحان(فخر/الفاُخْوُر .

) : ٤/٣٣١ )٣١٨()).واْسُم َبْقلةٍ ، والَفْرَفُخ: الكعابر من الحنطة(فرخ/الَفْرَفُخ .

 ِ٨/٣٠٨)٣١٩().)فرس/الِفْرُس : ((والِفْرُس: َضْرٌب من النْبت .

) : ٩/١٦٣ )٣٢٠()).الواِحَدُة ُفْطَرةٌ ، الُفْطُر: َضْرٌب من الَكْماةِ (فطر/الُفْطُر .

 :ــــــــــِر ــــــــــاُح اِإلْذِخ ــــــــــِت... وُفّق ــــــــــُر مــــــــــن النَّْب ــــــــــُح :الزَّْه ــــــــــُة: ((الَفْق ــــــــــاح/ الُفّقاَح ــــــــــُح/ ُفّق ــــــــــح /الَفْق فق

. ٢/٣٦١ )٣٢١()).والُفّقاَحُة: َبْقَلٌة َتْنُبُت لها َثَمَرٌة َبْیَضاءُ (.(.))َحِشیَشةٌ 

 َ٥/٣٥٤)٣٢٢()).فقد/الَفْقُد : ((والَفْقُد: ... َنْبٌت ُیْشِبُه الَكُشْوثاء.  

ــــــــَیض ــــــــى ، فقع/الَفْقُع:((الَفْقُع:َضــــــــْرٌب مــــــــن الكْمــــــــأِة أْب ــــــــٌع أیضــــــــًا وقــــــــد ُیْجَمــــــــُع عل وُیقــــــــال: ِفْق

  .١/١٩١)٣٢٣()).الُفُقْوع

 ِ١/٣٨٦. )٣٢٤().)الواِحَدُة َأَفاِنْیَنةٌ ، فن/اَألَفاِنْیُن : ((واَألَفاِنْیُن: َضْرٌب من النَّْبت .

 ٣٢٥(بـــَوْزِن َقَطـــاٍة))-قبأ/الَقْبـــأُة : ((والَقْبـــأُة: َنْبـــٌت ِمْثـــُل الُبْهمـــى َیْنُبـــُت فـــي الغَلـــِظ وُیقـــال: َقَبـــاٌة( 

٦/٥٣.  

 َحِشْیٌش :   . ٥/٢٠٤  )٣٢٦()).ُیْحَصُد وُیْطَحن وُیْخَبُز منهقث/الَقثُّ : ((والَقثُّ

 ِ٣/١٣٤ )٣٢٧().)قحو /األقحوان : ((الَقْحُو: َتْأِسْیُس األُْقُحَواِن للنََّباِت الَمْعروف.

((ــــْیٌض ِصــــَغاٌر َذَواُت ُرؤوٍس كــــالُفْطِر ــــَأِة ِب ــــُة : ((والُقْرَحاَنُة:َضــــْرٌب مــــن الَكْم )٣٢٨(قرح/الُقْرَحاَن

٢/٣٤٦.  
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 َّ٥/٢٠٨  )٣٢٩()).وُقرَُّة الَعْیِن: َنْبٌت معروفٌ (ُة الَعْیِن : (قر/ُقر.  

 ٌ٦/٧٩ )٣٣٠()).قرشم/الُقَراِشَماُء : ((والُقَراِشَماُء: َنْبت.  

 ِــــــَجَرِة وُتســــــاِمیها فــــــي النَّْبــــــت )٣٣١().)قرض/الِقْرِضــــــَئُة : ((والِقْرِضــــــَئُة: َتْنُبــــــُت فــــــي َجــــــْوِف الشَّ

٥/٢٥٠.

) : ٦/٩٥ )٣٣٢())َطُف: ... واْسُم َبْقَلةٍ الَقرْ (قرطف/الَقْرَطُف.  

) :ــــــَوُر ــــــُت:َكُثرَ (قسر/الَقْس ــــــَوَر النب ــــــَغ َمَداُه.َوَقْس ــــــَوٌر:إذا َبَل ــــــَوُر: َنْبٌت.وُعْشــــــٌب َقْس )٣٣٣()).والَقْس

٥/٢٨٦.

 ٌ٦/٧٩ )٣٣٤()).قال: وال أُحقُّه، قشلب/الِقْشِلُب : ((الِقْشِلُب: َنْبت.

:٣٣٥()).َیْنُبــُت فــي أْصــل الَكْمأة.وِغْســٌل للــرأِس كــالخطمي((والَقِصــْیُص: نبــاتقص/الَقِصْیُص(.

٥/١٧٨  

٥/٢٥٤  )٣٣٦())ِقْضم وأْقَضامٌ ، قضم/الُقَضاٌم : ((وُقَضاٌم من َنْبٍت : ِمْثُل ُرَضام.

:٥/٣٣٠ )٣٣٧()).الواحدة َقْطَفةٌ ،َنْبٌت َرْخٌص ِعَراُض الَوَرِق ُیْطَبخُ قطف/الَقْطُف:((والَقْطُف.  

 َ٣٣٨()).وَجْمُعــــه َقَعاِبــــلُ ، ُل:((والَقْعَبــــُل: َضــــْرٌب مــــن الَكْمــــَأِة َیْنُبــــُت َمْســــَتطیًال َدقیقــــاً قعبل/الَقْعب(

٢/٢١٤.  

) : ٢/٢٠٧  )٣٣٩()).والُقْعُفوُز: َنْبتٌ (قعفز/الُقْعُفوُز.  

) : ٢/٢٠٤ )٣٤٠()).الُقْعُمْوُص: َضْرٌب من الَكْمأة(قعمص/الُقْعُمْوُص.

 ُّ٥/٤٠٣  )٣٤١()).ْوُر: ... وقیل: َنْبتٌ قفر/الَقفُّْوُر : ((والَقف.

ـــاُع: ((والَقْفَعـــاُء: َحِشْیَشـــٌة َخـــّوارٌة مـــن َنبـــات الربیـــع ـــاُع: َنبـــاٌت )٣٤٢()).قفع/الَقْفَعـــاُء /الُقّف ((والُقّف

.١/١٩١  )٣٤٣()).ُمَتَقّفٌع صلٌب إذا َیِبَس ُیَسمى َكفُّ الَكْلبِ 

١/١٧٥ )٣٤٤()).قلع/الُقَالُع : ((والُقَالُع: َنْبت.

 ٌ((والقَالِقـُل: َضـْرٌب مـن النَّبـات٥/٢١٢ )٣٤٥().)قل/القاُقّلى/القَالِقُل/الُقْلُقالن:((والقاُقّلى: َنْبت .

.٥/٢١٣  )٣٤٦())وكذلك الُقْلُقالنُ ، 

 َ٥/٤٤٠ )٣٤٧()).قلم/الُقّالمُ : ((والُقّالُم: َنْبٌت ِمْلٌح یْدعى القاِلْنك.  

 َ٤/٤٤٥  )٣٤٨()).ْرب من النبتقنفخ/الَقْنَفُخ : ((والَقْنَفُخ: ض.

٣٤٩()).الواحــــدة ُكبَّــــةٌ ، كب/الُكــــبُّ : ((والُكــــبُّ مــــن الَنبــــات : َضــــْرٌب مــــن النَِّجْیــــل والَحْمــــض(

٦/١٤٩.

) : ٦/٣١٤  )٣٥٠())والَكْثأُة: َنْبتٌ (كثأ/الَكْثأُة.  

 ٌـــــة ـــــعُ ، كحل/الَكْحالُء/الُكْحَلُة:((والَكْحالُء:َنْبٌت.والُكْحَلُة:َبْقَل ـــــِث وُتْجَم ـــــَل الَغْی ـــــُت ُكْح : أكاِحَل.ورأْی

ـــْت)) ـــْت واْكَتَحَل َل ـــُت فـــي اُألُصـــوُل الِكَباِر.وأْصـــَبَحِت األْرُض قـــد َتَكحَّ )٣٥١(والَحِشـــْیِش:وهوما َیْنُب

٢/٣٨٠.
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ـــَر علـــى األرض، كـــدم /الُكـــَدام : ((والُكـــَداُم: أْصـــُل الَمْرعـــى فـــإذا َمَطَرْتـــُه ، وهـــو َنْبـــٌت قـــد َتَكسَّ

  .٦/٢١٧  )٣٥٢())َظاَهرَ السَّماُء تَ 

 ُّـــُت الُمْجَتِمـــُع الُمْلَتـــف ـــأُة: النَّْب ـــٌة )٣٥٣()).كـــرث /الَكْرثـــَأُة/الُكَراُث /الَكَراُث:((والَكْرَث ((والُكـــراُث: َبْقَل

  .٦/٢٤٠ )٣٥٥())((والَكَراُث: َنْبتٌ )٣٥٤())َمْمُدْوَدةٌ 

ــــــْهل )٣٥٦(وهـــــي َبْقلَـــــٌة َطیَبـــــُة الــــــریح))، كرش/الَكِرُش/الَكِرَشـــــُة:((والَكِرُش:َنْبٌت َیْنُبـــــُت فـــــي السَّ

  .٦/١٦٣ )٣٥٧())((والَكِرَشُة: َتْنُبُت بَنْجدٍ 

) : ٦/٣٦٥ )٣٥٨()).الَكَرْفُس: من أْحَرار الَبْقل(كرفس /الَكَرْفُس.  

:ُّــــِة وَمَســــاِیل المــــاٍء وال ُیْحَمــــُد منــــه للمــــالِ :((والَكــــِريُّ كري/الَكِري ــــُت فــــي األْوِدَی ــــٌت َیْنُب  )٣٥٩(َشــــْيٌء))َنْب

٦/٣١٧.

 ٌ٦/١٩٠ )٣٦٠().)كسب/الَكسُّْوُب : ((والَكسُّْوُب: َنْبٌت ُیْشِبُه الُعْصُفَر له ِقْرِطم.

) : ٤/٤٤٦ )٣٦١()).الَكْشَمَخُة: َبْقَلٌة َرْخَصة(كشمخ/الَكْشَمَخُة.  

 ُ٦/٢٥١ )٣٦٢()).كفر/الكاِفُر : ((والكاِفُر: اللَّْیُل. ... والنَّْبت.

) : ٢/٣٢٨  )٣٦٣()).ُعْشٌب َرْطُبه ویاِبُسهوالَكأل:(كأل/الَكُأل.

 ٌ٦/٢٧٠ )٣٦٤()).كلب/لَساُن الَكْلِب : ((ولَساُن الَكْلِب: َنْبت.

) : وثالثـُة أْكُمـؤٍ ، الواِحـُد َكـْمءٌ ، الَكْمأة: َنباٌت َیْخُرُج من األْرض كما َیْخُرُج الُفْطرُ (كمأ/الَكْمأة

ــــوَن الَكْمــــأَة. والجمیــــع الُكُمــــُؤ. وَخَرُجــــوا َیَتَكَمــــُأوْ ،  ــــْوٌم َكّمــــاؤْوَن: َیْجُن َن: أي َیْأُخــــُذْوَن الَكْمــــَأَة. وَق

  .٦/٣٤٧ )٣٦٥()).وأْكَمأت األْرُض: َكُثَر َكْمؤها

 ٌ٣/٢٥٥  )٣٦٦()).ولیس ِبثََبتٍ ، كنحب/الَكْنَحُب : ((الَكْنَحُب: َنْبت.

 ٦/٣٢٤  )٣٦٧()).الَبْرِديِّ كول/الَكْوَالُن : ((الَكْوَالُن: َنْبٌت َیْنُبُت في الماِء ِمْثُل.

١٠/٣١٠  )٣٦٨()).لب/اللَّْبَالُب : ((واللَّْبَالُب: َحِشْیَشٌة ُیَتَداوى بها.

 ِ٩/٣١٥  )٣٦٩().)لبد/اللبَّادى : ((واللبَّادى: َضْرٌب من النَّْبت.

) : ٨/٣٢٩  )٣٧٠()).واللَبَسُة: َبْقَلةٌ (لبس/اللَبَسُة.

) : ُة ُة: َبقْ (لح/اللِّحَّ ُة التَّْیسِ واللِّحَّ .٢/٣١٧ )٣٧١()).َلٌة ُیقال لها ِلحَّ

ة. وَثَمر الحشیش یؤَكل .١/٩٦  )٣٧٢()).لع/اللُّعاع ((واللُّعاع: بْقلٌة َغضَّ

.٢/١٥٥)))٣٧٣(لعو/اللُّعاع:((وخرجنا َنَتَلعَّى ـ واألصل َنَتَلعَُّع أي: نأخُذ اللُّعاَع:وهوبْقٌل.

 ْْیفِ لقط/اللََّقُط : ((واللََّقُط من النَّب .٥/٣٢٥  )٣٧٤()).والَلَقَطُة ِمْثُله، ِت: َبْقَلٌة َتْنُبُت في الصَّ

 ِ٣/٤٦٨ )٣٧٥()).وَجْمُعها اللَُّهنُ ، لهن/اللُّْهَنُة : ((واللُّْهَنُة من النَّبات: ِمْثُل الُعْلَقة  

 َ٩/٤٤٨ )٣٧٦()).متن/الَمْتَناُن : ((والَمْتَناُن: النَّْبُت الذَي ُیَسّمى الُكَرة.  

/وهذه الَبْقَلُة من أْمَراِر الَبْقِل أي فیه َمَراَرٌة.مر... .١/٢١٩)).)٣٧٧(الُمَراُر/:((والُمَراُر: َنْبٌت ُمرٌّ

 ٌ١٠/٢٨١ )٣٧٨()).مرو/الَمْرُو : ((الَمْرُو: َنْبت.
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): بـه الُمْشُط: ... وَنْبٌت َصـِغیٌر یقـال لـه: ُمْشـُط الـذَّْئِب. ومـن الَمَناِسـِج مـا ُیْنَسـجُ (مشط/الُمْشُط

.٧/٢٩٨ )٣٧٩()).وَجْمَعه أْمَشاطٌ ، َمْنُصوباً 

 َ٥/٢٥٨  )٣٨٠()).الواِحَدُة َمشاةٌ ، مشي/المشي : ((والمشي َمْقُصْوٌر : َنْبٌت ُیْشِبُه الَجَزر.  
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٨/١٠١.

) : َیْت بــذلك الْلِتوائهــا وُمُكــْوِر ، الواحــدة َمْكــَرةٌ ، (والَمْكــُر: َضــْرٌب مــن النَّبــاتمكر/الَمْكــُر وُســمِّ

.٦/٢٦٣ )٣٨٢()).أْغَصاِنها

 ـــــــه ـــــــى بعـــــــض وَمكـــــــاٌن ُمْمِكٌن:فی ـــــــُت ُمَتكاِوســـــــًا َبْعُضـــــــه عل ـــــــٌت َیْنُب مكن/الَمْكَناُن:((والَمْكَناُن:َنْب

.٦/٢٨٥)٣٨٣(الَمْكَناُن))

 ُالم / : ... وهو من النََّباِت: ما قـد اْمـَالحَّ َنْبتُـُه أي اْبـَیضَّ مـن ملح/ الُمَالِحيُّ ّالُح : ((والُمَالِحيُّ

.٣/١١٨  )٣٨٤()).النَّدى. والُمّالُح: من َنَباِت الَحْمضِ 

ُیقــال: أْنَبــَت اُهللا النَبــاتَ ، نبت/الَنبُت:((الَنْبــُت: الَحِشــْیُش ومــا َیْنُبــُت مــن األْرِض.والنََّبــاُت: ِفْعلُــه

  .٩/٦ )٣٨٥()).إْنَباتًا وَنَباتًا. وَنبُت الَحبَّ َتْنِبْیتًا.وهي النَبائُت.والّنْبَتُة:َضْرٌب من ِفْعِل الَنَباتِ 

 ِ٩/٤١٢ )٣٨٦()).نتن/النْتَنُة : ((والنْتَنُة: من َنْبِت الَجَبل.

) : ٧/٧٥ )٣٨٧()).والنَِّجْیُث: َبْقَلٌة ُتْشِبُه النَّْجَمةَ (نجث/النَِّجْیُث.

٧/١٠٨  )٣٨٨()).والَجمیُع النُّْجلُ ، والنَِّجْیُل: َنْبٌت من ِدقِّ الشََّجرِ (ل/النَِّجْیُل : (نج.

 َنْبــت مــن الُبهمــى لــیس لهــا َزْهــَرة وال َثَمــَرٌة -َجمیعــًا -نزع/النَّْزَعــُة/ النََّزَعــُة: ((والنَّْزَعــُة والنََّزَعــُة :

  .١/٣٨٨)٣٨٩()).َیْقَي أْلَبان اإلبل إذا َرَعْته

) : ٨/٣٠٥ )٣٩٠()): من الرَیاِحین-َتْرَجَمٌة بالفاِرِسیَّة -ونْسِرین (نسر/النِّْسِرین.  

((ــدو ِحــْیَن َیْصــَدُع األْرَض َل مــا َیْب  )٣٩١(نشظ/النُُّشْوُظ:((النُُّشــْوُظ: َنَبــاُت الشَّــْيِء مــن أُرْوَمتِــه أوَّ

٧/٣٠٩.

٨/٩١  )٣٩٢()).نص/النَُّصاُص : ((والنَُّصاُص: نْبت.  

َنَباٌت من أْفَضِل الَمراعينص : .٨/١٩٣ )٣٩٣()).الواِحَدُة َنِصیَّةٌ ، ي/النَِّصِ◌يُّ : ((والنَِّصيُّ

) : ١/١٠٠ )٣٩٤()).والنََّعاَعة: َبْقلًة ناعمةٌ (نع/النََّعاَعة.

) : ٢/٦٩  )٣٩٥()).والنُّْعَماُن: َنْبتٌ (نعم/النُّْعَماُن.

) : ١/١٠٠ )٣٩٦( )).ةوالنْعَناع: َبْقلة طیب(نعنع/النْعَناع

 ِـــــَجر )٣٩٧()).وهـــــي النََّفَلـــــُة أیضـــــا، نفل/النََّفـــــُل : ((والنََّفـــــُل: َضـــــْرٌب مـــــن النََّبـــــاِت مـــــن ِدقِّ الشَّ

١٠/٣٢٣.  

 ٌ٥/٣٥٠ )٣٩٨().)نقد/النُّْقُد : ((والنُّْقُد: َنْبٌت َصِغیٌر له َوَرق.

 ِ٩/٤٤٨ )٣٩٩( )).هاُیْؤَكُل َثَمر ، نمت/النَّْمُت : ((النَّْمُت: َضْرب من النَّْبت.
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 ــــــــــعرة أو ــــــــــه َش ــــــــــُرُج من ــــــــــُر مــــــــــن النَِّصــــــــــيِّ أول مــــــــــا َیْخ ــــــــــٌت أْحَم نمص/النَّْمُص:((والنَّْمُص:َنْب

  .٨/١٦٨)٤٠٠(َشْعَرَتاِن))

) : َیاِحْینِ (نمَّ/النَّّماُم .١٠/٣٨٩  )٤٠١()).والنَّّماُم: َضْرٌب من الرَّ

 ٣/٣٤٦ )٤٠٢()).ُیْؤَكلُ ، لِجْرِجْیرِ : نباٌت َشِبْیٌه با-َجْزٌم -نهق/النَّْهُق : ((النَّْهُق.

 ٌ٣/٤٤١  )٤٠٣()).هرد/الِهْردى : ((والِهْردى: َنْبت.  

 ٌأَذلُّ )٤٠٤(الواحــدُة َهْرَمــٌة. وفــي َمَثــلٍ ، هرم/الَهــْرُم : ((والَهــْرُم: َضــْرٌب مــن النَّبــاِت فیــه ُمُلوَحــة " :

  .٣/٤٨٣ )٤٠٥().)ِمْن َهْرَمٍة"

 ْ٣/٤٧٦ )٤٠٦()).تٌ هرن/الَهْرَنوى:((الَهْرَنوى: َنب.  

٤٠٧(وعلــى رْأِســه ُبْرُعْوَمــٌة كُعُنــق الــرَّْأِل))، هشر/الَهْیَشــُر : ((الَهْیَشــُر: نبــاٌت ِرْخــٌو فیــه طُــول( 

٣/٣٩٠.  

 ٌــاة )٤٠٨()).وهــو بالتَّــاِء أْعــَرفُ ، وقــد قیــل بالثَّــاءِ ، هلــت /الَهْلتى:((والَهْلتــى: َنْبــٌت واِحــَدُتها َهْلَت

٣/٤٥٧.

 ُ٣/٣٥٠ )٤٠٩()).:((والَهَمِقْیُق: َنْبتٌ همق/الَهَمِقْیق .  

 ِقُع ِقُع:((والُهمَّ . ١٩١/ ٢ )٤١٠().)على ِزَنِة الزُّمَِّلِق ... وَنْبتٌ -همقع/ الُهمَّ

):٤/٧ )٤١١()).والَهْیَنَمُة: َبقلٌ (هنم/الَهْیَنَمُة.

.٤/٨٠ )٤١٣()).وكذلك الهیوبة، والجبان)٤١٢(هیب/الَهیََّباُن:((والهیبان: نبت من النجم .

 ٍَبٌة ذاُت َقَصٍب وَوَرق .١٠/٢٧٣ )٤١٤().)وبر/الَوْبَراُء:((والَوْبَراُء: ُعْشَبٌة َغْبَراُء ُمَزغَّ

 ُّیان . ٣/٢٢٣ )٤١٥()).وحف/الَوْحُف:((الَوْحُف:...والنََّباُت الرَّ

 .١٠/٣٤٦ )))٤١٦(وفل /التَّْوِفْیُل : ((والتَّْوِفْیُل من النَّْبِت: الذي ُیَسمَّى الَمْرَو .

 ٌ٢/١٥٦ )٤١٧()).ولع/الَوِلْیُع : ((والَوِلْیُع: َطْلُع النَّْخل... وَنْبت.

 ُِیقـال: َیَنَمـٌة َخـْذَواُء كأنَّهـا ، ینم/ الَیَنُم:((الَیَنُم الواِحَدُة َیَنَمٌة : َنْبٌت في السَّْهِل؛ من أْحَراِر الُبُقْول

. ١٠/٤١٨  )٤١٨())وقیل: هي َبْزُر َقُطْونا، آَذاُن الُحُمرِ 
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المصادر والمراجع
ـــــه الهمـــــز ـــــد األنصـــــاري وكتاب ، مطـــــابع التعلـــــیم العـــــالي، :خلیـــــل إبـــــراهیم العطیـــــةأبـــــو زی

  م.١٩٩٠بغداد

مكتبـــة النهضـــة المصـــریة، :د.محمـــد عبـــد القـــادر أحمـــدأبـــو زیـــد األنصـــاري ونـــوادر اللغـــة ،

م.١٩٨٠القاهرة

ـــــالم ـــــات الع ـــــي مكتب ـــــة ف ـــــدم المخطوطـــــات العربی ـــــة مأق ـــــى المكتوب ـــــذ صـــــدر اإلســـــالم حت ن

م.١٩٨٢بغداد، دار الرشید، هـ:كوركیس عواد٥٠٠سنة

 :م١٩٥٤القاهرة ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،  القفطيأنباه الرواة على أنباه النحاة.

 :هـ ١٣٢٩القاهرة،  هـ)٩١١السیوطي(تبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة.

تحقیـق د.خلیـل إبـراهیم العطیـة، علـي بـن حمـزة البصـرية:بقیة التنبیهات على أغالط الروا ،

م.١٩٩١بغداد  ١ط، دار الشؤون الثقافیة

 :بیـديتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ، تحقیـق : د. عبـد السـتار أحمـد فـراج،  ١ج ، الزَّ

  م. ١٩٨٣ـ١٩٦٥الكویت /، مطبعة حكومة الكویت

تحقیــق : ،  )هـــ ٤٠٠ت حــدود (جــوهري إســماعیل بــن حمــاد ال:تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة

١٩٨٧هـ =  ١٤٠٧بیروت ، دار العلم للمالیین، الطبعة الرابعة، أحمد عبد الغفور عطار

م

:دار ،  ٢ط، نقلــه إلــى العربیــة د. عبــد الحلــیم النجــار، كــارل بروكلمــانتــاریخ األدب العربــي

  م.١٩٦٩المعارف بمصر 

:مطـابع سـجل العـرب، تحقیق محمد علي النجار، ٢ج،  هـ)٣٧٠األزهري (ت تهذیب اللغة

م.١٩٦٧ -م١٩٦٣القاهرة ، 

:مصـورة ، بیـروت، دار صـادر،  م)١٨٨٨أحمد فارس الشدیاق(تالجاسوس على القاموس

م.١٨٨١هـ =١٢٩٩القسطنطینیة ، عن طبعة مطبعة الجوائب

:دار العلـــم ،  ١ط، تحقیـــق: د. رمـــزي منیـــر بعلبكـــي،  هــــ)٣٢١ابـــن دریـــد (تجمهـــرة اللغـــة

فیمـــا یخـــص ،  هــــ١٣٤٥وطبعـــة حیـــدر آبـــاد الـــدكن ،  ٢ج،  ١م. ج١٩٨٧للمالیـــین بیـــروت 

الجزء الثالث.

:دار مكتبـة ، د.محمـد حسـین آل یاسـینالدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث

م.١٩٨٠هـ=١٤٠٠بیروت ،  ١الحیاة للطباعة والنشر ط

ــة واألدب وا ــي اللغ ــاریخ:رســائل ونصــوص ف مكتبــة ، حققهــا وقــدم لهــا د.إبــراهیم الســامرائيلت

م.١٩٨٨هـ=١٤٠٨ ١ط،  األردن،  الزرقاء، المنار



عامر باهرو جوان محمد 

٩١

 : ومحمـد  -هــ) ٦١٠ت (محمـد بـن نشـوان الحمیـري رسالتان في الفـرق بـین الضـاد والظـاء

الطبعـة األولـى، تحقیق . الشیخ محمد حسن آل یاسین،  )هـ ٧٤٥ت (بن یوسف األندلسي 

م . ١٩٦١هـ = ١٣٨٠بغداد ، المعارفمطبعة، 

:م.١٩٧١،  القاهرة، دار المعارف، د. عبد الحمید الشلقانيروایة اللغة

:أطروحــة ، تحقیــق علــي حســین البــواب، ابــن الطیــب الفاســيشــرح كتــاب كفایــة المــتحفظ

م.١٩٧٨بإشراف د.عبد الصبور شاهین ، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، دكتوراه

بیـــديبقـــات النحـــویین واللغـــویین:ط دار ، تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، أبـــو بكـــر الزُّ

م.١٩٨٤القاهرة  ٢ط، المعارف

 :تحقیــق الشــیخ ، حــرف: الفــاء، الحســن بــن محمــد الصــغانيالعبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر

فـي دار وحرف السـین طبـع ،  ١٩٨١طبع في دار الرشید في بغداد ، محمد حسن آل یاسین

.بتحقیق آل یاسین أیضاً ،  م١٩٨٧بغداد،  ١ط، الشؤون الثقافیة العامة

:مكتبـة الثقافـة ، تحقیـق د.رمضـان عبـد التـواب، أبـو عبیـد القاسـم بـن سـالمالغریب المصـنف

م.١٩٨٩القاهرة ،  ١الدینیة ط

:تحقیــق :علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو ،  هـــ)٥٣٨الزمخشــري(الفــائق فــي غریــب الحــدیث

م.١٩٧١مصر ،  ٢ط، مطبعة عیسى البابي الحلبي، الفضل إبراهیم

 :نشــر فــي مجلــة المجمــع ، تحقیــق د. حــاتم صــالح الضــامن، أبــو حــاتم السجســتانيالفــرق

م.١٩٨٦آذار ،  ٣٧المجلد،  ١العلمي العراقي ج

:القـــاهرة ، دار الحمـــامي للطباعـــة ١ط، د. رمضـــان عبـــد التـــوابفصـــول فـــي فقـــه العربیـــة

م.١٩٧٣

 :مطـابع جامعـة البصـرة، تحقیق د. خلیل إبراهیم العطیة:أبو حاتم السجستانيفعلت وأفعلت

م.١٩٧٩هـ = ١٣٩٩البصرة ، 

 :القاهرة، مطبعة االستقامة، محمد بن إسحاق بن الندیمالفهرست.

 :قــداره تحقیق:الشــیخ فرنسشــكه ،  هـــ)٥٧٥ابــن خیــر االشــبیلي (فهرســة مــا رواه عــن شــیوخه

ـــدة ـــارة طرغـــوه منشـــورات دار اآلفـــاق الجدی ـــان رَب ـــدین وخلی  –هــــ) ١٣٩٩( ٢ط ، بیـــروت، زی

  م .١٩٧٩

:القـاهرة ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي ٢ط،  هــ)٨١٧الفیروزآبـادي (ت القاموس المحیط

١٩٥٢ .  

مـالي طبع مـع كتـاب ذیـل األ، :أبو عبید البكريكتاب التنبیه على أوهام أبي علي في أمالیه

بیروت(د.ت).، المكتب التجاري، والنوادر



…معجم أسماء النباتات في كتاب (المحیط في اللغة) 

٩٢

 :تحقیــــق د. إبــــراهیم الســــامرائي و ،  هـــــ)١٧٥الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي (تكتــــاب العــــین

م.١٩٨٥-١٩٨٠دار الحریة للطباعة بغداد ،  ١ط، د.مهدي المخزومي

:ي الـذ، ضـمن كتـاب "البلغـة فـي شـذور اللغـة"،  هــ)٢١٦األصـمعي(تكتاب النبـات والشـجر

م في بیروت. ١٩١٤نشره د.أوغست هفنر واألب لویس شیخو الیسوعي عام 

:منشــــورات المكتبــــة ،  ٣ط، حــــاجي خلیفــــةكشــــف الظنــــون عــــن أســــامي الكتــــب والفنــــون

  م. ١٩٦٧هـ= ١٣٨٧طهران ، اإلسالمیة

:تحقیـــق عبـــد الـــرزاق ، ابـــن األجـــدابي الطرابلســـيكفایـــة المـــتحفظ وغایـــة المـــتلفظ فـــي اللغـــة

م.١٩٦٧بغداد ، دار الحریة للطباعة ٧ط ، الهاللي

: ـــرب ـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور األفریقـــي المصـــريلســـان الع أبـــو الفضـــل جمـــال ال

م . ١٩٥٦ – ١٩٥٥بیروت ، طبعة دار صادر،  )هـ ٧١١(ت

:دار القلـــم، تحقیـــق محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد،  هــــ)٥١٨المیـــداني(مجمـــع األمثـــال  ،

لبنان.، بیروت

أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل المعــروف بــابن ســیده لمحكــم والمحــیط األعظــم فــي اللغــة :ا

دار الكتـب ، الطبعة األولـى، تحقیق الدكتور عبد الحمید الهنداوي،  هـ) ٤٥٨ت (األندلسي 

م .٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١، لبنان، بیروت، العلمیة

 :١ط، محمد حسن آل یاسینتحقیق الشیخ،  هـ) ٣٨٥الصاحب بن عباد(المحیط في اللغة 

م. ١٩٩٤هـ =  ١٤١٤بیروت ، عالم الكتب

:هـــ) ٤٥٨أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل المعــروف بــابن ســیده األندلســي (ت المخصــص  ،

م . ١٩٧٨هـ=  ١٣٩٨دار الفكر بیروت 

:مطبعــة نهضــة ، تحقیــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، أبــو الطیــب اللغــويمراتــب النحــویین

م.١٩٥٥هـ=١٣٧٥)مصر(القاهرة

.ضـــمن المعجمیـــة العربیـــة، حـــاتم صـــالح الضـــامنمعجمـــات المعـــاني تعقیـــب واســـتدراك:د ،

، مطبعــــة المجمــــع العلمــــي العراقــــي، أبحــــاث النــــدوة التــــي عقــــدها المجمــــع العلمــــي العراقــــي

.١٩٩٢هـ =١٤١٢

 : هــــــ ١٤٠٠، بیـــــروت،  دار الفكـــــر،  ٣ط،  هــــــ)٦٢٦یـــــاقوت الحمـــــوي (تمعجـــــم األدبـــــاء

م.١٩٨٠=

:بیــدي ــواردة فــي تــاج العــروس للزَّ جمــع وتحقیــق محمــود مصــطفى معجــم أســماء النباتــات ال

.١٩٦٥القاهرة ، مطبعة لجنة البیان العربي، الدمیاطي

 : بیروت (د.ت) .، دار الكتاب العربي، یاقوت الحمويمعجم البلدان



عامر باهرو جوان محمد 

٩٣

 :ـــي نشـــأته وتطـــوره القـــاهرة ،  عـــةدار مصـــر للطبا،  ٢ط، د. حســـین نصـــارالمعجـــم العرب

١٩٦٨.

:مطبعة المجمع العلمي العراقي ،  ١ج، الشیخ محمد حسن آل یاسینمعجم النبات والزراعة

م.١٩٨٦ه= ١٤٠٦

 :إخراجــه: د. إبــراهیم مصــطفى وأحمــد حســن ، مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرةالمعجــم الوســیط

عة: عبد السالم هـارونوأشرف على الطب، ومحمد على النجار، وحامد عبد القادر، الزیات

م.١٩٦٢ – ١٩٦٠هـ = ١٣٨٣ – ١٣٨٠مطبعة مصر ، 

:دار الفكر ، تحقیق عبد السالم محمد هارون،  )هـ ٣٩٥ت (أحمد بن فارس مقاییس اللغة

م. ١٩٧٩هـ =  ١٣٩٩للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة 

 :م.١٩٨٧یروت ب، دار العلم لمالیین،  ٤ط، أحمد عبد الغفور عطارمقدمة الصحاح

:تحقیــق:د. إبــراهیم ،  هـــ)٥٧٧أبــو البركــات بــن األنبــاري(تنزهــة األلبــاء فــي طبقــات األدبــاء

م.١٩٨٥هـ =٣١٤٠٥ط،  األردن ـالزرقاء، مكتبة المنار، السامرائي

 :تحقیق:محمـد محیـي الـدین عبـد ،  هــ)٦٨١ابن خلكان(توفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان

،  م١٩٤٨هـ =١٣٦٧سعادة بمصر مطبعة ال ١ط، الحمید

الھوامش والتعلیقات
  . ٥٢ـ ٥١ها، ومقدمة الصحاح:وما بعد ١/٣٨)  ینظر :١(

  . ١٣٨ـ ١٣٢) ینظر: ٢(

  . ٢١٥ـ ١٤٣) ینظر:٣(

) نستثني من ذلك الشیخ محمد حسن آل یاسین الذي صنع معجمًا سماه"معجم النبـات والزراعـة" مهـد لـه بكـالم ٤(

على ما ألف في النبات في المجالین اللغوي والعلمي.

(مقدمة المحقق) . ١/١٠١، والغریب المصنف:٥٩) ینظر: الفهرست:٥(

،وكشـف الظنـون  ١/٥٨٣،وبغیـة الوعـاة: ٢/٣٥٢،وأنباه الرواة: ١١/٢١٧،ومعجم األدباء ٦٠) ینظر:الفهرست:٦(

وغیرها. ٢٨،وأبو زید األنصاري وكتابه الهمز: ١٤٦٦ :

  . ٦٩ـ ٦٨،وأبو زید األنصاري ونوادر اللغة :٢/١٤٧،وبروكلمان :٤٣) ینظر::مراتب النحویین:٧(

. ٣٧١ظر: فهرسة ما رواه عن شیوخه:) ین٨(

مادة(عض) إذ جاء فیه: ((قال أبو زید في أول كتاب"الكأل والشجر": الِعضاُه :اسـم یقـع علـى  ٢٨/ ١) ینظر: ٩(

شجر من شجر الشوك، له أسماء مختلفة تجمعهـا الِعضـاُه واحـدتها ِعضـاَهة؛ وٕانمـا الِعضـاُه الخـالص منـه :مـا 

ر من شجر الشوك فإنـه یقـال لـه : الِعـض ُّ والشِّـْرُس.)) ،وأبـو زیـد األنصـاري عظم منه واشتد شوكه، وما صغ

  .٦٩-٦٨ونوادر اللغة :

  .٩، ومعجم النبات والزراعة:١٨٢، السفر الحادي عشر:٣) ینظر:مج١٠(



…معجم أسماء النباتات في كتاب (المحیط في اللغة) 

٩٤

  . ٢٨) ینظر:أبو زید األنصاري وكتابه الهمز:١١(

.١/٨٤) ینظر:١٢(

  . ٦٢ـ ١٧) ینظر: البلغة في شذور اللغة:١٣(

.٢١١ینظر:فصول في فقه العربیة: )١٤(

، إذ ذكـر محققـه أن أبـا عبیـد قـد روى فـي كتـاب "الشـجر ١/٧٣) ینظر على سبیل المثـال: الغریـب المصـنف:١٥(

) كلمة عن األصمعي.٢٠٠والنبات  من الغریب المصنف  نحو (

  .٤٣،وبغیة الوعاة:٣/١٣١،وأنباه الرواة :٧٦) ینظر: الفهرست:١٦(

(مقدمــــة ١٠١، والغریــــب المصــــنف:٤٣،وبغیــــة الوعــــاة: ١٨/١٩٦،ومعجــــم األدبــــاء :٧٦) ینظــــر: الفهرســــت :١٧(

المحقق) .

.١٠، ومعجم النبات والزراعة:٧٦) ینظر: الفهرست: ١٨(

،إذ جـــاء فیـــه أن أبـــا نصـــر لـــه مؤلـــف مهـــم  ٣٨١، و فهرســـة مـــا رواه عـــن شـــیوخه: ٦١) ینظـــر: الفهرســـت:١٩(

هو:"كتاب األجناس".

  . ٦١) ینظر: الفهرست:٢٠(

  . .٣٨١،وفهرسة ما رواه عن شیوخه:٧٩) م.ن:٢١(

.١٠،ومعجم النبات والزراعة:١١٩) ینظر: الفهرست :٢٢(

ــْرُف :التــین، ٢/٣٦٥، ونقــل عنــه ابــن دریــد ناصــًا علیــه فــي الجمهــرة:٦٤) ینظــر: الفهرســت:٢٣( ،إذ قــال: (( والضَّ

لغة یمانیة، ذكر ذلك أبو حاتم في كتاب النبات)) .

(مقدمة المحقق) .٢١٨لفرق:، وا٦٤) ینظر:م.ن:٢٤(

) أورد الصــغاني نصوصــًا منــه فــي كتابــه :العبــاب الزاخــر واللبــاب الفــاخر ، ینظــر علــى ســبیل المثــال :حــرف ٢٥(

وأشار إلیه من ترجم ألبـي حـاتم ،ینظـر علـى سـبیل المثـال :طبقـات النحـویین  ٦٥٥ـ ٦٥٤و ٣٣٧السین:ص

ــــت وأفعلــــت:٢١٧الفــــرق:،وقــــد كــــر محققــــا ١١/١٦٣،ومعجــــم األدبــــاء ١٠٠واللغــــویین: أن الكتــــاب  ٣٢،وفعل

مطبوع. 

  .٦٤) ینظر:الفهرست: ٢٦(

.١١،ومعجم النبات والزراعة:٢١٠) ینظر:م.ن:٢٧(

.١٦٠) نزهة األلباء في طبقات األدباء:٢٨(

  . ٣٧٦) ینظر: فهرسة ما رواه عن شیوخه:٢٩(

.١١) ینظر: معجم النبات والزراعة:٣٠(

) .٣هامش(ال٢١١) ینظر: فصول في فقه اللغة:٣١(

  .١١٥) بقیة التنبیهات على أغالط الرواة:٣٢(

.١٥٥/ ١) ینظر: المعجم العربي نشأته وتطوره:٣٣(

.٨٤) ص٣٤(

.١١،ومعجم النبات والزراعة:٨٠) ینظر: الفهرست:٣٥(

.١٨١ـ ١٨٠) نزهة األلباء في طبقات األدباء:٣٦(

.١٨١،ونزهة األلباء في طبقات األدباء:٢/٢١) ینظر:أنباه الرواة:٣٧(
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  .١٢، ومعجم النبات والزراعة: ٩١) ینظر : الفهرست:٣٨(

،(مقدمة المحقق) . ٢٦ـ ٢٤) ینظر:بقیة التنبیهات على أغالط الرواة :٣٩(

  . ٢٤، وبقیة التنبیهات : ٥/٢٠٢) ینظر:معجم البلدان:٤٠(

  . ١٧٩ـ ١١٥) ینظر:بقیة التنبیهات :٤١(

.٣٧٧) فهرسة ما رواه عن شیوخه:٤٢(

(مقدمة المحقق) .٥،وكتاب التنبیه على أوهام أبي علي في أمالیه :٥/٢١ون:) ینظر:كشف الظن٤٣(

  . ٢/٧وفیات األعیان :) ٤٤(

.٥٠٨ـ ٤٩٨معجمات المعاني تعقیب واستدراك:د.حاتم صالح الضامن،ضمن كتاب المعجمیة العربیة :) ینظر:٤٥(

  .١/١٣٠) ینظر:٤٦(

،بتحقیــق األســتاذ عبــد ١٩٥٥والترجمــة والنشــر، مطبعــة لجنــة التــألیف٨) طبــع ضــمن "نــوادر المخطوطــات ج٤٧(

 ؛ ١٥٥ــ١/١٥٤ السالم محمد هارون،وما ذكرناه في هذا البحـث منقـول عـن المعجـم العربـي نشـأته وتطـوره:

لعدم عثورنا على األصل.

.١/١٥٥) المعجم العربي نشأته وتطوره:٤٨(

  .٢٢٣) ینظر:فصول في  فقه العربیة:٤٩(

  .٣١٣ـ٣١٠) ینظر:فقه اللغة:٥٠(

وما بعدها. ٣،والسفر الحادي عشر :٢٢٣ـ١٩٧،السفر العاشر:٣) مج٥١(

(مقدمة المؤلف) ٢١) كفایة المتحفظ وغایة المتلفظ:٥٢(

(مقدمة المحقق) ١٣) م.ن:٥٣(

معجمـــــات المعـــــاني تعقیـــــب واســـــتدراك:د.حاتم صـــــالح الضامن،ضـــــمن كتـــــاب المعجمیـــــة العربیـــــة:) ینظـــــر:٥٤(

  .٥٠٤ص

  .٥٠٥) ینظر:م.ن٥٥(

.٤٥٥ـ٤١٧لصفحات:) ینظر: ا٥٦(

.٤١٧) ینظر:شرح كفایة المتحفظ:٥٧(

:أنـه(( اسـتخلص مـن "تـاج العـروس" ٣) جمع وتحقیق: محمود مصطفى الدمیاطي الذي ذكـر فـي مقدمتـه ص٥٨(

أسماء مواد النباتات واألشجار...ووضع مـا یقابلهـا مـن األسـماء النباتیـة بالالتینیـة والیونانیـة أحیانـًا نقـًال عـن 

بات وعلى األخص الذین ارتادوا األقطار العربیة.)) ثقات علماء الن

. ١/٣٦٨) ینظر: المعجم العربي نشأته وتطوره:٥٩(

وفیــه (( األبُّ جمیـُع الكــأل الـذي تعتلفــه الماشـیُة)) ،وكفایــة  ١/٦، ومقــاییس اللغـة :  ٢/٣٤٢) ینظـر : العـین ٦٠(

: المرعى،وقیل األب للبهائم بمنزل ٩٨المتحفظ: ،وفیـه ((وهـو  ٢/٥الفاكهة للنـاس.)) والتـاج :،وفیه : ((األبُّ

العشب یاِبُسُه ورطبه.)) 

  . ٢/٣٢٣،والقاموس المحیط :  ١٣/٥) نحوه في اللسان : ٦١(

، وقـــد أورد فیـــه كـــالم أبـــي حنیفـــة فـــي كتابـــه ١٥٠ـ ١٤٩) نحـــوه فـــي :بقیـــة التنبیهـــات علـــى أغـــالط الـــرواة:٦٢(

  .٧/٣٠١"النبات"،وینظر: العین : 

  . ٤/١٩٦قاموس المحیط : ) نحوه في ال٦٣(
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وفیه : ((واإلصاُر واألْیَصُر:الحشیش الُمْجتمُع.))  ٦٠-١٠/٥٩، والتاج : ٢/٥٧٩) ینظر : الصحاح : ٦٤(

، القــاموس  ١٣/٢٠،وفیــه((واألفاني واحدتــه أفانیــة)) ،وجــاء فــي اللســان : ١) ینظــر: كتــاب النبــات والشــجر:٦٥(

نحو ما ذكره الصاحب. ٤/٣٧٥المحیط : 

،كما سیأتي، وهي مهموزة في المعجمات. .٩/٤٦٢ر الصاحب(التاویلة) بغیر همز في (تول) ) ذك٦٦(

  . ٢/٧٠ینظر:مجمع األمثال : )٦٧(

)) ،والمقــاییس  ٣١) ینظــر : كتــاب النبــات والشــجر:٦٨( وفیــه (( الَبــْرَوُق  ١/٢٢٥وفیــه((والبروق : وهــو ُفْلُفــُل البــرِّ

:بــت السـماُء اخضـرت...)) ، و التــاجْن َبْرَوَقــٍة " وذلـك ألنهـا إذا غاشـجرٌة ضـعیفٌة : وتقـول العــرُب "أْشـَكُر ِمـ

وفیـــه (( ... أنَّ الَبـــْرَوَق نبـــٌت َضـــعیٌف َرّیـــاٌن ، لـــه ِخَطـــَرٌة ِدقـــاٌق فـــي ُرُؤوِســـها َقماِعیـــُل ِصـــغاٌر مثـــُل  ٢٥/٤٢

ــِص، وفیهــا َحــبٌّ َأســوُد)) ، والجاســوس :  البــرزق لنــوع النبــات وفیــه (( ... روى أنَّ اللیــث حكــى  ٣٩١الِحمَّ

والصواب بروق)) .

  .  ٢٥/٧٦، التاج :  ١٠/١٩، واللسان :  ٦/٦٣٣) نحوه في  المحكم : ٦٩(

  . ٢/١١٥ینظر:مجمع األمثال: )٧٠(

  . ١/٢٥٣، والمقاییس :  ٧/١٢٩) نحوه في العین : ٧١(

  . ٤/٧٦، واللسان :  ١/٣٧٦، القاموس المحیط :  ٦/٣٩٧) نحوه في المحكم : ٧٢(

ــــاب النبــــات والشــــجر:) ین٧٣( ــــاییس: ٩ظــــر :كت )) ، والمق ــــرِّ ــــتُّ الَب ــــه ((وهــــو ق :والصــــحاح، ٢٧٥-١/٢٧٤،وفی

  . ١١/٦٠، واللسان:  ٤/١٦٣٦

  . ١٠/٤٠٣، واللسان :  ٣/٢٩٦) نحوه في القاموس المحیط : ٧٤(

  . ٧/٨/ واللسان :  ٧/١٨١) نحوه في : العین ٧٥(

بالكسِر األصُل وبالفتِح ..َ. ونبٌت ُمْسیٌت غیر حشیِش الَحراِفیِش وفیه (( الِبْنجُ  ١/١٧٩) نحوه في القاموس : ٧٦(

ْســَلَمُه األْبــَیُض ُمَخــّبٌط للَعْقــِل ُمَجــنٌِّن ُمَســكٌِّن َألْوجــاِع اَألْوِراِم والُبثُــوِر ووَجــُع اُألُذِن وأْخَبثُــُه اَألْســَوُد ثــم اَألْحَمــُر وأ

    ٢/٢١٦ر : اللسان : وَبنََّجُه َتْبِنجا أْطَعَمُه ایَّاُه)) ، وینظ

)) ،  ٤١،وكتــــــــاب النبــــــــات والشــــــــجر: ٤/٤٩) نحــــــــوه فــــــــي العــــــــین : ٧٧( ،وفیــــــــه ((والَعــــــــراُر :وهــــــــو ُبهــــــــاُر الَبــــــــرِّ

وفیه (( والَبَهاُر : الَعَراُر الذي یقال له َعْیُن البقِر ، وهـو َبهَـاُر الَبـرِّ ، وهـو نبـٌت َجْعـٌد لـه  ٢/٥٩٩والصحاح:

  .  ١٠/٢٦٥اَم الربیع ، یقال لها الَعراَرُة)) . والتاج : ُفقَّاَحٌة َصفراُء تُنبُت أیّ 

، ١٠٤ظر:كفایـــــــة المـــــــتحفظ : ، وین ٥/١٨٧٥، والصـــــــحاح : ١/٣١١،والمقـــــــاییس٤/٦٢) نحـــــــوه فـــــــي:العین:٧٨(

  .١٨٦السفر العاشر  ٢: مجوالمخصص

،وذكره ضمن أحرار النبت.٢٩) ینظر:كتاب النبات والشجر:٧٩(

  . ٤/١٩٠، واللسان  :  ٤/٢٨٦، وینظر : التهذیب:  ٣/٣٤١) نحوه في القاموس المحیط : ٨٠(

. ٤/٨٣،والقاموس المحیط :  ١٢/٦٣) ینظر : اللسان : ٨١(

،وجمیع المعاجم .١/٥٨٧(اإلخریط) ،وكذا في الجمهرة ٤٠) ورد في كتاب النبات والشجر:٨٢(

والقـاموس المحـیط  ١/٤١ وقد ذكره ضمن ما ینبـت فـي السـهل، واللسـان ٤٣) ینظر : كتاب النبات والشجر: ٨٣(

ـــُدقُّها  ١٦٣- ١/١٦٢، والتـــاج :  ١/٩:  ـــرَّاِث ،وُقضـــبان ِطـــواٌل َی ـــه َوَرُق الُك ـــٌت ل ـــاٍر : َنْب ـــه (( الثُّـــدَّاُء َكُزنَّ وفی

الناس)) .

  . ٤٣) ینظر: كتاب النبات والشجر: ٨٤(
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ْربــــاِریُس ویســــمى بالفارســــیة وفیــــه ((واإلثــــرارة بالكســــر: اَألْنبِ  ١٠/٣١٧،والتــــاج: ٤/١٠٢) ینظر:لســــان العــــرب:٨٥(

ریك، عن أبي حنیفة نقًال عن بعض األعراب)) . الزَّ

  .٣/٣٤١، والقاموس المحیط :  ١١/٨٢،واللسان :  ٦/٩١) نحوه في المحكم : ٨٦(

  . ٢/٣٢٧ینظر: الحدیث في الفائق  )٨٧(

، لكنــــه جعلهــــا ، وذكــــر أوغســــت هفنــــر فــــي الهامش،أنهـــا فــــي األصــــل" الثعــــاریر"٤٣ینظر:النبـــات والشــــجر: )٨٨(

"الثغاریر" ظنًا منه أنها الصواب.

،وفیــه: ((ومــن الشــجر الثَّــوالّثغرُة :شــجرٌة لهــا شــوٌك لــیس بــالقوي ُتْعجــبُ   ٥٤) ینظــر: كتــاب النبــات والشــجر:٨٩(

وفیــه (( والثُّغــرُة ؛ مــن خیــاِر الُعشــِب وهــي خضــراء ، وقیــل غبــراء...  ٥/٤٨٤اإلبــل فترعاهــا .)) والمحكــم : 

  . ٤/١٠٥في جَلد األرِض ، وال تنبُت في الرمال واإلبُل تأكلها أكًال شدیدًا)) ، واللسان : وهي تنبُت 

غیر موجود في العین المطبوع )٩٠(

  .  ٢/١٠٢، والتاج :  ٨/٢٢٧) ونحوه في العین : ٩١(

  . ١/٣٨٣،والقاموس المحیط :  ١٣/٨٣) ینظر : اللسان :٩٢(

  . ٤/١٦٥٠و الصحاح :  ١/٣٩٧، والمقاییس :  ١٥/١٢٥، والتهذیب : ٨/٢٤٠) نحوه في العین : ٩٣(

  . ١/٣٩. و الصحاح :  ١/٥٠٤، والمقاییس :  ٦/١٩١) نحوه في العین : ٩٤(

مـا ینبـت فـي السـهل، والصـحاح: وقـد ذكـره مـع  ٤٣،وینظـر: كتـاب النبـات والشـجر: ٦/٧٤: ) نحوه في العین٩٥(

.َأنه صغیٌرٌ◌ َیَتَرتَُّل ، ...))ِليٌّ ، وهو كالَحَلمِة غیر وفیه (( الَجْدُر : َنبٌت َرم ١٠/٣٨٠، والتاج : ٢/٦٠٩

وفیــه ((  و الجذیـــذة  جشیشــة تعمــل مــن الســـویق الغلــیظ ألنهــا تجــذ أي تقطـــع  ٣/٤٧٩) ینظــر : واللســان : ٩٦(

  . ٩/٣٨٣،  والتاج :  ١/٣٥١قطعا وتجش)) ،و القاموس المحیط : 

  . ١٤/١٣٩) ینظر : اللسان : ٩٧(

بهمـا)) القـاموس وفیـه (( والقصـیص األجـرُد  وهمـا شـجرتا الَكْمـأِة ُتْعـرفُ  ٣١النبـات والشـجر:) ینظر : كتـاب ٩٨(

، أي مشــدَّدة وفیــه (( واِإلْجــِردُّ ، بالكســِر كــِإْكِیرُّ  ٧/٤٩٤، والتــاج :  ٣/١١٩، واللســان : ١/٢٨٢المحــیط : 

ال النَّضـــر : اإلْجـــِردُّ : َبْقـــٌل لـــه َحـــبٌّ كأنَّـــه ، وقـــد ُیخّفـــف فیكـــون كِإثِمـــِد : نبـــٌت َیـــدُل علـــى الكْمـــَأِة ...وقـــالـــراءِ 

الُفْ◌ُفل)) .

ــَق، ٣٠) ینظــر :كتــاب النبــات والشــجر:٩٩( ،وقــد ذكــر فیــه ضــمن أحــرار البقــل، وعنــي بــأحرار البقــل :مــا َرقَّ وَعُت

قُة. ومعنى َعُتَق:َكُرَم،والِعْتُق:الرِّ

،وقد ذكره األصمعي ضمن أسماء الذكور.٣٥) ینظر:م.ن:١٠٠(

، ٤٠٥- ١٠/٤٠٤، والتــــاج : ٢/٦١٢، والصــــحاح :  ١٠/٤٧٣، و التهــــذیب :  ٦/١٥نظــــر العــــین : ) ی١٠١(

: ((والَجَرَجُة :ضرٌب من النبات.)) ، لكن المحقـق علـق علـى ذلـك بقوله:((كـذا  ٦/٤٠٢وجاء في المحیط:

د فــي فــي األصــول، وفــي اللســان : ضــرٌب مــن الثیــاب)) ،وقــد تأكــد بعــد الرجــوع إلــى المعجمــات أن مــا ور 

ضــرٌب مــن ، وفیـه: ((والَجْرَجــُة :٥/٤٥٣المحـیط تصــحیٌف، إذ الصــواب مـا جــاء فــي اللســان،وینظر:التاج:

الثیاب.)) .

وفیه (( ... لها رْعَثٌة مثُل رعثِة الدیك طیبة الریح تنبت بالربیع وتیبس في الشتاء  ١/٢١٩) ینظر: العین : ١٠٢(

،وقـــد ذكـــره ضـــمن أســـماء الـــذكور، ٣٥ب النبـــات والشـــجر:، وهـــي مـــن البقـــول ُتْحَشـــى بهـــا المرافـــق)) ،وكتـــا

  .١٨٦السفر العاشر  ٢، والمخصص:مج١/٤٦٣، والمقاییس : ١/٣٤٨والتهذیب 
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٩٨

وفیه ((  ونبات مجلوح:أُكَل ثم َنَبَت... ونبٌت إْجِلیٌح : ُجِلحْت َأعالیه وُأِكَل)) . ٦/٣٤٤) ینظر : التاج : ١٠٣(

. ١٥/٥١٤ج : ، والتا ٦/٤٢) نحوه في : اللسان : ١٠٤(

وفیــــه ((الَجْمــــُص:  ضــــرٌب مـــن النبــــت ولــــیس بثبــــت)) ،والقــــاموس المحــــیط :  ٧/١٠) نحـــوه فــــي اللســــان : ١٠٥(

٢/٢٩٧ .  

) مهمل عند الخلیل ،ولم نجده في الصحاح. ١٠٦(

وفیه (( والِحبَُّة بالكسِر : بزوُر الصحراِء مما لـیس بقـوٍت...  ١/١٠، الصحاح :  ٤/٧) ینظر : التهذیب : ١٠٧(

  . ٢/٢٢٢لجمُع ٍحَبٌب)) ، التاج : وا

وفیه (( والَحَبُق الُفوَذنُج ، وقال أبو حنیفة : الَحَبُق  ٤/٢٢،و المحكم :  ٣٧) ینظر : كتاب النبات والشجر:١٠٨(

نباٌت طِّیُب الریِح ُمَربَُّع السُّوِق ، وورُقُه نحو وَرِق الخالِف ، منـه سـهلي ومنـه جبلـيُّ ، ولـیس بَمرِعـّى ...)) 

كــه: نبــاٌت َطْیــُب الراِئحــِة فارســیَُّتُه الُفــوَتْنُج ُیْشــِبُه  ٢١٩ – ٣/٢١٨القــاموس المحــیط : ،وفــي (( الَحَبــُق محرَّ

الثُّماَم ...)) . 

، وفیــه (( والُحْثــربُ  ٤/٧٧لمحكــم : ، وا ٢/١٤٨،وینظر:المقــاییس :  ٢٩) نحــوه فــي كتــاب النبــات والشــجر:١٠٩(

: الینبـــُت إال فـــي جلَـــٍد ، وهـــو أســـوُد ، وزهرتـــُه بیضـــاُء ، وهـــو َینســــِطُح والُحْرُبـــُث : نبـــاٌت ُســـْهِلٌي ، وقیـــل

  . ٢/١٣٧، واللسان :  ١/٢٨٠ُقضبانا)) ، والصحاح : 

ــٌة تنُبــُت شــبیهٌة  ٣٩،وفیــه أنــه مــن أحــرار البقــل، والمقــاییس:/ ٣١) ینظر:كتــاب النبــات والشــجر:١١٠( وفیــه (( َحبَّ

  .  ٦/٢٨١، واللسان :  ٣/١٠٧حكم : ، والم ٣/١٠٠١بالخْرَدِلِ◌)) ، والصحاح : 

ـــدِّْیَنَوِريُّ : الَحر~َشـــُف أْخَضـــُر ِمثـــُل  ٨٩، العبـــاب : ف/ ٤/١٣٤٣) ینظـــر : الصـــحاح : ١١١( ـــه (( وقـــال ال وفی

الحرشـــاء َغیـــَر أنَّـــه أْخَشـــُن منهـــا ؛ ولـــه َزَهـــَرٌة َحْمـــَراُء وقـــال ابـــو َنْصـــٍر : الَحْرَشـــُف َخِشـــٌن لـــه َشـــْوٌك ...)) ، 

  . ٢٣/١٢٧، والتاج :  ٩/٤٦واللسان : 

،وفیه: فالنجاُء. ١/٣٠١) ینظر:مجمع األمثال:١١٢(

نبـاٌت ِشـْبُه الَكـَرْفَس . مـن أحـرار البقـول ، ولریِحــِه –مقصـور –وفیـه (( الَحـَزى  ٣/٢٧٤) ینظـر : العـین : ١١٣(

،  ٣٥وكتـاب النبـات والشـجر:َخْمَطٌة ، تزعم الَعَرُب أّن الِجنَّ ال تدخل بیتا فیه الَحَزى . والواحـدة حـزاٌة)) ، 

  . ٢/٥، والمقاییس :  ٥/١٧٥والتهذیب : 

:نـه نبـت مـن أحـرار البقـول، واللسـان،وفیـه أ٢٩،وینظـر: كتـاب النبـات والشـجر: ٣/١٣٤: ) نحوه فـي العـین١١٤(

. ١/١٧٢،والمعجم الوسیط:١١/١٤، والتاج :  ٤/١٩٠

ن أســماء الــذكور، والتهــذیب : ،وذكــره ضــم ٣٤،وینظــر: كتــاب النبــات والشــجر: ٣/٥٩) نحــوه فــي العــین : ١١٥(

  .  ١/١٧٣، والمعجم الوسیط :  ٢/٥٦، والمقاییس : ٤/٩٢

  .٤١٧،وشرح كفایة المتحفظ: ٩٨،وكفایة المتحفظ: ٣/١٠٠١،والصحاح :  ٢/١٠) ینظر: المقاییس : ١١٦(

اد : نبـــات وفیـــه ((الحصـــ ٣/١٥٢، واللســـان :  ٤/٢٢٦، والتهـــذیب : ٤٣) ینظـــر: كتـــاب النبـــات والشـــجر :١١٧(

 ٨/٢٩ینبت في البراق على نبتة الخافور یخبط للغنم  وقال أبو حنیفة  الحصاد یشبه السبط)) ، والتـاج : 

وفیه ((حصاد البقول البریة))   ٣/١٥١، و

  . ٣/٣٥٨) ینظر : القاموس المحیط : ١١٨(

  . ٢/٣٢٨القاموس المحیط :  ٧/١٣٧) نحوه في اللسان : ١١٩(
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٩٩

وفیه ((و الحفرى مثال الشعرى  نبـت  ٤/٢٠٧، واللسان :  ٥/١٦، والتهذیب : ٣/٢١٣) نحوه في العین : ١٢٠(

وقیل  هو شجر ینبت في الرمل ال یزال أخضر وهـو مـن نبـات الربیـع وقـال أبـو حنیفـة  الحفـرى ذات ورق 

وشوك صغار ال تكون إال في األرض الغلیظة ولها زهرة بیضاء وهي تكون مثل جثة الحمامة)) .

 ٣/٣٥٦والمحكـم :  ١/١١٥، والصـحاح :  ٤٢وینظر: كتـاب النبـات والشـجر: ٣/٢٣٨العین : ) نحوه في١٢١(

  .  ١/٣٣٤،  واللسان : 

:صـمُغ اَألْنُجـَذاِن)) ، واللســانوفیـه (( الِحْلِتیــُت : ١/٢٤٧،والصـحاح : ٤٨) ینظـر: كتـاب النبـات والشــجر:١٢٢(

بالد العرب ولكن ینبت بین بست وبین بالد و((الحلتیت عربي أو معرب قال  ولم یبلغني أنه ینبت ب٢/٢٥

القیقان قال  وهو نبات یسلنطح ثم یخرج مـن وسـطه قصـبة تسـمو فـي رأسـها كعبـرة قـال  و الحلتیـت أیضـا 

صمغ یخرج فـي أصـول ورق تلـك القصـبة قـال  وأهـل تلـك الـبالد یطبخـون بقلـة الحلتیـت ویأكلونهـا ولیسـت 

مما یبقى على الشتاء)) .

،وفیهما (الَحْلُق) بالسكون ولیس(الَحَلُق) بالفتح.١٥/١١٥: ، والتاج٥/٣٣٨، واللسان: ٤/٣٦٢تهذیب: نحوه في ال) ١٢٣(

. وفیهمـــا ( الَحْلـــُق) بالســـكون ولـــیس ( الَحَلـــُق)  ٢٥/١٩١، والتـــاج :  ٤/٥٨،والتهـــذیب : ٣/٤٨نحـــوه فـــي العـــین : ) ١٢٤(

الفتح .

،  ٦/٢٣١٩، والصــحاح :  ٥/٢٣٧، والتهــذیب :  ٤١،وكتــاب النبــات والشــجر: ٣/٢٩٥) نحــوه فــي العــین:١٢٥(

  . ٤/٣١٩والقاموس: 

  . ٤/٣٢٠) نحوه في القاموس المحیط : ١٢٦(

  . ١/٢٠٢) نحوه في التاج : ١٢٧(

وفیـــه (( والَحْمـــزُة : َبْقَلـــٌة ...  ١٥/١١٧، ، التــاج :  ٣/٨٧٥، والصـــحاح :  ٢/١٠٣) ینظــر : المقـــاییس : ١٢٨(

میْت الَبْقلُة َحْمزُة ، بِفْعِلها)) .كان في َطْعِمها َلذٌع ِللِّسان فسُّ 

وفیـــه (( الَحمصـــیٌص : َبْقلـــٌة دوَن الُحمـــاض فـــي الُحُموضـــة ، َطیِّبـــة الطَّعـــم مـــن  ١٢٧/ ٣) ینظـــر العـــین : ١٢٩(

  . ١٧/٥٣٢، والتاج :  ٤/٢٦٩أحرار البقل َتْنُبُت في َرْمل عاِلج)) ، والتهذیب : 

ا ملح من النبات ،تقـول العـرب: الُخلَّـُة خبـز اإلبـل، والحْمـُض :أن الحمض م ٩٨) جاء  في كفایة المتحفظ:١٣٠(

فاكهتها،والُخلَُّة تعني ما حال من النبت.

.٥٠،٣٨،٣٥) ینظر: كتاب النبات والشجر:١٣١(

  . ١٩/٢١٢، والتاج :  ٧/٢٧٨، واللسان :  ٤/٤٠١، والتهذیب :  ٣/١٧٧) نحوه في العین : ١٣٢(

وفیه (( والحمطاُن : شجٌر)) ، ٤/٢٥٠ر : المحكم : . وینظ ١٩/٢١٣) نحوه في التاج : ١٣٣(

واِلِحْمِحــم: نبــات فــي وفیــه (( ٥/٣٨٣،والتهــذیب : ٥٠، وكتــاب النبــات والشــجر: ٣/٣٤) نحــوه فــي العــین : ١٣٤(

والمقــاییس : البادیــة. قلــت: وهــو الشــقارى ولــه حــب اســود، وقــد یقــال لــه: الخمخــم بالخــاء وقــال عنتــرة)) .

وفیــــــه (( الِحْمِحــــــُم ... ُعْشــــــبٌة ســــــنویٌة طبیــــــٌة مــــــن فصــــــیلة  ١٩٦-١/١٩٥ط : ، والمعجــــــم الوســــــی ٢/٢٣

الحمحمیات)) .

  . ١/٥٤، والقاموس المحیط :  ١/٣٣٥) نحوه في واللسان : ١٣٥(

  . ١/١٦٥) نحوه في القاموس المحیط : ١٣٦(

وفیه ( والَحْوُك : الباَذُروُج)) . ٤/١٥٨٢) ینظر : الصحاح : ١٣٧(
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قلت: وقـال اللیـث: الَحْومـان نبـاٌت یكـون بالبادیـة.وفیـه (( ٥/٢٧٧، والتهذیب :  ٣/٣١٤) نحوه في العین : ١٣٨(

لــم أســمع الَحْومــان فــي أســماء النبــات لغیــر اللیــث، وأظنــه وهمــًا منــه. وقــرأت بخــط شــمر ألبــي خیــرة قــال: 

ٍم وال أبـارق)) ، الَحْومان واحدها َحْومانة شقائق بین الجبال، وهي أطیب الُحُزونة ولكنها جلد لیس فیهـا إكـا

  . ١٢/١٦٣، واللسان :  ٤/٣٣والمحكم : 

،وذكره ضمن أسماء الذكور،وذكر نحو ما ذكره ابن عباد  فـي الصـحاح  ٣٤) ینظر: كتاب النبات والشجر:١٣٩(

وفیه ((... نبٌت معروٌف ؛ وهي َبْقَلٌة عِریضُة الَوَرِق  ١٥/١٣٠، والتاج :  ٥/٣٤٤، واللسان :  ٣/٨٧٦: 

   ١/٢١٥ُمْسَتِدیَرٌة ...)) ، والمعجم الوسیط : ،لها َثَمرةٌ 

)) . ١٩/٢٤٥) ینظر : التاج : ١٤٠( وفیه (( الُخّراٌط مثُل الُقّالِم: نبٌت ُیْشِبُه الَبْرِديَّ

ُم ... ونبـــٌت كاللُّوبیـــاء  ١/٢٣٠، وینظـــر : المعجـــم الوســـیط :  ٢٥/٢٣٤) نحـــوه فـــي التـــاج : ١٤١( وفیـــه (( الُخـــرَّ

ِن ، وهو من فصیلة الَقَرنُفلیَّاِت)) .َبَنْفَسجيُّ اللَّوْ 

  .  ٣١٩،والجاسوس :  ٥/١٨٤) ینظر : المحكم : ١٤٢(

�ËÀō»ČŮƅ§�Ë¿»ŗŠ�Ɠ»ž�Êª ٢/٣٥١، التاج :  ١/١١٩) ینظر : الصحاح : ١٤٣( »ÊŗÍƊÉƔ�Ç±ÉŠ»ÉŮ���É̈Ã»ÊƊÍ±ÊŦƅ§Ã�É̈ÃĎ±ÉŦƅ§����ƌƔžÃ

ِه ِصبیاُن َأْهِل الِعراِق ا لِقثَّاَء الشَّاِميَّ ، وهو یالٌس َأْسَوُد))  .له َحبٌّ كَحبِّ الَیْنُبوِتُیَسمِّ

  . ٤١-١٥/٤٠، والتاج :  ٢/٢٥٤، وینظر : المقاییس :  ٤/٢١٠) نحوه في العین : ١٤٤(

  . ٥/٩٥وفیه (( ... أملس العیدان ...)) ، و المحكم :  ٤/٢٠٧) نحوه في العین : ١٤٥(

ٌق)) وفیه (( ... َجْمُعها ، َخْیزَ  ٢٥/٢٣٨) نحوه في التاج : ١٤٦(

وفیـه (( الَخـَزُم ، بالتحریـِك  ٥/١٩١٠لكنه عد الخزم شجرًا ،والصحاح :  ٣٣) ینظر: كتاب النبات والشجر:١٤٧(

  . ١٢/١٧٦: شجٌر ُیتََّخُذ من لحائِه الحبال ، الواحدُة َخَزَمٌة)) ،واللسان : 

  . ١٤/٢٢٧) ینظر : اللسان : ١٤٨(

  .  ١٦/١٥والتاج : ،  ٣/٩٢٣، والصحاح :  ٤/١٣٥) نحوه في العین : ١٤٩(

ـــُموم)) ،واللســـان :  ٤/١٣٣) ینظـــر العـــین : ١٥٠( ـــه دواٌء معـــروٌف ، واالســـوُد مـــن السُّ ـــاالبیُض من ـــه (( ... ف وفی

  .  ١٧/١٨٧، والتاج :  ٦/٢٩٨

  . ٥/٢٧، المحكم :  ٤/١٧٠) ینظر: العین :١٥١(

اُء َوَرُقهــا مثـــُل ورِق راُء َخْشــن... وهــي َبْقلَــٌة َخْضـــوفیـــه (( ١٧٧/ ١١، والتــاج :  ٥/٣٩) ینظــر : المحكــم : ١٥٢(

، وكذلك َثَمَرُتها ، وترَتِفُع ذراعًا ، وهي َتْمألُ  َفَم الَبِعیِر)) .الُّْخنِ 

وفیـه ((والخطــرة  ٤/٢٥٣، واللسـان : ٥/١١٠،والمحكـم: ٢/٥٤٨، والصـحاح :  ٤/٢١٤) ینظـر : العـین : ١٥٣(

و حنیفـة  تنبـت الخطـرة مـع طلـوع سـهیل وهـي نبت في السهل والرمل یشبه المكر وقیل  هي بقلة ،وقـال أبـ

غبراء حلـوة طیبـة یراهـا مـن ال یعرفهـا فـیظن أنهـا بقلـة وٕانمـا تنبـت فـي أصـل قـد كـان لهـا قبـل ذلـك ولیسـت 

بأكثر مما ینتهس الدابة بفمه ولیس لها ورق وٕانما هي قضبان دقاق خضر وقد تحتبل بها الظبـاء وجمعهـا 

ــــل ســــدرة وســــدر)) ، والتــــاج  ــــي الِخضــــاب  ١١/١٩٦خطــــر مث ــــُر : نبــــت یجعــــل وَرقُــــه ف ــــه (( الِخْط : وفی

األسود...قال أبو حنیفة:هو شبیه بالكَتِم...)) .

، واللســـان :  ٥/١٩١٥، والصـــحاح :  ٢٩، وینظـــر: كتـــاب النبـــات والشـــجر: ٤/٢٢٦) نحـــوه فـــي العـــین : ١٥٤(

وفیه (( والِخْطِمىُّ بالكسر : الذي ُیْغَسُل به الرأس)) .. ١٢/١٨٨

  . ٥/٥٢٦، والتاج :  ٢/٢٥٦، واللسان :  ٧/٦٦، التهذیب :  ٤/١٦٣نحوه في العین : ) ١٥٥(
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  . ١١/٢٠٦، التاج : ٤/٢٥٤، واللسان :  ٢/٦٤٩) نحوه في : الصحاح : ١٥٦(

َیِت الِمخـالُة)) ، والمقـاییس : ٤/٣٠٧) ینظر العین : ١٥٧( وفیه (( والَخلَـى ، مقصـور ، هـو الَحِشـیُش ، وبـه ُسـمِّ

٢/٢٠٥ .  

،وقـد عـده مـن أسـماء الذكور،والصــحاح : ٣٤، وینظـر: كتـاب النبــات والشـجر: ٤/١٤٧) نحـوه فـي العـین : ١٥٨(

وفیه ( والِخْمِخِ◌ُم بالكسِر : نبٌت ُیعَلُف َحبَّه اإلبُل . قال عنترة: َتُسفُّ َحبَّ الِخْمِخِم ، ویقال هـو  ٥/١٩١٦

  . ١٠٣بالحاِء)) ، وكفایة المتحفظ:

نبات في كتاب النبات والشجر،ولم یـرد فـي المعجمات،وهـذا مـا دفـع محقـق المحـیط إلـى ) لم نجد اسم هذا ال١٥٩(

  ) ١٨،(الهامش٤/٤٦٦القول: ((ولعله تصحیف الخذراف)) 

وفیــه (( الَخْوَخــُة : َضــْرٌب مــن الثَِّیــاِب َأْخَضــُر)) ذكــر فیــه الثیــاب ولــیس النبــات  ٧/٢٤٧) ینظــر : التــاج : ١٦٠(

  .  ٥/٢٢٧وكذلك المحكم : 

،  ٧/٣٢صـًا)) ،و اللسـان : وفیـه(( ... وهـي َبْقلـة حـیَن تُْبِقـُل ، ثـم َتصـیُر ُمْخوِ  ٤/٢٨٦نحوه في العـین :  )١٦١(

  .١٧/٥٧٣: والتاج

  . ٣/١٤٠، والقاموس المحیط :  ١٨٢) نحوه في العباب :حرف الفاء/١٦٢(

ـــه (( واالرُض أْنبَ  ٤/١١١، والقـــاموس المحـــیط :  ١٤/١١٦) نحـــوه فـــي التهـــذیب : ١٦٣( ـــاٍت وفی ـــدَّرماَء لنب ـــِت ال َت

أْحَمِر الَوَرِق.)) .

  . ٢/٤٠٧) نحوه في التاج : ١٦٤(

وفیـه (( دلـس : ... وأصـل ذلـك مـن األْدالس ، وهـي مـن النبـات ِرَبـٌت تُـوِرُق  ٢/٢٩٦) ینظر : المقاییس : ١٦٥(

آِخـــــَر وفیـــــه (( الـــــدََّلُس : النبـــــُت ُیـــــوِرقُ  ١٦/٨٤، والتـــــاج :  ٣/٩٣٠فـــــي آخـــــِر الصـــــیِف)) ،والصـــــحاح : 

ْیِف)) . الصَّ

ــدَُّم  ٤/١١٤، والقــاموس المحــیط :  ١٤/٢٧١، واللســان :  ١٤/٨١) ینظــر : التهــذیب : ١٦٦( وفیــه (( َدْمــداٌم وال

صنفاِن أْحمُر قانٌئ والثاني أحمُر أیضُا إال أن في رأِسِه َسوادًا ...)) نباٌت ...

وفیــه((ودم الغــزال :نبــاٌت  ٤/٢٤اموس المحــیط:وفیــه((...ودم الغــزال :نبــت)) ،والقــ ٤/٢٨٦) ینظر:التهــذیب:١٦٧(

یٌف ُتَخُطُط الجواري بمائه َمَسكًا في أیدیهن ُحْمرًا...))  كالطُّْرخون حرِّ

  . ٦/٣٧١، والتاج :  ٢/٤٤٠، واللسان :  ١٤/٤٧٠، والتهذیب :  ٣/٢٠٣) نحوه في العین : ١٦٨(

  . ٣٦٩-٦/٣٦٨، والتاج :  ٢/٣٦٩، والمقاییس : ٣/٢٠٣) نحوه في العین :١٦٩(

وفیـــه (( اإلْذِخـــُر : حشیشـــة َطیِّبـــُة  ٤/٢٤٣، و  ٢/١٠٦،والعـــین :  ٣٦)  ینظـــر : كتـــاب النبـــات والشـــجر:١٧٠(

ـــَدِفٌن)) ، والصـــحاح :  ـــْوالن ، لـــه أصـــل ُمْن یِح أطـــَوُل مـــن الثِّیـــِل ، وهـــو كَهْیئـــٍة الَك ،والمحكـــم :  ٢/٦٦٣الـــرِّ

٥/١٥٨ .  

نُب : ضرٌب من النباِت َطیُِّب الراِئحِة)) . وفیه (( الَزر  ١/١٤٣) ینظر : الصحاح : ١٧١(

وفیــه أنــه مــن أحــرار البقــول، والتهــذیب :  ٢٩، وینظــر: كتــاب النبــات والشــجر:٢/٢٩٥) ونحــوه فــي العــین : ١٧٢(

  .  ٢٥/٤٠٨،   ٢٥/٣٢٠، والتاج :  ٣/٢٨٨

َخِبیثــٌة ال یكــاُد وفیــه (( ... وقیــل : هــي ُعْشــَبةٌ  ١١/٣٧٥، وینظر:التــاج :  ٢/٦٦٤) نحــوه فــي الصــحاح : ١٧٣(

  . ٢/٣٥٧الماُل یْأُكُلها ...)) ، والمقاییس : 
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، والقــــاموس المحــــیط : ١/٣٩٢، و اللســــان :  ١/١٢٩،والصــــحاح :  ٣٤) ینظـــر: كتــــاب النبــــات والشــــجر:١٧٤(

وفیه (( والذَُّنباُن ُمَحرَّكًة ُعْشٌب أو نبٌت كالذُّرِة واِحَدُتُه ِبهاٍء وماٌء بالعیص ...)) . ١/٦٩

الُفْطـــِر)) ، والصـــحاح : وفیـــه (( ... وهـــي مســـتطیلة ، یأُكُلهـــا النـــاُس مـــن َنبـــاتِ  ٨/١٧٧: العـــین : ینظـــر) ١٧٥(

  . ١٧٤_١٣/١٧١، واللسان : ٥/٢١١٩

ونصــه:"طراثیُث ال أرطـــى لها"،وثانیهمــا فـــي  ١/٤٧٧هــذه الجملــة مـــثالن فــي مجمــع األمثال؛أحـــدهما فــي  )١٧٦(

(هامش المحقق) . ١٠/١٠٥محیط:ونصه:"ذآنین ال رمث لها"وینظر: ال ١/٢٩٢

، ٥/٢١١٩وفیـــه((وهي مســـتطیلة، یأُكُلهــا النـــاُس مـــن نبــات الُفْطـــر)) ، والصـــحاح :  ٨/١٧٧) ینظــر:العین:١٧٧(

  .١٧٤ـ ١٣/١٧١واللسان: 

:وهو نبــت تــدوم خضــرته.)) ، والصــحاح،وفیــه((٥٠،و كتــاب النبــات والشــجر: ٨/٢٥٨) نحــوه فــي العــین : ١٧٨(

١/١٣٢ .

  . ١/١٩٠قاموس المحیط : ) نحوه في ال١٧٩(

ــُع الَحْصــَبَة والُجــَدِريَّ والطــاعوَن  ٢/٢١٨) ینظــر : القــاموس المحــیط : ١٨٠( ــٌت َیْنَف وفیــه (( والِریبــاُس بالكســِر: َنْب

وُعصاَرُتُه ُتُحِ◌دُّ النََّظَر ُكْحًال.)) 

وفیه ((وربما سمي الكُأل ربیعًا.))  ١/٣١٦ینظر: جمهرة اللغة: )١٨١(

وفیه (( والریباُل بالكسِر ... والنَّباُت الُمْلَتفُّ الطَّویُلَ  ...)) . ٣/٣٨١موس المحیط : ) ینظر : القا١٨٢(

 ٤/١١٦،والقـاموس المحـیط :  ١٢/٢٢٦، واللسـان :  ١٤/٢٧٩، والتهـذیب :  ٨/١١٨) نحوه في العـین : ١٨٣(

.

یـــِة وفیــه (( وِرجـــُل الُغــراِب ... ١/١١٤، والقــاموس:  ٤/٢٨٦) ینظــر : التهــذیب : ١٨٤( وَحشیَشــٌة ُتَســمَّى بالَبْرَبرَّ

ِتــِه وأْصــِلِه غیــَر أنَّ َزْهــَرُه أْبــَیُض وَیْعِقــُد َحّبــًا كَحــبِّ الَمْقــُدوِنِس وِدْرَهــ ــَبِث فــي ســاِقِه وُجمَّ ُم مــن آْطــِر یــالَل كالشَّ

ًا...)) ،ِبْزِرِه َمْسُحوقًا َمْخُلوطًا بالَعَسِل ُمَجرٌَّب في اْسِتئصاِل الَبَرِص والَبَهِق ُشْرب

.١/٢٣٥ینظر:مجمع األمثال: )١٨٥(

ــُة  ٢/٤٩٣، والمقــاییس  ٤/١٧٠٥) نحــوه فــي : الصــحاح : ١٨٦( ــُة ، هــي التــي یقــال لهــا الَبْقل ِ◌ْجل : وفیــه (( الرِّ

 ١٠٠الَحْمقاء . وقالوا : وٕانَّما ُسمِّیت الحمقاَء ألنها ال َتْنُبـُت إال فـي َمِسـیل المـاِء)) ،وینظر:كفایـة المـتحفظ:

  .  ١/٣٣٢عجم الوسیط : ، والم

  . ١٤/٣١٤، واللسان :  ٣/٤٤٠، والمحكم :  ٣/٢٩٠) نحوه في العین : ١٨٧(

. وفـــیهم (( الرَّخـــاخ : لـــیُن العـــیش .  ٧/٢٥٦، والتـــاج :  ١/٤٢١، والصـــحاح :  ٤/١٣٩) ینظـــر العـــین : ١٨٨(

والرُّخُّ : نباٌت هٌش)) .

ــُر یضــرِ  ٤/٢٦٠) ینظــر : العــین : ١٨٩( ــُه وفیــه (( َنبــاٌت أعَب ــوٌة أصــلها أبــیض كأّن ُب الــى الَبیــاض وهــي َبْقلــٌة ُحُل

ــــواُم)) ،و كتـــاب النبــــات والشـــجر: ،  ١٢/٢٣٥، واللســــان : ٤٦الُعْنقُـــر اذا انَتَزْعتَـــه َحَلــــَب َلَبَنـــًا َتِجــــُد بـــه السَّ

  . ٤/١١٨والقاموس المحیط : 

شــــاُة:  ٤/٣٣٤، والقــــاموس المحــــیط :  ١١/٤٠٦، والتهــــذیب :  ٦/٢٨١) نحــــوه فــــي العــــین : ١٩٠( وفیــــه (( والرَّ

َنْبٌت.) .

َكةً  ١/١٦،والقاموس المحیط :  ١٤/٣٢٣: اللسان : ) ینظر١٩١( َشُأ ُمَحرَّ .... وُعْشَبٌة كالَقْرُنَوِة))وفیه (( والرَّ

وفیه (( والَرَصُد بالتحریِك : القلیُل من الكإل والمطر)) . ٢/٤٧٤) ینظر : الصحاح : ١٩٢(
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  . ٢/٢٤٠) نحوه في العین : ١٩٣(

 -٤٩٢/ ٥، والمحكـــــم :  ٤/١٧١٠، والصــــحاح :  ٢/٤١٣، والمقـــــاییس :  ٤/٤٠٤) نحــــوه فـــــي العــــین : ١٩٤(

وفیه (( ... قال أبو حنیفة : الرُّْغُل: حمضة تنفرش ، وعیدانها صالبة ، وورقها نحـو ورق الجمـاجم  ٤٩٣

إال أّنها بیضاء ، ومنابتها السهول)) .

فیهأنــه مــن أحــرار البقل،وضـــبطت (الّرَقَمــُة) بالتحریــك فــي واللســـان : و  ٣٢) ینظــر :كتــاب النبــات والشـــجر:١٩٥(

وفیه : والّرقمة : الخبازى،والّرقَمة بالتحریك :نبٌت . ٤/١٢١،والقاموس : ١٢/٢٥١

  . ١٢/٢٥٤وفیه أنه من النبت غیر األحرار،واللسان :  ٣٢) ینظر: كتاب النبات والشجر:١٩٦(

  .٤/١٢٢، والقاموس المحیط :  ١٢/٢٥٦ان : ، واللس ٥/١٩٣٨) نحوه في الصحاح : ١٩٧(

ـــة)) ،٤٤،و ینظـــر: النبـــات والشـــجر:١٣/١٧٥) نحـــوه فـــي واللســـان:١٩٨( ،وفیـــه((ومما ینبـــت فـــي الحجـــاز األرنب

   ٢/٣٥٦،والتاج :  ٢/٤٤٣والمقاییس:

  . ٢٢٩، والعباب :حرف الفاء/ ٤/١٣٦٧،والصحاح : ٥٨) نحوه في كتاب النبات والشجر :١٩٩(

 ١والصــحاح:،٢/٣٨١ والمقــاییس:،١٥/١٦٩ التهــذیب:وینظــر:،٤١اب النبــات والشــجر:ونحــوه فــي كتــ )٢٠٠(

وفیه: ((فأما الرَّاءة فشجرة،والجمُع راٌء.، ٥٤/

...وفیــه (( ٦/٤١٦،والتـاج :  ٢/٤٥٩: ، واللســان  ١/٣٧١،والصـحاح :  ٢/٤٦٥) نحـوه فـي المقــاییس : ٢٠١(

َمْشموِم ، واحدته َرْیَحانٌة.)) وهو َنْبٌت طیِّب الرَّاِئَحِة ، ومن أنواع ال

:وبنبـت فـي السـهل،ونحوه فـي الصـحاح،وفیـه أنـه مـن أحـرار البقـل،٣٠،٤٣كتـاب النبـات والشـجر :) ینظر:٢٠٢(

وفیــه ((الزبــاد: نبــت معــروف قــال ابــن ســیده الزبــاد والزبــادى والزبــاد كلــه نبــات  ٣/١٩٣، واللســان  ٢/٤٨٠

یأكلــه النــاس وهــو طیــب وقــال أبــو حنفیــة لــه ورق صــغیر ســهلي لــه ورق عــراض ... وقــد ینبــت فــي الجلــد

منقبض غبر مثل ورق المرزنجوش تنفرش أفنانه)) .

  . ١/١٩١، والقاموس المحیط :  ٥/٢١٣٠) ینظر: الصحاح ٢٠٣(

غاِنيُّ  ٢٠/٤٠٨) ینظر : التاج : ٢٠٤( ، وفیه (( الزُّْعُلوُق : نباٌت ، أو الصواُب فیهما الَغْیر ، َنبَّه على ذلك الصَّ

والزَّاُي َتْصِحیٌف)) 

،وفیه أنه ینبت في السهل،ونحوه فـي القـاموس المحـیط ٤٢،وكتاب النبات والشجر:٧/٣٧٥)  ینظر العین : ٢٠٥(

 :٤/١٢٦  .  

مــال ، لــه طــوٌل ، الواحــدة َســَبطُة ،  ٧/٢١٨) ینظــر : العــین : ٢٠٦( ــُت فــي الرِّ ــَبُط: َنبــاٌت كالثَّیــل َیْنُب وفیــه (( السَّ

، والصــحاح :  ١٢/٣٤١، وینظر:التهــذیب : ٤٦سـباط)) ،ونحــوه فــي كتـاب النبــات والشـجر:وُیْجَمـُع علــى أ

  ٣/١٢٨، والمقاییس : ٤/١١٣٠

وفیه ((وقال النَّْضر: اإلْسحارُة: َبْقلٌة حارَّة َتْنبت على ساق  ٤/٢٩٠، والتهذیب :  ٣/١٣٦) نحوه : العین : ٢٠٧(

  . ٣/١٣٦واللسان : لها ورٌق صغار، لها حبة سوداء كالشِّْهِنیزة)) ، 

ــــفاُر: نبتــــاٍن ...)) وفیــــه (( ٤/٣٤٥) ینظــــر : التهــــذیب : ٢٠٨( ــــَحُم والصُّ ، والصــــحاح : وقــــال ابــــن الســــكیت: السَّ

وفیه (( والسََّحُم بالتحریِك : َشَجٌر)) .٤/١٢٧والقاموس المحیط :   ٣/١٦١، والمقاییس :٥/١٩٤٨

ه :((وقــال أبـــو حنیفــة:" السِّــحاء :شــوٌك قصـــار الزم ،وفیــ١٧٨) ینظــر :بقیــة التنبیهــات علــى أغـــالط الــرواة:٢٠٩(

 ٣/٤٢٥لشـوك")) والمحكـم: لألرض ال یسمو، یكثر في منابته وال ورق له،ولكن أقماع كبیرة في أضعاف ا

    ٤/٣٤١، والقاموس المحیط :  ٨/٤٥٤، واللسان  : ٣/٤٨٠، 



…معجم أسماء النباتات في كتاب (المحیط في اللغة) 

١٠٤

  . ١١/٥٢٤،والتاج :  ٢/٤٦) نحوه في القاموس المحیط : ٢١٠(

ــْنُبلة ، وفیــه  ٤/٢٩٠العــین ینظــر :  )٢١١( وفیــه (( والّســَخا : َبْقلــٌة مــن نبــات الربیــع ترتفــع علــى ســاِقها كَهْیئــِة السُّ

:، وبعــض یقــوُل َصــخاة)) . والمحكــمَحّبــاٌت كَحبَّــاِت الَیْنبــوت ، وُلبــاُب َحبِّهــا َدواٌء للُجــرحِ ، الواحــدة َســخاءة

  . ٤/٣٤١، والقاموس المحیط :  ٥/٢٤٧

  .  ٣/١٢٢٨صحاح : ) ینظر : ال٢١٢(

  . ٩/٢٨٧، واللسان :   ٣/٧٢،والمقاییس :  ٤١) نحوه في كتاب النبات والشجر:٢١٣(

  . ١٢/٢٦، والتاج :  ٤/٣٦٧، واللسان :  ٢/٦٥٨) نحوه في الصحاح : ٢١٤(

.٢/٢٣٠ینظر: مجمع األمثال: )٢١٥(

ر أنه غلـیظ ُمفَـْرَطح كالَفْلَكـة، وفیه ((والّسعدان نباٌت فیه شوٌك كحسك الُقطِب غی ١/٣٢٣) ینظر : العین : ٢١٦(

ـــه ســـمّي الَحَلمـــَة ، وهـــو أفضـــل المراعـــي وهـــو مـــن أحـــرار البقـــول)) ، وكتـــاب النبـــات والشـــجر: ، ٢٩ونبات

  .  ٢/٤٨٨، والصحاح : ٣/٧٥والمقاییس : 

  . ٣/٢١٦، واللسان :  ١/٤٦٩، والمحكم :  ٢/٦٩، والتهذیب :  ١/٣٢٣) ینظر : العین : ٢١٧(

وفیـــه ((  ٣/١٥٢،وفیــه أنــه مــن أســماء الــذكور، القــاموس المحــیط :  ٣٤النبــات والشــجر:) ینظــر : كتــاب ٢١٨(

. ٢٧٨السَّفیُف كأمیٍر َنْبٌت)) ، والعباب :حرف الفاء/

ــَكُب : ُعْشــٌب َیرَتفــع َقــْدَر الــدِّرِع ، ولــه َوَرٌق  ٣/٦٦: التــاج : ) ینظــر٢١٩( ، َأْغَبــر َشــِبیه بــورِق الِهنــدباءِ وفیــه (( السَّ

ٌر أْبَیُض َشدیُد الَبیاِض في ِخْلَقة َنْوِر الِفْرِسِك)) .وله ُنوْ 

ــَلُع : بقلــة خبیثــة الطعــم.)) وكفایــة  ٣٦،وكتــاب النبــات والشــجر : ١/٣٣٥) نحــوه فــي العــین : ٢٢٠( وفیــه ((والسَّ

ـلَ  ٤٩١ -١/٤٩٠،والمحكم : ١٠٥المتحفظ:  َلُع :نباٌت ...قال أبو حنیفة :قال أبـو زیـاد: السَّ ُع: وفیه (( السَّ

ُســّم كلُّــه ، وهــو لفــظ قلیــٌل فــي األرِض ، ولــه َوَرقــة صــفیراء شــاكة ، كــأن َشــوَكها َزَغــٌب . وهــو َبْقلــة تتفــرَُّش 

  .  ٢١/٢١٤كأنَّها راحُة الَكلِب)) ، والتاج : 

  . ٤/١٣٣، و القاموس المحیط :  ٥/٢١٣٨) ینظر : الصحاح : ٢٢١(

یِف وتدوُم ُخْضرُتها))َنُة بالضِم ُعْشَبٌة َتْنُبُت بنجوالسُّمْ وفیه (( ٤/٢٣٦القاموس المحیط : :) ینظر٢٢٢( .وِم الصِّ

)٢٢٣ (  

  . ١/٤٥٥، والمعجم الوسیط :  ٥/١٩٥٤) ینظر: الصحاح : ٢٢٤(

وفیـــه (( الّســـنا ... نبـــاٌت  ١/٤٥٧والمعجـــم الوســـیط :   ١٤/٤٠٥، واللســـان : ٧/٣٠٣) نحـــوه فـــي العـــین : ٢٢٥(

ُمْصـَفرٌّ وحبُّـه مفلطـح رقیـق ُكلَـويُّ الشـكِل تقریبـًا ، إلـى الطـوِل ، ُیتَـداوى ُشَجیرٌي من الفصیلة الَقْرنیة ، زهـُرهُ 

بورقِه وثمرِه)) . 

وفیــه ((الســناء: نبــت یكتحــل بــه ،یمــد ویقصــر واحدتــه ســناة وســناءة، واألخیــرة قیــاس ال  ١٤/٤٠٥: ) اللســان٢٢٦(

سماع)) .

)) ، والمقاییس:، وفیه ((ومن نبات جبال ال٥٧ینظر: كتاب النبات والشجر: )٢٢٧( . ٣/١٧٨سُّراة الشَّثُّ

وفیـــه ((  ٢/٦٩٦، وفیـــه أنـــه ممـــا ینبـــت فـــي جبـــال نجد،والصـــحاح :  ٤٨) ینظـــر : كتـــاب النبـــات والشـــجر:٢٢٨(

  .  ١٦٣ – ١٢/١٦١، والتاج  ٥/٩٢والَشْرَشُر : نبٌت یقاُل له الِشْرِشُر بالكسِر)) ، واللسان : 
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 ٣/٩٤٠ِم)) ، والصـحاح : س : وفیـه (( الشِّـْرُس نبـٌت: َبِشـُع الطَّْعـ، والمقـایی ١١/٢٩٨) ینظر : التهـذیب : ٢٢٩(

:والحــاِج)) ، واللســان: ِعَضــاُة الَجَبــِل ، وهــو مــا َصــُغر مــن شــجِر الشــوِك كالُشــْبُرِم والِشــْرُس بالكســرِ وفیــه ((

  . ١٦/١٦٥، والتاج : ٦/١١٢

  .١/٤٨٧،والمعجم الوسیط: ٢١/٢٨٥) ومثله في التاج:٢٣٠(

:یـه أنـه ممـا ینبـت فـي السـهل،والتاج،وف٤٢، وینظـر: كتـاب النبـات والشـجر:٣٤-٥/٣٣العـین : ) نحوه في٢٣١(

٢٥١-٨/٢٥٠ .

وفیه (( الُشكاَعي : نبٌت ُیَتَداَوى به)) . ٣/١٢٣٨، وینظر : الصحاح :  ١٩٠) نحوه في العین : ٢٣٢(

ُء : َنْبٌت ُیَتَدوَاى به)) .وفیه (( والشُّْیال ٣/٤٠٤،والقاموس المحیط :  ١١/٣٧٧) ینظر : اللسان : ٢٣٣(

  . ١/٣٧٩، والصحاح :  ٣/٢٣٤، وینظر : المقاییس :  ٣/٢٦٣نحوه في العین : ) ٢٣٤(

) لم نجده في كتاب النبات والشجر والمعجمات.٢٣٥(

. ١٢/٣٣٣، واللسان :  ٥/١٩٦٤، الصحاح :  ٣/١٢٨) ینظر : العین : ٢٣٦(

  .  ١٢/٢٩٢، والتاج :  ٤/٤٤٥،  واللسان :  ٤/١٨٤) نحوه في العین : ٢٣٧(

  . ٨/٢٨١، و التاج :  ٤/٢٨٨، والمقاییس : ١/٢٩٠) نحوه في العین : ٢٣٨(

  . ٢١/٣٣٧، التاج :  ٨/٢٠٠، واللسان :  ١/٧٧) نحوه في التهذیب : ٢٣٩(

ــْفَراُء َنْبـٌت مــن الُعْشــبِ وفیــه ((  ١٢/٣٢٧، والتـاج :  ٢/٧١٤،والصــحاح :  ٧/١١٤: العــین : ) ینظـر٢٤٠( ، الصَّ

َتَسطَُّح على األرِض َوَرُقُه كالَخسِّ ، وهي تأُكُلها اإلِبُل أكًال َشِدیدًا)) .وهي 

  . ٣/٢٩٥، والمقاییس :  ٤/٣٤٥،وینظر:التهذیب:  ١٢/٣٣١) نحوه في التاج : ٢٤١(

  .  ٤/٤٦٠، واللسان :  ٢/٧١٤،والصحاح :  ٣/٢٩٥، والمقاییس :  ١٢/١٦٧) نحوه في التهذیب : ٢٤٢(

وذكر قول الراجز:    ، ٥/١٧٤٤ینظر: الصحاح: )٢٤٣(

ْفَصُل والَیْعِضیدأ لُّ والصِّ َرَعیُتها أكرَم عوٍد عودًا          الصِّ

، والمقـــاییس : ١٢٥) ینظـــر :التنبیهـــات علـــى مـــا فـــي كتـــاب النبـــات ،ضـــمن التنبیهـــات علـــى أغـــالط الـــرواة:٢٤٤(

المتفـرق)) ،وفـي الصـحاح : وفیه (( ویقال للعشب المتفرق ِصِ◌الل ، ألنـه یسـمى باسـم المطـر  ٣/٢٧٧

نحو ما جاء في المقاییس.  ٥/١٧٤٥

) لم نجده في كتاب النبات والمعجمات.٢٤٥(

. ١/١٥٩ینظر:مجمع األمثال: )٢٤٦(

وفیــــــــه (( ...ُیســــــــّمیها العــــــــرُب ُخْبــــــــَزُة اإلبــــــــل)) ،وینظر:كتــــــــاب النبــــــــات  ٧/١٥٥) نحــــــــوه فــــــــي العــــــــین : ٢٤٧(

.  ١٤/٤٦٩: ، واللسان ١٠٤وكفایة المتحفظ:

  . ٢/٢١١) ینظر : اللسان : ٢٤٨(

  .  ٤/١٤١، والقاموس المحیط :  ١٢/٣٤٨) ینظر : اللسان : ٢٤٩(

  . ٤/٣٥٤) نحوه في القاموس المحیط : ٢٥٠(

  . ٨/٢٢٣، واللسان :  ٣٩٦، وینظر : المقاییس :  ٢١/٤٠٦، التاج :  ١/٤٦٩) نحوه في التهذیب : ٢٥١(

ــُب الــِریِح ثمــرُه كــالَبلُّوِط  ٤/١٤٢) ینظــر : القــاموس المحــیط : ٢٥٢( ــْرُم بالّضــِم وبالكســِر َشــَجٌر طّی وفیــه (( والضُّ

  .  ١/٥٣٢وَزْهُرُه كَزْهِر السَّْعَتِر ولَعَسِلِه َفْضٌل)) ، والمعجم الوسیط : 

  . ١٩/٤٥٢) نحوه في التاج : ٢٥٣(



…معجم أسماء النباتات في كتاب (المحیط في اللغة) 
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،والمحكـــم :  ٥/١٩٧٣،وفیـــه أنـــه مـــن أســـماء الحمـــض، والصـــحاح : ٤٠)  ینظـــر :كتـــاب النبـــات والشـــجر:٢٥٤(

ــِت ، وهــي الطَّْحمــاُء . وقــال أبــو حنیفــة :... والطحمــاُء : نَ  ٣/٢٥٠ ــُة ضــرٌب مــن النَّْب ــٌة وفیــه (( والطُّحَم ْبَت

  . ١٢/٣٦٠، واللسان : ُسْهِلیٌَّة حْمِضیٌَّة))

، وهـو ِدبـاٌغ وفیه (( الطرثوث : نباٌت كالُفْطر مستطیٌل دقیٌق َیْضِرُب إلى الُحْمـرة  ٧/٤١١) ینظر : العین :٢٥٥(

ــــُع َطراثیــــُث)) ، التهــــذیب :  ــــِة ، والجمی ــــي األدوی ــــُل ف ــــٌو ، ُیْجَع ــــرٌّ ، ومنــــه ُحْل ــــه ُم ــــدة ، من ،  ١٣/٣١٢للَمِع

  .  ١/٢٨٦والصحاح : 

  . ٢٤/١٠٨، والتاج : ٩/٢٢٤، واللسان :  ٤٠٢) ینظر : العباب الزاخر :حرف الفاء /٢٥٦(

  . ٢/٤٥٩، اللسان :  ٣/٢٩٤) ینظر : العین : ٢٥٧(

،وفیهمــا ((الظیــان : ٩٨،وكفایــة المــتحفظ:٥٨،وینظــر: كتــاب النبــات والشــجر: ٨/١٧٤) نحــوه فــي العــین : ٢٥٨(

  . ١٣/٢٧٥یاسمین البر)) ، واللسان : 

ـــماء ، تخـــرج  ٤/٢٥) ینظـــر : والمقـــاییس : ٢٥٩( وفیـــه (( الُعَبـــُب : شـــجرٌة تشـــبه الَحرمـــل إّال أّنهـــا أطـــوُل فـــي السَّ

وفیـه  ١/٥٧٤، واللسـان :  ١/١٠٤َسَنَفِة الَحرمِل ، وورقها كثیـف)) ، والمحكـم : خیطانًا ، ولها ِسَنَفٌة مثل

،. ٣/٣٠٥((و العبب  ضرب من   النبات   زعم أبو حنیفة أنه من األغالث)) ، التاج : 

. ١/١٦٩، والقاموس المحیط :  ١/٢٨٦) ینظر: الصحاح : ٢٦٠(

یب الریح.: أن القیصوم نبات ط  ٩٩جاء في كفایة المتحفظ  )٢٦١(

  . ١٢/٥١٢، والتاج :  ٢/٣٩٩) نحوه في : العین : ٢٦٢(

) لم نجده في كتاب النبات والمعجمات.٢٦٣(

 ٢/٧٣٥، والصحاح :  ٢/٢٦٢،والتهذیب :  ٣٢، وینظر:كتاب النبات والشجر: ٢/٦٦) نحوه في العین : ٢٦٤(

  .  ١٢/٥١٨التاج : وفیه (( والِعْتُر أیضًا نبٌت ُیَتداَوى به ، مثل الَمْرَزْنُجوِش)) ، و 

)) ، ونحــوه فــي  ٢٤/١٢١، التــاج :  ٩/٢٣٣) ینظــر : اللســان : ٢٦٥( وفیهمــا (( الُعْتُرفــاُن : نبــٌت َعــریٌض َرِبیعــيٌّ

  .٤١٢العباب حرف الفاء:

) لم نجده في كتاب النبات والمعجمات .٢٦٦(

، أصـله َعـَرْنُتُن مثـل َقَرْنُفـلِ یـل :وفیه (( الَعـَرُتُن : نبـٌت ُیـَدُغ بـه . قـال الخل ٢/٢١٦٤) نحوه في الصحاح : ٢٦٧(

حذفت منه النون وترك على صورته . ویقال َعْرَتٌن ، مثُل َعْرَفِج)) .

كتـاب وفیه (( ... وهو َطیٌِّب ما داَم َغّضًا رطبـًا والجمـُع العـراجیُن)) ، وینظـر : ٢/٣٢٠) نحوه في العین :٢٦٨(

ـــه((نبت صـــغار واحـــدها ُعرجـــون) ٣٧النبـــات والشـــجر: ـــوُن :  ٦/٢١٦٤) والصـــحاح : ،وفی ـــه (( الُعْرُج وفی

أصُل الِعْذِق الذي یعوجُّ وتُقطع منه الشماریخ فیبقى على النخِل یابسًا)) . 

وفیــه (( والَعــَراَدُة : ضــرٌب مــن نبــات الربیع،وحشیشــُة طّیبــُة الــّریح.)) ،وكتــاب النبــات  ٢/٣٢) ینظــر العــین: ٢٦٩(

، واللســــان :  ٢/٥٠٨، والصــــحاح :  ٢/٣٤٩هــــذیب : وذكــــره ضــــمن أســــماء الحمــــض، والت ٤٠والشــــجر:

٣/٢٨٨ .  

  .  ٢٤/١٣٥، والتاج : ٩/٢٤٢، واللسان :  ٤٢٢، والعباب : حرف الفاء/ ٢/١٢٢) نحوه في العین : ٢٧٠(

وذكـــــر أنـــــه ممـــــا ینبـــــت فـــــي ٤٠،٣٧، وینظـــــر: وكتـــــاب النبـــــات والشـــــجر : ٢/٣٢٢) نحـــــوه فـــــي العـــــین : ٢٧١(

وفیه (( الَعْرَفُج : شجٌر َیْنُبُت في السهل ، الواحدُة  ١/٣٢٩صحاح : ، وینظر: ال ٦/١٠٠السهل،والتاج : 

  . ٢/٣٢٣َعْرَفَجٌة)) ، ونحوه في اللسان : 
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  . ٢٦/١٤٠، والتاج :  ١/١٩٠، والمحكم :  ٤/١٥٢٣، والصحاح :  ١/١٥٣) نحوه في العین : ٢٧٢(

  . ١٨/٣٣، التاج:  ٧/٥٤. وینظر : اللسان :  ٣/٢٧٩، والتهذیب :  ٢/٢٨٨) نحوه في العین :٢٧٣(

، نقُـوِش فـي المـاِء الًمـْزِمِن .))وفیـه (( الَعـْرَمُض : َنْبـٌت رْخـٌو أْخَضـُر كالصـوِف الم ٢/٣٢٥) ینظر العین : ٢٧٤(

وفیــه ((العــرمض : الطحلــب،وهو األخضــر الــذي یخــرج مــن أســفل المــاء حتــى  ٤٣٢ـ ١٨/٤٣١والتــاج : 

فـي الصـحاح.وقال اللحیـاني:هو األخضـر مثـل الخطمـي،یعلوه،ویسمى أیضًا ثور الماء،عن أبي زید، كما

وأظنه نباتًا.)) یكون على الماء،

: وفیـــه (( والَعســاِقیُل : ضـــرٌب مــن الكمـــأة ،  ٥/١٧٦٥، وینظـــر : الصــحاح  ٢/٢٩٠) نحــوه فـــي العــین : ٢٧٥(

.والواحدة ُعْسُقولٌة ... وهي الَكْمَأُة الكباُر البیُض ، ویقاُل لها َشْحمُة األرِض.))

  .٤١٧، وشرح كفایة المتحفظ:٤/٣٢٣، والمقاییس :  ٢٦٢/ ١) ینظر العین : ٢٧٦(

  .٤/٣٦٩ظر : المقاییس : وفیه (( ... وهي معرَّبة)) ، وین ١٣/٧٤والتاج : ٢/٣٣٥: ) نحوه في العین٢٧٧(

نبــــــات وفیــــــه  (( بقلــــــٌة فیهــــــا مــــــرار تؤكــــــُل ، وهــــــو الطَّْرَخْشــــــقوُن)) ،وكتــــــاب ال ١/٢٦٩) ینظــــــر : العــــــین : ٢٧٨(

ـــد ذكـــره مـــع أســـماء الـــذكور، والمحكـــم : ٣٣والشـــجر: ، والمعجـــم الوســـیط:  ٨/٣٨٨، والتـــاج : ١/٣٩٢.وق

٢/٦٠٧ .  

 ٣/٩٥٠، والصحاح :  ٣٣٠، والتهذیب : /٢٨،وینظر: كتاب النبات والشجر: ٢/٣٢٩) نحوه في العین : ٢٧٩(

   ١٦/٢٦٢، والتاج : 

   ١٧/٢٧١، والتاج :   ٦/٣١٩) ینظر : اللسان : ٢٨٠(

ــُه  ٢٤/١٧٧والتــاج : ٩/٢٥٤، وینظــر : اللســان :  ١/١٧٤) نحــوه فــي العــین : ٢٨١( وفیــه (( ... الَعْقفــاُء : َوَرُق

كالسَّذاِب وله َزْهَرٌة َحْمراُء .))  

وفیـه(الَعلوُق ...مـا َتْعُلقُـُه اإلبـل أي ترعـاه ، وقیـل : نبـٌت) ، والمعجـم الوسـیط :   ١/١٦٤) ینظر : العین : ٢٨٢(

( نبــاٌت تحــت شــجیرى شــائك ، وتتحــول فروعــه إلــى أشــواك حــادة مــن الفصــیلة القرنیــة مــن وفیــه ( ٢/٦١٧

الفراشـــیة ، أزهــــاره حمـــر ، تتفــــتح فـــي الربیــــع ، وثمـــاره قرنیــــة وبـــذوره صــــلدة ، یكثـــُر فــــي أودیـــِة الصــــحراء 

واألراضي المهملة ، وهو من أجود العلف لإلبِل.)) .

ُش : َنْبٌت ِشْبه َقْرن الثْیقِل ولكنه أَشدُّ ُخُشونًة منه ، وفیـه ُمُلوحـٌة ، ال وفیه ((الِعْكرِ  ٢/٣٠٣) ینظر :العین : ٢٨٣(

،وفیــــه ٤٨َیْنُبــــُت إال فــــي َســــِبَخٍة)) . والثیقــــل تصــــحیف والصــــواب الثیــــل، وینظــــر: كتــــاب النبــــات والشــــجر:

  . ١٧/٣٧٢أنه((ینبت في السباخ)) ،والتاج:

  .  ١/٢٨٧، وهي الحنطة ُیخَلُط بها الشَّعیر)) و الصحاح : وفیه (( الَعلیُث  ٤/١٢١) ینظر : المقاییس : ٢٨٤(

  . ١٨/٤٤) نحوه في التاج : ٢٨٥(

  . ٢٦/١٩٤، والتاج :  ١٠/٢٦٩، واللسان :  ١/٢١٦،والمحكم :  ١/١٦٤) ینظر : العین :٢٨٦(

  . ٢٦/١٨٦، والتاج :  ١/١٦٣) نحوه في العین ٢٨٧(

ــــَجر وَیْلتَــــوي علیــــه َفیْثنیــــِه)) ، وفیــــه (( والُعلَّْیــــُق : ١/١٦٤) نحــــوه فــــي العــــین : ٢٨٨( نبــــاٌت أخَضــــُر َیَتعلَّــــُق بالشَّ

  . ١٠/٢٧٠، واللسان :  ٤/١٥٣٢والصحاح : 

  . ١٥/٢٤٢، والتاج :  ٢/٢٧٨) نحوه في العین : ٢٨٩(
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ــرك خــرج مــن  )٢٩٠( ــَراث) ؛ألن (الُكــرَاث) : ضــرب مــن النبــات ممتــد أهــدب إذا ُت َثمــة فــرق بــین (الُكــرَاث) و(الَك

فطـــارت،وتطول قصــبته الوســـطى حتـــى تكــون أطـــول مـــن الرجل...أمــا(الَكَراث) بفـــتح الكـــاف وســطه طاقـــة 

  .٣٥والراء المخففة فبقلة أخرى./ینظر: كتاب النبات والشجر:

وفیـــــه ((  ٥/١٧٦٧،و الصـــــحاح : ٣٥، وینظـــــر : كتـــــاب النبـــــات والشـــــجر: ٢/٣٣٨) نحـــــوه فـــــي العـــــین : ٢٩١(

)) والُعْنَصُ◌ُل : البصل البريُّ ... والجمُع  الَعَناِصُل ، وهو الذي یسمِّیه األطباء اإلْسقاُل ، ویكون منه َخـلٌّ

  . ١١/٤٥٠واللسان : 

ماء الحمــض،وورد فــي ،وفیــه أنــه مــن أســ ٣٩،وینظــر: وكتــاب النبــات والشــجر: ٢/٨٧) نحــوه فــي العــین : ٢٩٢(

د في المحیط.نحو ما ور  ٩٤: التین في الفرق بین الضاد والظاء، ورس٢٠/٢٤٢، والتاج: ٧/٤٤٨اللسان: 

. ٢/١٦٨، واللسان :  ١/٢٨٧، والصحاح :  ١/٣٠٥) نحوه في التهذیب : ٢٩٣(

ـــل الَعظایـــة إالَّ أنهـــا أحســـن منهـــا وأشـــدُّ  ٢/١٦١) ینظـــر العـــین : ٢٩٤( ـــه (( والَعَنمـــُة : َضـــْرٌب مـــن الـــوزِع مث وفی

نبــٌت أو شــيٌء یشَّــبه وفیــه (( ... إّنمــا هــو  ٤/١٦٦، والمقــاییس : ٥٩بیاضــًا)) ، وكتــاب النبــات والشــجر:

وفیه (( الَعَنُم : شجٌر لیِّن األغصاِن ، یشَّبه به بناُن الجوارى ...)) ،. ٥/١٩٩٣به)) ، والصحاح : 

  . ٤/٢٥١،والقاموس المحیط : ٣٦) ینظر : وكتاب النبات والشجر:٢٩٥(

 ٩/٢٦٠اللسان : ، و  ٤٦١والعباب : حرف الفاء/٥٧، وكتاب النبات والشجر:  ٢/٢٦٠) نحوه في العین : ٢٩٦(

وفیه (( ُیقاُل : هو من نبات البرِّ َطیُِّب الرَّاِئَحِة)) . ٢٤/١٩١، والتاج : 

  . ١٦/٢٧٢، والتاج : ٦/١٤٤) نحوه في: اللسان : ٢٩٧(

،وفیه ((والعیشوم :نبـات إذا یـبس  ٤٤،وینظر: كتاب النبات والشجر: ٤/٣٢١، ١/٢٦٦) نحوه في العین : ٢٩٨(

  . ١٢/٤٠٣، واللسان :  ١/٣٨٧والمحكم : كان له في الریح صوت)) 

  . ٤/٢٥١) ینظر : القاموس المحیط : ٢٩٩(

  . ١٥/٨١، واللسان : ٢/١٧٨) نحوه في العین : ٣٠٠(

  .  ١٢/٣٩٤، واللسان :  ٥/١٩٩٥) نحوه في الصحاح : ٣٠١(

ِض ، الَیْنُبُت إّال وفیه (( نبٌت َطیُِّب الریِح شدیُد الَبَیا ٢٢٨-١٣/٢٢٧، والتاج :  ٥/٢٠) ینظر : اللسان : ٣٠٢(

في األَجاِرِع وسهولِه األْرُض ، وورُقُه تافٌه ، وعوُدُه ، كذلك ُیْشِبُه ُعوَد الَقْضِب إّال أنه َأَطْیلس)) 

ِبیِع ، وهو محموٌد ، وال َیْنُبُت  ١٣/٢٢٩) ینظر : التاج : ٣٠٣( وفیه (( والِغْرِغُر ، بالَكْسِر : ُعْشٌب من ُعْشِب الرَّ

َبِل ، له َوَرٌق نحو َوَرِق الُخزاَمى ، وَزْهرُتُه َخْضراُء ...)) إّال في الجَ 

وفیه (( ... ونبـٌت َطْیـٌب وهـو الُغَرْیـَراُء كُحَمْیـراَء ... والِغْرِغـُر بالكسـِر  ٢/١٠١) ینظر : القاموس المحیط : ٣٠٤(

ُعْشٌب)) .

 ١٨/٥٦، والتـــــاج :  ٧/٦١ ، و اللســـــان : ٢/٣١٠، والقـــــاموس المحـــــیط :  ٥/٣٥٣) ینظـــــر : المحكـــــم : ٣٠٥(

وفیهما (( الَغْصَغُص ، كَجْعَفِر : َنْبٌت)) بالفتح ولیس الضم .

  . ٥/١٧٨٢)  ینظر: الصحاح : ٣٠٦(

  .   ١٣/٢٥٠) ینظر : التاج : ٣٠٧(

  . ١١/٥٠٣) ینظر : اللسان : ٣٠٨(

  . ١٣/٢٦٢، والتاج :  ٥/٣٠، واللسان :  ٢/٧٧٣) نحوه في الصحاح : ٣٠٩(

وفیه (( ... وُتسمِّیِه الُفْرُس َبْرَغْست)) . ٤/٤٢٣: ) نحوه في العین ٣١٠(
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وفیه (( والُغَماِلُج : َنباٌت على َشْكل الذَّآنِیِن ینبُت في الربیِع)) . ٦/١٣٣، والتاج :  ٦/٧٥ینظر : المحكم : ) ٣١١(

فـــــــي  وفیـــــــه: ((والُغْنبـــــــول والُّغبول،زعمـــــــوا طـــــــائر،ولیس بثبـــــــت.)) ونحـــــــوه ٢/١١٢٧) ینظر:جمهــــــرة اللغـــــــة:٣١٢(

،إذ جاء فیه((الُغنبول، كُزنبور: طائر)) ،فقول الصاحب ال أحقه في محله إذ لم نعثر على  ٤/٢٧القاموس

اسم هذا النبات فیما اطلعنا علیه من المعجمـات وكتـب النبات،ولعلـه تحریف(الغملـول) الـذي یعنـي الشـجر 

  .٤/٢٧الطویل...وبقلة تؤكل مطبوخًة، كما جاء في القاموس:

یِح علـى الوقـود ، ومنـه السُّـوُس  ٨المستدرك في ج ٤/٤٤٢لعین : ) ینظر ا٣١٣( وفیه (( والعـاُر: نبـاٌت طّیـُب الـرِّ

الَعَجمي ...))  

  ) ٨( المستدرك في ج  ٤٤٠/ ٤) نحوه في العین : ٣١٤(

وفیــه ((  ٦/٢١٧٥والصــحاح :   ٤/٤٠٧، والمقــاییس :  ٨المســتدرك فــي ج  ٤/٤٥٠) ونحـوه فــي العــین : ٣١٥(

.)) .والَغْیُن  : َشجٌر ُمْلتفٌّ

  . ١/٢٨٩، والصحاح :  ٨/٢١٧) نحوه في العین : ٣١٦(

وفیــه (( الَفــاخوُر : َنْبــٌت َطیِّــُب  ٣٠٧/ ١٣، والتــاج :  ٢/٧٧٩، والصــحاح :  ٤/٢٥٥) نحــوه فــي العــین : ٣١٧(

یِح ...))  الرِّ

وفیه (( الفَـْرَفُخ  ١/٤٢٨مقاِء)) ، والصحاح : ) ینظر : العین : وفیه (( الَفْرَفُخ والَفْرَفَخُة یقال لها : َبْقلُة الح٣١٨(

: البْقلُة الحمقاء ، التي یقال لها الفرفین)) .

  . ١٦/٣٢٨، والتاج :  ٦/١٦٢،و اللسان :  ٣/٩٥٨) نحوه في : الصحاح : ٣١٩(

  . ٣٨٠، وینظر : الجاسوس على القاموس :  ١٣/٣٢٤، والتاج :  ٢/٧٨١) نحوه في الصحاح : ٣٢٠(

وفیهمـــــا ((و الفقـــــاح: عشـــــبة نحـــــو  ٢/٥٤٦، واللســـــان :  ٣/١٩، والمحكـــــم :   ٣/٥٢ین : ) ینظـــــر : العـــــ٣٢١(

األقحوان في النبات والمنبت واحدته فقاحة وهي من نبات الرمل.)) .

، واللسـان  ٦/٣٢٠، وفیه (( والَفَقُد : ... وهو زبیٌب ِشْبُه الُكشوِش)) ، والمحكم :  ٥/١٢١) ینظر العین : ٣٢٢(

( والفقد ... وهو نبـت شـبه الكشـوث ،والفقـد  نبـات یشـبه الكشـوث ینبـذ فـي العسـل فیقویـه وفیه ( ٣/٣٣٨: 

ویجید إسكاره)) . 

  . ٢/٢٨٩، و ٨/٢٥٥، واللسان :  ٤/٤٤٥، والمقاییس :  ١/١٧٦) نحوه في العین : ٣٢٣(

  . ٤/١٩٧)  ینظر القاموس المحیط : ٣٢٤(

ــأُة : حشی ٦/٤٧٩) ینظــر : المحكــم : ٣٢٥( ــُت فــي الجبــل ، ترتفــع علــى وفیــه (( الَقْب ــظ وال تْنُب شــٌة تنبــُت فــي الَغْل

وفیه ((  ١/٢٤األرض ِقیس اإلصبع أو أقل ، یرعاها المال ، وهي أیضًا : الَقباُة)) ، والقاموس المحیط : 

والَقْبأُة والَقباءُة: َحشْیشٌة ُتْرعى)) . 

وفیـه  ٥/٣٢٥اء ولـیس بالقـاف ، والتـاج :وفیه بالف ٢/١٧٥، وینظر: اللسان :  ٥/٢١) نحوه في : العین : ٣٢٦(

(( الَقثُّ : نبٌت ، وصوابه بالفاء ...)) 

،وفیــــه أنــــه((من أســــماء الــــذكور)) ، والتهــــذیب : ٣٣،وكتــــاب النبــــات والشــــجر: ٣/٢٥٥) ینظــــر : العــــین : ٣٢٧(

ربیـــع قـــال اللیـــث : القْحـــُو تأســـیس األقُحـــَوان وهـــي فـــي التقـــدیر أفُعـــَالن، وهـــو مـــن نبـــات الوفیـــه (( ٥/١٢٤

ُمَفرَُّض الورق دقیق العیدان لـه نـْوُر ابـیض كأنـه ثغـر جاریـة َحَدثـِة السـن. والواحـدة أْقُحوانـه ولـو جعلتـه فـي 

  . ٢/٧١٧، والمعجم الوسیط :  ٤/٤٥٧، والمحكم : دواء)) 

  . ٧/٤٦. وینظر : التاج :  ١/٣٩٥والصحاح :  ٤٤-٣/٤٣) نحوه في العین : ٣٢٨(
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وفیــه :((وقــرة العــین: مــن  ١٣/٨٨یــه ((وقــرة العین:"جرجیــر المــاء")) ،والتــاج :وف ٢/١١٩) ینظــر: القــاموس:٣٢٩(

األدویــة، ویقــال لهـــا"جرجیر المــاء"،تكون فـــي المیــاه القائمـــة،وفیها ِعْطِریَّــٌة، تنفـــع مــن الحصـــاة وتــدر البـــول 

وفیــــــه ((بقلــــــة مائیــــــة معمرة...تنبــــــت فــــــي الجــــــداول والناقع،وقــــــد  ٢/٧٢٥والطمــــــث)) ،والمعجــــــم الوســــــیط:

زرع،وورقها یؤكل أخضر أو مطبوخًا كاإلسفاناخ،وتسمى "كرفس الماء"،أو"جرجیر الماء")) ت

  . ٦/٦٠٥،والمحكم :  ٥/١١٧) ینظر: المقاییس : ٣٣٠(

وفیه ((القرضيء مهموز  من   النبات   ما تعلق بالشجر أو التبس به،  وقال  ١/١٣٣) ینظر : اللسان : ٣٣١(

ســمرة والعــرفط والســلم وزهــره أشــد صــفرة مــن الــورس وورقــه لطــاف أبــو حنیفــة  القرضــيء ینبــت فــي أصــل ال

 ١/٢٤رقاق،قــال أبــو عمــرو  مــن غریــب شــجر البــر القرضــىء واحدتــه قرضــئة .))  والقــاموس المحــیط : 

.من الَوْرِس واِحدُتُه بهاٍء))وفیه (( الِقْرِضُئ كِزبرٍج من غریِب شجِر الَبرِّ َزْهُرُه أَشدُّ 

ــَرُة  ٢٤/٢٤٧، والتــاج :  ٤٩٧حــرف الفــاء/) ینظــر : العبــاب :٣٣٢( ــٌة ، أو هــو َثَم وفیــه (( الَقْرَطــُف أیضــًا : َبْقَل

الرِّمِث كالُسْنُبَلِة البیضاِء)) .

، واللســان :  ٢/٧٩١وفیــه أنـه ممـا ینبـت فــي جبـال نجـد، والصـحاح :  ٤٩) ینظـر: كتـاب النبـات والشـجر :٣٣٣(

  . ١٣/٤١٣التاج : وفیه ((  القسور: نبت معروف ناعم)) ، و  ٥/٩٢

  . ٤/٣٨،  والتاج :  ١/٦٧٤) نحوه في اللسان : ٣٣٤(

 ٣١، وینظــر : كتــاب النبــات والشـــجر: ١٨/١٠٥، والتـــاج :  ٧/٧٥، واللســان :  ٥/١١) نحــوه فــي العــین:٣٣٥(

  . ٥/١١وفیه ((والقصیص واألجرد وهما شجرتا الَكْمأة اللتان ُتعرف بهما)) ،والمقاییس : 

اُم  من َنجیل السَّـبانخ . قـال أبـو حنیفـة : هـو مـن الحمـض . وقـال  ٦/١٨٥) ینظر:المحكم : ٣٣٦( وفیه (( الُقضَّ

، ٤/١٦٦مـــرة : هـــو نبـــت ُیشـــبه الخـــذراف ذا حـــٍب أبـــیض ، ولـــه ُوریقـــة صـــغیرة)) ، والقـــاموس المحـــیط : 

  .   ١٢/٤٨٨واللسان : 

، والقـــاموس المحـــیط :  ٥١٠ء/، والعبـــاب :حـــرف الفـــا  ٦/٢٨٧، والمحكـــم : ٥/١٠٥) نحـــوه فـــي العـــین : ٣٣٧(

٣/١٨٦.  

  .٤/٣٨، والقاموس المحیط :  ١١/٥٦٠،و اللسان :  ٣/٢٩٨، والتهذیب :  ٢/٣٠٠) نحوه في العین : ٣٣٨(

  . ٢/٨٧) نحوه في القاموس المحیط : ٣٣٩(

  . ١٨/١١٢، والتاج :  ٢/٢٩١) نحوه في العین : ٣٤٠(

، وفیهمــا (( الَقفُّــوُر :  ١٣/٤٦٠لتــاج : ، وا ٦/٣٧٨. وینظــر : المحكــم :  ٢/٧٩٨) نحــوه فــي الصــحاح : ٣٤١(

َنْبٌت َتْرعاه الَقَطا)) .

، ١/٢٣٥،وفیــه أنــه مــن أحــرار البقــل،والمحكم:٢٩،وینظر:كتــاب النبــات والشــجر:١/١٧٥) نحــوه فــي العــین:٣٤٢(

   ٢٢/٥٦،والتاج : ٨/٢٨٩واللسان:

  . ٢٢/٥٨، والتاج :  ٨/٢٨٩، واللسان : ٢٩،وینظر: كتاب النبات والشجر:١/١٧٦) نحوه في العین : ٣٤٣(

...))ُع .. : َنْبٌت ِمَن الَجْنَبةِ وفیه (( الُقالّ  ٢٢/٦٩، والتاج :  ٨/٢٩٤، واللسان : ١/٢٤٩ینظر : التهذیب : ) ٣٤٤(

وفیه (( والقاُقلَّى نبات كنباِت اُألْشناِن مـالٌح وقـد َتْرعـاُه اإلبِـُل ُیـدرُّ الَبـْوَل و  ٤/٤٠) ینظر: القاموس المحیط:٣٤٥(

َبَن وُیْسِهُل الماَء اَألْصَفَر)) .اللَّ 
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، وفیــه أنــه مــن أحــرار البقل،والصــحاح : ٣٠، وینظــر : كتــاب النبــات والشــجر:٢٦/ ٥) نحــوه فــي العــین : ٣٤٦(

وفیه ((والقالقل: بقلة بریة یشبه حبها حب السمسم ولها أكمام كأكمامهـا))   ٣/١٥١، واللسان :  ٥/١٨٠٤

.

:،والصــحاح ٥/١٦مـض ،و والمقـاییس : ،وقـد ذكــره ضـمن أسـماء الح ٣٩ر:) ینظـر : كتـاب النبـات والشـج٣٤٧(

  . ٦/٤٣٨وفیه (( والُقالَُّم بالتشدیِد : الَقاُقلَّى ، وهو من الحمض.)) ، المحكم :  ٥/٢٠١٤

  . ٧/٣٢٧) نحوه في التاج : ٣٤٨(

ـلَِّج، ِیْنُبـُت فیمـا َرقَّ مـن وفیه ((... وهو َشَجٌر َجیُِّد الَوُقود...وله ُكُعوٌب وَشـْوكٌ  ٤/٩٥) ینظر:التاج:٣٤٩( مثـُل السُّ

األرِض وَسُهَل واحدُته ُكبٌَّة)) 

وفیـه (( الَكتَـأُة بـوزن ُفَعلـُة ، مهمـوز : نبـاٌت كـالِجرجیر ُیطـبخ فیؤكـل.)) ، كتـاب  ٥/٣٩٨) ینظر : العـین : ٣٥٠(

والتــــاج : ، ١/١٣٧، واللســــان :  ١٠/٣٣٣،وذكــــره مــــع أســــماء الــــذكور، والتهــــذیب :٣٥النبــــات والشــــجر:

١/٣٨٤ .  

، والقــاموس المحــیط :  ٣/٤٢، وذكــره مــع أســماء الــذكور، والمحكــم : ٣٣) ینظــر : كتــاب النبــات والشــجر:٣٥١(

وفیــه (( الَكْحـــالُء :... ونبـــٌت َمْرعـــًى للَنْحـــِل َتْجُســُها ، أو ُعْشـــبٌة ُســـْلیٌَّة لهـــا َوْرٌد َحَســـَنٌة)) ، والمعجـــم  ٤/٤٤

  .  ٢/٧٧٨الوسیط : 

ــُر علــى  ٤/١٧٠القــاموس المحــیط : ) ینظــر : ٣٥٢( وفیــه (( ُكــَدام ... وَكُغــراٍب: أصــُل المرعــى، وهــو َنبــٌت َیَتَكسَّ

األرِض فاذا ُمِطَر َظَهَر)) .

  . ١/٣٨٥،والتاج : ١/٢٥) نحوه في القاموس المحیط : ٣٥٣(

یلٌة َتْبُرُز.)) وفیه: ((والُكراُث:بقلة ممدودة، إذا ُتركت خرج من وسطها طاقة طو  ٥/٣٤٩) ینظر: العین:٣٥٤(

. ٥/٣٣٢، والتاج :  ٥/١٧٥) ،والمقاییس: ٢٩٠من هذا البحث الهامش( ١٥) ینظر : ص٣٥٥(

  . ١٧/٣٥٣، التاج :  ٦/٣٤١، واللسان :  ٦/٦٧٩،والمحكم : ٣٤) ینظر : كتاب النبات والشجر:٣٥٦(

. ونباٌت من أْنَجِع الَمَراِتِع)) . وفیه (( الِكْرُش بالكسِر ... مَؤنَّثٌة .. ٢/٢٨٦) ینظر : القاموس المحیط : ٣٥٧(

.وفیه (( .. وهو دخیٌل)) ١٦/٤٤٢: والتاج  ٣٨٩، والعباب حرف السین ٣/٩٧١: ) نحوه في الصحاح٣٥٨(

وفیه (( والَكِریَّـُة علـى َفِعْیلَـٍة : شـجرٌة تنُبـُت فـي الرمـِل فـي الِخصـِب ...)) ،  ٦/٢٤٧٣) ینظر : الصحاح : ٣٥٩(

  . ١٥/٢٢٢واللسان : 

  . ١/١٢٤ینظر : القاموس المحیط :  )٣٦٠(

  . ١٣/٣٥٨،واللسان :  ٤/٣٢٣) نحوه في العین : ٣٦١(

ــْوُرُه كنــْوِر اُألْقحــواِنِ )) ، والتهــذیب :  ٥/٣٥٨) ینظــر : العــین : ٣٦٢( ،  ١٠/١٩٣، وفیــه (( والكــاُفوُر : َنبــاٌت ُن

  .  ٢/٨٠٨والصحاح : 

  . ١/٤٠٤رح كفایة المتحفظ ،والتاج : ،وش ٥/١٣٢، والمقاییس :  ٥/٤٠٨) نحوه في العین : ٣٦٣(

  .١/١٢٦)  نحوه في القاموس المحیط : ٣٦٤(

  . ٥/١٣٧، وینظر : المقاییس :  ١/٤٠٨، والتاج : ٥/٤٢٠) نحوه في العین : ٣٦٥(

  . ١/١٢٦) نحوه في المقاییس : ٣٦٦(
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ورقــه وســاُقُه ُیْشــِبُه ، وفیــه ((الَكــْوَالُن: نبــات ینبــت فــي المــاء مثــل البــردي یشــبه ٥/٤٠٥) نحــوه فــي العــین : ٣٦٧(

، واللســان :  ٥/١٨١٤السَّـعد إّال أّنـه أغلـُظ منـه ، وأْصـلُه مثــل أصـله ، ُیْجَعـل فـي الـّدواء)) ، والصـحاح : 

١١/٦٠٤ .  

ــجِر))  ١/٢١٧، وینظــر :الصــحاح : ٨/٣١٩نحــوه فــي العــین : )٣٦٨( وفیــه (( الَلــبالب : نبــٌت یلتــِوى علــى الشَّ

  . ٥/٢٠٠والتاج : 

في المعجمات.) لم نجده٣٦٩(

. ٦/٢٠٥، واللسان :  ٧/٢٦٢) نحوه في العین : ٣٧٠(

  .٣٠) ینظر:كتاب النبات والشجر:٣٧١(

وفیـــه ((  ٢٢/١٥١، ، والتـــاج :  ٨/٣١٩، واللســـان :  ١/١٠٨، والتهـــذیب :  ١/٨٩) نحـــوه فـــي العـــین : ٣٧٢(

ِل ما یبدو ... ثُمَّ َیْغُلُظ ،  واِحَدُتُه ُلَعاَعٌة ...)) اللُّعاُع كُغَراٍب : َنْبٌت ناِعٌم في أوَّ

.١٨٧، السفر العاشر:٢) ینظر:المخصص:مج٣٧٣(

وفیـه (( واللَّقـُط : نبـاٌت ُسـْهلّي ینبـُت فـي  ٦/٢٧٩.وینظـر المحكـم :  ٢/٣٨٤) نحوه في القاموس المحیط : ٣٧٤(

رتفاعه واحدته : لََقَطةٌ)) . الّصیف والقیظ في دیار ُعقیل ُیْشبه الِخْطَر والَمْكَرة ، إال أن اللََّقُط تشتّد ُخضرته وا

) لم یرد هذا اللفظ بالمعنى الذي ذكره الصاحب في المعجمات.٣٧٥(

  ) .٢٠(الهامش  ٩/٤٤٨) لم یرد هذا النبت في المعجمات،ولعله تصحیف (المكنان) ،ینظر: المحیط:٣٧٦(

(( الُمـــراُر : وفیـــه ٥/٢٧٠، والمقـــاییس : ٣٤،وینظر:كتـــاب النبـــات والشـــجر: ٨/٣٦١) نحـــوه فـــي العـــین : ٣٧٧(

وفیه(( والُمراُر :...َشَجٌر ُمرٌّ من أفضِل الُعْشِب وأْضَخِمه ...))    ١٠٧ـ١٤/١٠٦َشَجٌر ُمّر))) ، والتاج : 

وفیه ((وهذه الَبْقلُة من  ١٤/١٠٥وفیه (( الَمْرُو:ضرٌب من الریاحیِن)) ، والتاج: ٦/٢٤٩١) ینظر:الصحاح:٣٧٨(

حد)) أْمَراِر الُبُقوِل،والُمرُّ الوا

. ٢٠/١٠٥، والتاج :  ٣/١١٦٠، والصحاح :  ٦/٢٤١) نحوه في العین : ٣٧٩(

) لم نجده في كتب النبات والمعجمات.٣٨٠(

  . ١٨/١٥٩، والتاج :  ٧/٩٢، و اللسان :  ٧/٩٣) نحوه في العین : ٣٨١(

لتهذیب : وفیـه أنـه ممـا ینبـت فـي السـهل،وا ٤٢، وینظر: كتـاب النبـات والشـجر:٥/٣٧٠) نحوه في العین : ٣٨٢(

ـــُت  ١٤/١٤٨، والتـــاج :  ٥/١٨٤، واللســـان :  ١٠/٢٤٠ ـــَراُء ُمَلْیَحـــاُء َتْنِب ـــٌة َغْب ـــالفتِح َنْبَت ـــَرُة ب ـــه (( والَمْك وفی

َقَصدًا كأنَّ فیها َحْمضًا حین ُتْمَضخ ، ًتْنُبُت في السَّهِل والرَّمِل ، لها ورق ولیس لها َزهٌر ...))  .

وفیـــه أنـــه مـــن خیـــر النبـــت، والتهـــذیب :  ٢٨ر: كتـــاب النبـــات والشـــجر:،وینظـــ ٢/٣٢٩) نحـــوه فـــي العـــین :٣٨٣(

  . ٤/٥٨٦، واللسان :  ٦/٢٢٠٦، الصحاح :  ٢/٣٥٠

  .٧/١٤٤، والتاج :  ٥/٣٤٩، والمقاییس : ٣١،وینظر: كتاب النبات والشجر: ٣/٢٤٤نحوه في العین : ) ٣٨٤(

  . ٥/١١٠، والتاج :  ٥/٣٧٨، والمقاییس : ٨/١٢٩) نحوه في العین : ٣٨٥(

) لم نجد اسم هذا النبت في المعجمات.٣٨٦(

. ٥/٣٧١) نحوه في التاج : ٣٨٧(

وفیـه (( النَّجیـُل :  ٥/٣٩٦،وقد ذكر مع أسـماء الحمـض ، والمقـاییس : ٣٩) ینظر : كتاب النبات والشجر:٣٨٨(

ـــَجِر مـــن الَحْمـــِض)) ،والصـــحاح :  وفیـــه ((  ٢/٩٠٤. والمعجـــم الوســـیط :  ٥/١٨٢٦ضـــرٌب مـــن َوَرق الشَّ

لنَِّجیــُل : نبــاٌت ُعشــبيٌّ مــن الفصــیلة النجیلّیلــة ، ُمَعمــٌر ، ورقــه كــورق الُبــرِّ إال أنــه اقصــر ، یفتــرُش علــى ا
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األرض ویذهب ذهابًا بعیدًا وله سوق أرضیة ذات عقد كثیرة وأنابیب قصیرة ذات طعم حلـو مسـیخ ، یكثـر 

في األراضي التي تسقى فیضر بالزروع .)) 

   ٢٢/٢٤٥، والتاج :  ٨/٣٥٢، واللسان :  ٢/١٤١. وینظر : والتهذیب :  ١/٥٢٧ ) ونحوه في المحكم :٣٨٩(

،والمعجم ١٨٦،السفر العاشر٢، وینظر :المخصص:مج ١٣/٢٧٥، واللسان :  ٧/٢٤٣) نحوه في العین : ٣٩٠(

: ِنْسِریَنٌة .)) ُض عطريٌّ قويُّ الرائحِة واحدتهوفیه : (( النِّسریُن : ورٌد أبی  ٢/٩١٧: الوسیط

  . ٢٠/٢٨٤، والتاج / ٦/٢٤٧) نحوه في العین : ٣٩١(

) لم نجده في المعجمات.٣٩٢(

وفیه (( والنَِّصيُّ : نبـات مـن أفضـل المراعـي ، الواحـدة َنصـیٌَّة َوَرقـه كـورق الـزرع  ٧/١٥٩) ینظر: العین : ٣٩٣(

رطبـًا ، فـإذا وفیـه (( والَنِصـيُّ : نبـٌت مـادام ٦/٢٥١١، والصـحاح : ٤٦األولى)) ، كتـاب النبـات والشـجر:

 ((. ابیضَّ فهو الَطریفُة ، وٕاذا َضُخَم ویبس فهو الَحِليُّ

، والمعجـــــم الوســـــیط :  ٢٢/٢٦٦، والتـــــاج :  ٣/١٢٩١، والصـــــحاح :  ١/١١٤) نحـــــوه فـــــي : التهـــــذیب : ٣٩٤(

٢/٩٣٤  .

  .  ١٠/١٨٠) ینظر: اللسان : ٣٩٥(

ــُة الــریِح وهــو ( والنَّْعَنــُع : َبْقلَــةٌ وفیــه ( ١/٩١، وینظــر : العــین :  ٣/١٢٩١)  نحــوه فــي : الصــحاح : ٣٩٦( َطّیَب

  .  ٢/٩٢٦، والمعجم الوسیط :  ٢٢/٢٦٦، قال زائدة : الذي أعرُفُه : النَّعناُع)) ، والتاج : الفوذینجُ 

، والمعجــم الوســیط :  ١١/٦٧٣، واللســان :  ٥/١٨٣٢، وینظــر : الصــحاح : ٨/٣٢٥) نحــوه فــي العــین : ٣٩٧(

٢/٩٤٢ .  

ضـم : ضـرٌب مـن الشـجِر.)) ، وفیـه (( النُّْقـَدُة بال ٢/٥٤٥،والصـحاح : ٥٠:النبـات والشـجر) ینظر : كتـاب ٣٩٨(

  .  ٩/٢٣١: والتاج

  . ٥/١٢٩، التاج :  ٢/١٠١) نحوه في اللسان : ٣٩٩(

  .  ١٨/١٩٢والتاج :  ٣/١٠٦٠) ینظر : الصحاح : ٤٠٠(

  . ٤/١٨٣، القاموس المحیط :  ٥/٢٠٤٥، والصحاح :  ٥/٣٥٩) ینظر : المقاییس : ٤٠١(

 ٢٦/٤٤٧، والتـاج :  ٥/٤٠٢، والتهذیب : ٣٣،وینظر: كتاب النبات والشجر: ٣/٣٩٦) نحوه في العین : ٤٠٢(

وفیـــه (( النَّْهـــُق عشـــٌب مـــن الفصـــیلة الصـــلیبیة َیطـــوُل ، لـــه ورٌق ِعـــراٌض ،  ٢/٩٥٩، والمعجـــم الوســـیط : 

لها بـذور شـبیهة ببـذور الكُرنـب إال انَّهـا وأزهاٌر كزهر الكُرنِب وثمرته خردلة تطـول شـفة واحـدة حـادَّة ، بـداخ

أصغر ؛ وطعم هذا النبات ِحرِّیف ، ویعرف أیضًا بالجرجیر البّري.)) .

  .  ٩/٣٤٣، والتاج :  ٤٣٦/ ٣،  واللسان   ٢/٥٥٦،والصحاح : ٤٦) نحوه في كتاب النبات والشجر:٤٠٣(

لم نجد هذا المثل في  مجمع األمثال. )٤٠٤(

ن أســماء الحمــض، والتهــذیب : ،وفیــه أنــه مــ٣٩، وینظر:كتــاب النبــات والشــجر:٤/٤٩) نحــوه فــي العــین : ٤٠٥(

،وفیه أنه((من النبات المر.)) .١٠٥وكفایة المتحفظ: ٥/٢٠٥٦، والصحاح : ٦/٢٩٦

  . ٤/٢٧٧والقاموس المحیط :  ١٣/٤٣٦، واللسان : ٤/٤٤) نحوه في العین:٤٠٦(

ـــات وا ٣/٣٩٩) نحـــوه فـــي العـــین : ٤٠٧( ـــر  ٣٧لشـــجر:، وینظر:كتـــاب النب ـــد ذكـــره مـــع اســـماء النبـــت مـــن غی وق

وفیه (( الَهْیَشُر والَهْیُشوُر:  ٢/٨٥٤.وینظر : الصحاح :  ٦/٥٤، والمقاییس :  ٦/٧٨الذكور،والتهذیب : 

شجٌر)) .
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١١٤

، والمحكــم :  ٦/٢٣٧وقــد ذكــره مــع غیــر األحــرار مــن البقل،والتهــذیب :  ٣٢) ینظر:كتــاب النبــات والشــجر:٤٠٨(

ـلِّیاِن والنَِّصـوالوفیـه (( ٤/٢٧٩ ، ّي ، ولونـه أحمـُر فـي ُرطوَبِتــهِ َهْلتـى : َنبـٌت ... وهـو أحمـُر َیْنُبـٌت نبـاَت الصِّ

ویـزداد ُحمــَرًة إذا َیِبــیَس ، وهـو مــائيٌّ ، ال تكــاد الماشــیُة تأكلـُه. مــا َوَجــدت شــیئًا مـن الكــأل َیشــغُلها عنــه.)) ،

  . ١/١٦٠والقاموس المحیط : ،  ٢/١٠٥، واللسان : ١٨٦، السفر العاشر:٢والمخصص:مج

  . ٣/٢٩١، والقاموس المحیط : ١٠/٣٩٦،واللسان: ٤/١٣٠) نحوه في المحكم : ٤٠٩(

  . ٣/١٣٠٨) ینظر : الصحاح : ٤١٠(

  . ٤/١٩٢) نحوه في القاموس المحیط : ٤١١(

.٤١٧النجم: ما لیس له ساق/شرح كفایة المتحفظ: )٤١٢(

) لم نجده في كتاب النبات والشجر والمعجمات.٤١٣(

  . ٥/٢٧٣، واللسان :  ٢/١٥١) ینظر : القاموس المحیط : ٤١٤(

  . ٢٤/٤٤٨، والتاج :  ٩/٣٥٢، واللسان :  ٦٢٢) نحوه في العباب :حرف الفاء/٤١٥(

وهذا مما استدركه الخارزنجي على الخلیل. )٤١٦(

وفیه((الولیع:َطْلٌع ما دام في قیقائه.)) . ٣/١٣٠٤) ینظر : الصحاح : ٤١٧(

  .٥/٢٠٦٤،والصحاح :  ٦/١٥٩،و ینظر : المقاییس : ٢٩لنبات والشجر:) ونحوه في كتاب ا٤١٨(


