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 صفات النساء ابئية الفاء
 "دراسة داللية"

 قسم اللغة العربية - كلية الرتبية   - جامعة مصراتة - زينب منصور حممد عباس أ.
 

 املقدمة
 من بين عدانن .العريّب احلمد هلل منزل كتابه أبفصح وأبلغ لسان, على قلب املصطفى 

 أّما بعد : 
ُلح من بالغتها, وما ُُسع من األعراب يف بواديها, بفصيح لغتنا, وما م كتب اللغةفقد ُرصَّت      

ألفاظ وتراكيب مّدت جذورها يف تربة بدوية خصبة, روهتا أسالت ألسنة عربية فصيحة, فأينعْت 
ا هبا يف وْ يف أسواقهم وجمامعهم ومراتعهم, وتبار  , حاهلمرْ لّ هم وت  وآتت أكْلها عندما ختاطبوا هبا يف ح  

ا هبا يف قريض شعرائهم ورّجازهم, وتساجعوا هبا يف نثر وّعاظهم, ويف وْ تباه  منافراهتم ومفاخراهتم, و 
  .أهازيج رعاهتم

 ,نبوغ العقل العريبّ , و هبا لسانه –تعاىل  –فطرة الفصاحة والبالغة اليت اصطفى هللا وكذلك      
حوله وصفاً , أقدرْت لسانه على وصف ما تهبه لغ -جّل   شأنه  –والثراء اللغوي الذي حبا هللا 

دقيقًا , ومن ذلك املرأة, فقد انلت قدرًا وافيًا من وصفهم, ابعتبارها جزءًا من حياهتم, فهي األم 
والزوجة واالبنة واجلارية والصاحبة واجلارة, وصفوا ما ظهر منها وما بطن, فأظهروا سّرها وما حيكى 

 اقتفاًء ألثرها . عنها يف العلن, وقفوا على األطالل ألجلها, وشدُّوا الرّ ح ال 
هلذا فقد أودعت يف هذه الوريقات ما مجعته من خزائن زاخرة أبلفاظ وتراكيب, أعجزْت من     

حقيقة أو خياالً, , ألفاظًا قاصدين هبا وصف املرأة مدحًا وثناًء, أو ذّمًا وهجاًء, ليحصي هاعّدها 
ت املعاجم عن بعضها, فنعم , توارثتها صفحا فوظةة, حبرب أقالم النّساخ حمنضودآللئ حسان م

 اإلرث املوروث.  
رّّبا لقلة استعمالنا هلا  –وألّن أغلب هذه الصفات جنهلها, ولو ُسعناها ال نكاد نفقه هلا معىًن     

صدان تقدمي هذه الصفات ملن مل حيط هبا ُخرْبًا , د قفق –أو البتعادان عن لغتنا العربية الفصحى 
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ل االطّ الع عليها ومعرفتها واإلملام ّبا توحي إليه من معاٍن ولتخصيصها يف حبث مستقل ليسهُ 
 مشرتكة أو مرتادفة أو متضادة , وللمشاركة يف خدمة لغتنا العربية . 

اقتصرُت على مجع الصفات اليت وصف هبا العرُب الفصحاُء املرأة  ابئية الفاء, قد فولكثرهتا     
ن احلروف الشفوية اجملهورة, سهٌل يف املنطق, فكثرت اليت حرفها األصلّي األول ابء؛ ألنّه م :أي

 .  , لتزداد لغتنا ثراء وهباء أبنية الكالم املؤلفة منه
املتعددة, املتشاهبة أو املختلفة, مروية  حسب أصوهلا مقرتنة بدالالهتا املنفردة أوأبوااًب رتَّبُتها و     

ثقاُت اللغة ورواهتم, وعلى هللا قصد  أبعذب الشواهد وأفصحها وأبلغها, وّبا رواه عن فصحائهم
 السبيل , وإليك هذه الصفات :  

 صفات النساء ابئية الفاء
 ابب ) ب أ ب أ ( الرابعي

 البُ ؤ يْب ي ة: هي السيدة الظريفة ,اخلفيفة, وقيل: هي كرمية األصل أو اخلسيسة.  -البؤبؤة 
يف اخلفيف, والبعيد النظر يف )) السيد الظر  فقد روي عن الفصحاء أّّنم قصدوا ابلبؤبؤ   

 , وهي يف  قول الراجز هبذا املعىن عندما وصف املرأة فقال : (1)ؤة (( بُ ؤْ العواقب, واملرأة ب ُ 
 * قد فاقت البؤبؤ البؤيبية *

 (2)* واجللد منها غرقئ القويقية*
لبؤبؤ أيضًا )) األصل وقصدوا اب, (3))) وقال ابن خالويه:  البُ ْؤبُؤ: السيد, والبُ ؤ يْب ي ة :السيدة (( 

 . (4)الكرمي, أو اخلسيس ((
 ابب ) ب ت ( وما يثلثهما

دَّة مغرزه, فقد قال اجلوهري: )) البتع : طول العنق مع شدة  ب ت عة: وهي املرأة طويلة العنق مع ش 
 .                                         (5)مغرزه (( 

                                                 
 ) ب ( 33/  1)أبأب (, القاموس احمليط  553/  10)أبأب(, واحملكم  73( مقاييس اللغة ص  1
 ) أبأب ( 137/  1) أبأب (, و) قيق ( واتج العروس  310/  1( ورد هذا الرجز بال نسبة يف لسان العرب  2
 )أبأب( 310/ 1  ( نقل عنه هذا الكالم يف لسان العرب 3
 ) أبأب ( 136/  1, واتج العروس 71, والصحاح ص  1107/  2( ينظر : مجهرة اللغة  4
 )بتع( 78( الصحاح ص :  5
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 . (1):طويل, وامرأة بتعة كذلك (( )) وقيل : مفرطة الطول , ورجل ب ت ع  
 . (2)وهي شديدة الُعُنق؛ ألنَّ )) البتع: شدة العنق, رجل ابتع, وامرأة بتعاء (( بتعاء:

ب ت يل : )) من النساء: املنقطعة عن الرجال ال أر ب  هلا فيهم ؛ وهبا ُسيت مرمي أم ال –ب  ُتول ال
    ,(3)ا ملرمي العذراء: البتول والبتيل لذلك (( وقالو  -على نبينا وعليه الصالة والسالم -املسيح 

 .            (4) (( قال أبو عبيدة: ُسيت مرمي البتول: لرتكها التزوج ))
   (5)عن الدنيا ((  –عّز وجلّ -)) ويقال:هي املنقطعة إىل هللا وزاد  اجلوهري داللة أعّم بقوله:    
صلى هللا عليه  -بنت سيدان رسول هللا  – عنها رضي هللا -وُسئل أمحد بن حيىي عن فاطمة ))    

مل   قيل هلا: البتول ؟ فقال: النقطاعها عن نساء أهل زماّنا, ونساء األمة عفافاً, وفضالً,  –وسلم 
 .(7)(( –عّز وجّل  -, وقيل: انقطاعها عن الدنيا إىل هللا (6)و ديناً, وحسباً 

, من ذلك, (8) (( منقطعة اخل ْلق عن النساء هلا عليهنَّ فضل امرأة ُمبتَّلة اخل ْلق, أي :)) ُمب  تَّلة: 
 (9)ُمب  تَّلة اخل ْلق مثل امل ه ا * مل تر  َش ْساً  وال زمهريرا            قول األعشى:

 (10)ُمب  تَّلة هيفاء رود شباهبا * هلا مقلتا رمي وأسود فاحم       وقال أيضاً:      

                                                 
 ) بتع( 300/  20)ع ت م (, و اتج العروس  221/  1)بتع(, وينظر: احملكم  1/320( لسان العرب   1
 )ب ت ع ( 254/  1( مجهرة اللغة  2
)ت 207/  14, والتهذيب  28)ب ت ن (, و أساس البالغة ص256/  1)بتل( , وينظر : مجهرة اللغة  321/  1( لسان العرب   3

 )بتل( 52/  28)بتل(, اتج العروس 74. ومقاييس اللغة ص 73ل(, و الصحاح ص
 ) ت. ل( 207/  14( هتذيب اللغة  4
 ) بتل (  73( الصحاح ص  5
 ل(. -)ت  207/  14( هتذيب اللغة  6
 ) بتل (. 321/  1)ب ت (, و لسان العرب  94/  1( النهاية يف غريب احلديث واألثر 7
 ) بتل( . 322/ 1) بتل(, ولسان العرب  47)ب ت ل( , ومقاييس اللغة ص  208/  14( هتذيب اللغة  8
 برواية: 34/  1, ويف كتاب الصناعتني 95( البيت من املتقارب , وهو لألعشى يف ديوانه ص  9

 من القاصرات سجوف احلجا * ل مل تر مشساً ال زمهريرا                           
) زمهر ( بنفس رواية  451/  11) بتل (, واتج العروس  322/ 1ل ( , ولسان العرب   -) ت  208/  14ويف هتذيب اللغة        

  407/  2الصناعتني, وورد بال نسبة يف املخصص 
)ح ف م(, واتج 254/ 3)ح ف(, وبال نسبة يف العني 79/ 5, ويف هتذيب اللغة 77ألعشى يف ديوانه ص ( البيت من الطويل, وهو ل 10

 )فحم(  197/ 33العروس 
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ة من النساء: احلسنة اخل ْلق ال يقصر شيء عن شيء, ال تكون املبتل)) : قال ابن األعرايب    
قال غريه : هي اليت تفرد   ح س ن ة العني ُس  جة األنف, و ال ح س ن ة األنف ُس  جة العني, ولكن اتمة ,

 .(1) (( كل شيء منها ابحلسن على حدته
, وأنشد بيت (2)عضه بعضًا ((امرأة ُمب  تَّلة: أي اتمة اخل ْلق, مل يركب حلمها ب)) وقال اجلوهري:  

د اال  رخيمات الكالم ُمب  تَّالت *:           ذي الرمة   (3)جواعل يف الب  ر ى ق ص باً خ 
 ابب ) ب ث ( وما يثلثهما

)) شفة بثعة:  , وذكر ابن دريد أنَّ (4)ب  ثْ ع اء: )) وامرأة بثعة و بثعاء: محراء اللثة وار متها ((  –ب ث ع ة 
 . (5)دمها , والرجل أبثع , واملرأة بثعاء ((غلظ حلمها وظهر 

 . (7)((  (6)ة الب ضَّة ب  ثْ ن ة: )) املرأة احلسناء الناعمة الغضَّ 
 ابب ) ب ج ( الثالثي منهما والرابعي

الب ج ج: سعة العني وض ْخمها  ))َب َّاء: وهي املرأة الواسعة م ش قَّ العني, قال ابن فارس يف معىن: 
 . (8) ((نثى َب َّاء ,ورجل َبيج , واأل

هي اجلارية )) الب ْجب اجة :  وقيل:, (9)َب ْب اجة: قال ابن سيده : )) امرأة  َب ْب اجة : قصرية ((
 يف قول أيب النجم : (10) ((السمينة 

                                                 
 )بتل( 53/  28) بتل(, واتج العروس  322/  1, ولسان العرب 208/  14, وهتذيب اللغة 115/  1( فقه اللغة  1
 115/  1) بتل (, وينظر: فقه اللغة  73( الصحاح  2
 , من قصيدة ميدح هبا بالالً بن أيب بردة مطلعها : 1515/  3( البيت من الوافر, وهو لذي الرّمة يف ديوانه شرح الباهلي  3

 أراح فريق جبتك اجلماال  *  كأّّنم يريدون احتماال                                                                                      
/  28) بطق(,  و 26/ 24) بتل(, واتج العروس  322/ 1) خدم (, لسان العرب  28, وأساس البالغة ص 369/  1إصالح املنطق  ويف

 ) خدل ( 398
 )خبذع ( 304/ 20) بثغ (, واتج العروس  323/   1( لسان العرب  4
 ع ( )ب ث701/  1)بثغ(, واتج العروس  702/ 1, و القاموس احمليط 124/ 1( املخصص 5
 . 12(  سيأيت الكالم على داللتها يف ص  6
 ) بثن ( 324/  1(  لسان العرب  7
, واتج 74, والصحاح  ص28, وأساس البالغة  ص98/ 1)ج م(, واملخصص 228/ 7)جبج(, وينظر: احملكم  66( مقاييس اللغة ص 8

 )جبج( 409/  5العروس
 . 347/  1( املخصص  9

 )جبج( 410/ 5(, واتج العروس )ج ب  275/ 10( هتذيب اللغة  10
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    (1)ْدن هضيم اخل ْصر ** داٌر لبيضاء ح ص   ان الّس    رْت * َب ْب اجة الب  
 أو اليت خرجت ُسرَّهتا , ونتأت وغلظ أصلها .َب ْراء : املرأة عظيمة البطن, 

 أي: عظيمة البطن . (2)قال ابن سالم: )) رجل أَبر: إذا كان أعظم البطن, وامرأة َبراء ((   
 ...وقال ابن سيده: )) الُبْجرة :السُّرَّة من اإلنسان والبعري... فهو أَبر إذا غلط أصل سرَّته    

    .(3)واملرأة َب ْراء (( 
 ) ب ح ( الثالثي منهما والرابعيابب 

: امرأة  :حب ْت ة : اخلالصة من كّل شيء, قال اجلوهري , قلت  )) عريب حبٌت, أي: حمض, وإْن شئت 
 ال يشوهبا أي نسب آخر., أي: حمضة خالصة,  (4)عربية حبتة (( 

 –ْيد رة و الدَّْحد احة حنو: اجل   –ة الُبْحرُتة: وهي املرأة القصرية, ذكر ابن سيده أنَّ معىن )) الُبْحرتُ 
 .(5)القصرية ((

قال ابن سيده: )) الُبحَّة, والب ح ح,  ,حب َّة: وهي املرأة اليت يف صوهتا غلظ, وخشونة -حب َّآء  
ْلقه ... وامرأة حب َّاء ,  ا كان خ  والب ح اح, والُبُحوحة, والب ح احة: كله غلظ يف الصوت وخشونة, و رّبَّ

 . غليظة الصوت, أي: (6)وحب َّة (( 
حب ْر يَّة: قال الزخمشرى: وامرأة حب ْر ية :عظيمة البطن, ُشبّ هْت أبهل البحرين, وهم مطاحيل عظام 

 : , قال الطرماح  (7)البطون ((
ت ط ْق حب ْر يَّة من جُم اشع * عليه ومل يُْدع ْم له جانب املهد  (8)ومل ت  ن ْ

                                                 
) جبج (,  واتج  326/  1) ج ب (, و لسان العرب  275/  10, ويف هتذيب اللغة 197( هذا الرجز أليب النجم العجلي يف ديوانه ص  1

 ) جبج ( 410/  5العروس 
 )غثث( 291/ 2( غريب احلديث  2
)جبر(, واتج 327/  1, ولسان العرب 291/  2ديث أليب عبيدة , وينظر: غريب احل 156/  1)جبر( املخصص  294/  3( واحملكم  3

 )جبر( 105/ 10العروس 
 )حبرت(4/436) حبت(, واتج العروس 331/ 1)حبت(, و لسان العرب  260/ 4)حبت(, وينظر: هتذيب اللغة  76( الصحاح ص 4
 . 347/  1( املخصص  5
 ) حبح ( . 332/  1)حبح ( لسان العرب  76)ب ح ح (, الصحاح ص 64/  1)ب ح ح(, وينظر: مجهرة اللغة  2/549( احملكم  6
 )ح رم( 28/  5)حبر(, وهتذيب اللغة  30( أساس البالغة ص  7
 . 30) ح ر م (, و أساس البالغة ص  28/  5( البيت من الطويل , وهو للطرماح يف هتذيب اللغة  8
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حر, فقد )) كانت أُساء بنت ُعم ْيس يقال هلا: وكذلك وصفت هبذه الصفة املرأة اليت تركب الب 
ا كانت هاجرت إيل بالد النجاشى فركبت البحر, وكل ما نسب إيل البحر, فهو حبري  الب ْحر يَّة؛ ألّنَّ

 ))(1). 
عة أبطن شقوا ُأْذّنا , فلْم تُ رْك ْب , ئإذا نتجْت سب ))حب  رية : وهذه الصفة على وجه التشبيه ابلناقة 

يت  املرأة حب   وملْ حُيْم    .(2) ((رية نقالً من ذلك ْل عليها , وُسُّ 
 ابب ) ب خ ( الثالثي منهما والرابعي

ْت رية  -َب ْرت  يّ ة : وهي املرأة املتبخرتة يف مشيتها, املعجبة بنفسها, أو حس ن ة املشي و اجلسم, قال َب 
ْت ري: حسن املشية واجلسم, اخلليل: )) الت َّب ْخرُت: مشية حسنة, رجل َُبْرُت ّي: صاحب َب ْ  رتة, ورجل َب 

ْت رية ((  , وهي حسنة املشية واجلسم أيضاً. (3)وامرأة َب 
 . (5)انعمة اترة ((  (4)َب ْد ن : )) امرأة َب ْد ن: ر خصة

قال الليث: )) الب خ ر: ريح  , (6)م ْبخ رة : وهي املرأة  اليت تغريت ,أو أنتنْت رحية فمها. -َب ْر اء 
رة خ  بْ م   (8)} إايك وكل جم ْف رة يف حديث املُغريةجاءت , و (7)من الفم, و هو أَبر وهي َبراء ((كريهة 

 ., فهو يقصد التحذير من املرأة الكريهة رائحة اجلسد والفم (9){

                                                 
 )حبر( 128/ 10, واتج العروس )حبر( 337/  1)حرم(, ولسان العرب  28/ 5( هتذيب اللغة  1
 )حبر(.  29( املصباح املنري ص 2
) خبرت(, واتج العروس  339/ 1, ولسان العرب 308/ 1)خ ت (, واملخصص  343/ 5)خ ت(, وينظر: احملكم  335/ 4( العني  3

 )خبرت( 136/ 10
 ص ( ) ر خ 586/  1( امرأة َرْخصة البدن إذا كانت انعمة اجلسم ... مجهرة اللغة  4
)خبدن(, واتج العروس  340/ 1, ولسان العرب  112/  5)خ ن(, و املخصص  343/ 5)خبند (, احملكم  275/ 7( هتذيب اللغة  5

 )بدل( 235/ 34
)خبر( , واملصباح  340/  1)خبر(, و لسان العرب  158/  7, وهتذيب اللغة  340/  4)خ ر م (, واملخصص   259/ 4( ينظر: العني  6

 )خبر(. 133/  10)خبر(, واتج العروس  29املنري ص
 ) خ ر م ( 259/  4, والعني 158/  7( هتذيب اللغة  7
يب احلديث ( ذكر ابن األثري أّن معىن جمفرة: هي متغرية ريح اجلسد , وقالوا أيضاً : امرأة جمفرة اجلنبني, أي : عظيمتهما , ينظر النهاية يف غر  8

/  1و ابب )ج مع ف( , وكذلك الثعاليب فقد ذكر أّن اجملفرة هي: عظيمة اجلوف , يف كتابه  فقه اللغة ابب ) ب مع خ (  255/  1واألثر, 
) ز.و ( , والزبيدي يف اتج العروس  134/  2) يف تفصيل أمساء احليات وأوصافها ( وكذلك الزخمشرّي يف الفائق يف غريب احلديث  122

 ) جفر( 452/  10)خبرت(, و 135/  10
 )خبرت( . 2491/  1ابب ) ب مع خ( , واتج العروس  255/  1هذا احلديث يف : النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ورد 9
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 ؛ ألنَّ البَّْخس ّبعىن الظلمللحقّ  ابخسة: وصفْت هبما املرأة الظاملة, أو الناقصة -ابخس
,أي : تنقصه حّقه وتظلمه, (2)ابن سيده: )) ابخس, أي : تبخس من يبايعها ((وقال  ,(1)والن َّْقص

 . (3)ويف املثل:} حتسبها محقاء وهي ابخس {
ء (( داة و اخلبنداة نْ خ  ,  ذكر ابن دريد أنَّ )) الب  (4)الب خ ْنداة: )) من النساء: التامة القصب الرَّايَّ

   , أمَّا ابن فارس فقد ذكر أنَّ (6)وا : الغليظة الساقني (( البدن, وقال (5)هي املرأة الناعمة التارَّة 
 العجاج :  قال, (7)داة: ثقيلة األوراك ((نْ )) امرأة َب   

  (8)* قامْت تُريك خ ْشية أن ت ْصر ما * س  اق اً َب    ْنداة وك  ْع باً  أْدر ما * 
 ابب ) ب د ( و ما يثلثهما

 , (10)(( (9)ء من النساء: الواسعة الرُّْفغب ْدحاء: قال ابن فارس:)) الب ْدحا
   (11):             * بدحاء ال تسرته فخذاها * لراجزقال ا 

م قالوا )) للمرأة البادن: ب  ْيد ح, أي: صاحبة بدن ((  : نقلب  ْيد ح  (12)ابن فارس عن الفصحاء أّنَّ
 (13)ْيضاء ب  ْيد حأغاُر على نفسي لسلمة خالياً * ولو عرضْت يل كّل ب     قال الشاعر:  

 
                                                 

 30)ب خ س (, وأساس البالغة ص 303/  3) خبس(, و احملكم 88/  7)ب خ س(, وهتذيب اللغة  289/  1( ينظر: مجهرة اللغة  1
 )خبس(. 438/  15)خبس(, واتج العروس  341/  1)خبس(, ولسان العرب   77)خبس(, والصحاح ص

  406/  3(املخصص  2
 )خبس( 341/  1)خبس(, ولسان العرب   77)خبس(, والصحاح ص 30,  و أساس البالغة ص171/  1( ورد املثل يف جممع األمثال  3
 )خبند( 7/404العروس )خبند(, واتج  1/343) ي خ (, ولسان العرب 254/ 1, والنهاية يف غريب احلديث 1/335( املخصص  4
 )ترر( . 282/  10( اتّرة: هي املرأة املمتلئة, يقال: جارية يف بدّنا ترارة , وهو الُسْمن والبضاضة , اتج اللغة  5
 )ب خ ( 1116/  2( مجهرة اللغة  6
 )خبد( 67) ب خ (, ومقاييس اللغة ص  117/  1( اجململ  7
) درم (, وورد بال نسبة يف معجم 142/  32) بدد (, و 404/  7د ر م (, واتج العروس  ) 638/  2( الرجز للعجاج يف مجهرة اللغة  8

, واتج  338.  174/  1)ع ك ب(, واملخصص  211/  1) ب خ (, وهتذيب اللغة   1116/  2, ومجهرة اللغة  91/  2ديوان األدب 
 ) كعثب (. 155/  4العروس 

 )رفغ ( 456عيشه :اتسع فهو يف عيش رافغ ورفيغ ,أي : واسع طيب ...  الصحاح ص  ( الرَّْفغ : سََّعة اخلصب , يقال :رُفغ 9
 )بدح(.   80( مقاييس اللغة ص  10
 ) بدح ( . 80( ورد الرجز بال نسبة يف مقاييس اللغة, ص  11
 )بدح (  302/  6)بدح(, واتج العروس  80( مقاييس اللغة ص  12
 )بدح ( 80اييس اللغة ص ( البيت من الطويل , وهو للطرماح يف مق 13
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ْري  يَّة )) قال الليث:  وهي املرأة السمينة, ب  ْيد خ ة:  . (1) ((امرأة ب  ْيد خة : اترّة, لغة مح 
, قال ابن سيده : )) إذا كثر حلم  (2)ب دَّاء: قال أبو عبيد: )) املرأة ب دَّاء:  عظيمة اخللق (( 

         ل طرفة : ا, ق(3)امرأة بداء ((الفخدين فتباعد ما بينهما, فذلك البدد , ورجل أبد و 
 (4)فهي بدَّاء إذا ما أقبلت * فخمة اجلسم رداح هيدكر

ي م ْشية األب دّ  *            : يلة السعديّ ويف قول أيب نُ     (5)* ب دَّاء َت ْش 
 .(6))) امرأة ُمت  ب دّ د ة: مهزولة بعيدة بعضها من بعض ((قالوا: ُمت  ب دّ د ة: 

وامرأة ب ْدعة: إذا كان  )) رجل ب دْعٌ ري: شريفة, قال األزهال شجاعة أوال عاملة أوالاملرأة  ب ْدع ة :
 .(7)غاية يف كلّ  شيء, كان عاملًا, أو شريفاً, أو شجاعًا... ونساء ب د ع, وأْبد اع ((

جل ابدن قال اخلليل: )) ر , بدين: وهي املرأة السمينة, أو معتدلة اخللق –ُمب دَّنة  –ابدنة –ابدن
)) البادن املتماسك, أي:   , وقال ابن األثري: (8)ومبدن, وامرأة ُمب دَّنة, أي: ُسينان جسيمان (( 

املرأة السمينة ابلبادنة, نعتوا  , وكذلك(9)معتدل اخل ْلق, كأنَّ أعضاءه ميسك بعضها ببعض ((
 . (10)والبدين

 ابب ) ب ذ ( وما يثلثهما
 قال اخلليل : ,(11)كالمها فاحش قبيح   سّرها, أو اليتتبوح ب بذيَّة: هي املرأة اليت

                                                 
 1)ب د خ (, و املخصص  321/  2)بدخ (, واحملكم  129/  7)بدخ(, وهتذيب اللغة  356/  1,والقاموس احمليط  234/  4( العني  1
 )بدخ( 232/  7)بدخ(, واتج العروس 347/  1, ولسان العرب 339/ 
 .  191/  1)بدد(, واملخصص  80لصحاح ص)م د(,  وا 442/  4, وهتذيب اللغة  325/ 1( الغريب املصنف  2
 )حيك( . 565/  1, ومجهرة اللغة  14/  8, وينظر: العني 171/  1( املخصص  3
 )هدكر(417/ 14, واتج العروس 114/ 5)هدكر(, واملخصص 462/ 4( البيت من الرمل, وهو لطرفة يف احملكم  4
/  14)بدد(, وورد بال نسبة يف هتذيب اللغة  409/  7) بدد (, واتج العروس  348/  1( هذا الرجز أليب خنيلة السعدي يف لسان العرب  5

اء متشي مشية النزيف       208/  3, و 171/  1, املخصص  565/  1)د م(, مجهرة اللغة  57  برواية: * بدَّ
 )بدد( . 411/  7)بدد(, واتج العروس  349/  1( لسان العرب  6
 )بدع ( 309/  20)بدع (, واتج العروس   353/ 1, ولسان العرب )بعد( 234/  1( هتذيب اللغة  7
 )بدن( 355/ 1, ولسان العرب 223/  1, وينظر: مجهرة اللغة  52/  8( العني   8
 ) بدن(  411/  5)م س(, وينظر: اتج العروس  705/  4( النهاية يف غريب احلديث واألثر  9

 ) بدن( 237/  34)بدن(, واتج العروس  355/  1سان العرب , ول 84/  6, املخصص  81( ينظر: الصحاح ص  10
 )بذا(. 31)بذا(, و املصباح املنري ص 364.  360/  1)بذا(, وينظر: لسان العرب  81( الصحاح ص  11
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, واستدل على ذلك بقول  (2), وامرأة بذيّة: بّينة البداءة (((1))) رجل بذّي إذا نطق هبجز 
 الشاعر: 

 *ه ْذر البذيئة ليلها مل هتجع*
 . (4), وقيل: قليلة احلياء (3)وقيل: امرأة بذية سليطة فّحاشة   

 منهما والرابعي ابب ) ب ر ( الثالثي
كما قال   وتنزهْت وتباعدْت عنها, من الديون والعيوب واألمراض,اليت ختلصْت ب ر يئ ة : وهي 

وامرأة ...بُ ْرءاً  اجلوهري يف معىن برأ: )) برئُت منك , ومن الديون والعيوب , وبرئُت من املرض
 . (5)(( بريئة 

)) إذا كان معىن  ة العينني, أو حسنهما أو نقاؤمها,وهي املرأة املتباعدة احلاجبني, أو واسع ب  ْرج آء :
الب  ر ج : تباعد بني احلاجبني , وقيل : سعة العني, وقيل: سعة بياض العني , وع ظ م املقلة , وُحْسن 
احل د قة , وقيل: هو نقاء بياضها , وصفاء سوادها , وقيل: أن يكون بياض العني حُمْد قًا ابلسواد  

يقصدون هذه الصفات عندما قالوا: )) امرأة ب  ْرجاء:  , فهم(6)((ا شيء كله ال يغيب من سواده
  .(7)ب  يّ ن ة الب  ر ج ((

ُمت  ب  رّ جة: عن أيب العباس أنَّه قال يف معىن )) املُت  ب  رّ جة من النساء: القليلة التسرت, مأخوذ من تباريج 
 (8)النبات, وهو هتاويله, وما ظهر من زينته ((

  :(9){و ال  ت  ب  رَّْجن  ت  ب  رُّج  اجلْ اه ل يَّة اأُلوىل    قوله عزَّ وجلَّ: }يف الزجاج قالو    

                                                 
   )هجز( . 473/  1( اهلجز: النبأة تسمعها خفية, ومن ذلك قوهلم: هاجزه, أي: ساره, يعين أابح له بسّره ... مجهرة اللغة  1
 )ذ م( 203/  8( العني  2
 )ح ظ ( 265/  4) ع ق ( , و 144/ 1( ينظر: هتذيب اللغة  3
 . 187/  2( املزهر  4
/  1, واتج العروس  3/  1)ب ر أ(, والعباب  287/ 10)ر ب (, واحملكم  193/ 15)برأ(, وينظر: التهذيب  81( الصحاح , ص 5

 )برأ(.147
 ) برج (.  416/  5)برج(, واتج العروس  369/  1لسان العرب   84, والصحاح , ص )ب رج ( 265/  1( مجهرة اللغة  6
 ) برج (.416/  5) ب ر ج (, واتج العروس  265/  1, وينظر : مجهرة اللغة  84( الصحاح ص 7
 . 34/  4( املخصص  8
 .33( سورة األحزاب, من اآلية :  9
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نَّ كنَّ يتكسَّْرن  يف مشيتهنَّ ))  الت َّب  رُّج: إظهار الزينة, وما ُيستدعى به شهوة الرجال, وقيل: إّنَّ
 .(1) ((ويتبخرْتن  

 .(2)ملرأة حماسن جيدها ((: )) ت  ب  رَّج ت  املرأة: أظهرْت وجهها, وإذا أبدْت اقيلو   
  ابن سيده:,أي: انعمة ُسينة البدن, قال (3)وهي )) املرأة التارة الناعمة (( : بُ ر ْخداة  -ةب  ر ْخد ا

ْنداة (())  اة يف َب   , يقصد أّنما مرتادفتان يف املعىن.  (4)أرى اللحياين حكى  امرأة ب  ر ْخد 
رَّة –ب  رَّة    أي: ُمْشف ق ة عليه.  (5)ة بولدها وابرَّة ((ب  رَّ  األمُّ )) قالوا: :  اب 
    ذكر ابن فارس أّن امرأة  ب  ر زة , و (6)ب  ْرزة : )) امرأة ب  ر زة : موثوق برأيها وفضلها وعفافها ((  

قال الثعاليب: )) الب  ر زة إذا كانت جليلة تظهر للناس, وجيلس , و (7)((  جلهارة والعقلابتوصف  ((
 . (8)إليها القوم (( 

لة, قد ربز هلم وهي كهْ فتُ  , وقال الزخمشري )) الربزة : العفيفة الرزينة اليت يتحدث إليها الرجال    
 . (9) خال هبا سّن فخرجت عن حّد احملجوابت ((

, وهي       أما ابن األثري فقد روى أّن )) امرأة ب  ر زة إذا كانت ك ْهلة, ال حتتجب احتجاب الشواب 
 .(10)(( جتلس للناس وحتدثهم مع ذلك عفيفة عاقلة ,

وقال ابن منظور: )) امرأة ب  ْرزة : ابرزة احملاسن اليت ليست ابملتزايلة, اليت تزايلك بوجهها      
 .(11)وتسرته عنك, وتنكّب إىل األرض ((

  

                                                 
 170/ 4( معاين القرآن وإعرابه للزجاج . 1
 . 412/  7)ب ر ج ( , واحملكم  265/  1)برج(, وينظر: مجهرة اللغة   370.  369/  1سان العرب ( ل 2
 ) برخد( 431/  7)ب(, اتج العروس  268/  1( القاموس احمليط  3
 )برخد( 374/  1( لسان العرب  4
 )برر( . 382/  1)برر( , و لسان العرب  86( الصحاح ص  5
 )برز( .20/ 15, واتج العروس  253/  4)رزم(, واملخصص   138/ 13اللغة   , وهتذيب 364/  7( العني  6
 )برز(22/ 15.)يرز(, واتج العروس  87, والصحاح  ص 307/  1, وينظر: مجهرة اللغة  81( مقاييس اللغة  ص 7
 )برز(20/ 15, واتج العروس 116/ 1( فقه اللغة  8
 )برز( 33باح املنري )ب ر(, واملص 96/ 1( الفائق يف غريب احلديث  9

 )ب ر( 295/  1( النهاية يف غريب احلديث واألثر  10
 )برز( 26)برز( , وينظر: املصباح املنري ص  384/  1( لسان العرب  11
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 , وال أرى اختالفاً ظاهراً بني هذه املعاين. (1)وقيل: )) امرأة برزة : ابرزة احملاسن ظاهرهتا ((   
 ... أو اتمة يف كل فضيلة ,أو أصالة ,أو مجال ,رعة : وهي اليت فاقت يف علماب 

قال ابن دريد: )) برع الرجل براعة إذا مّت يف مجال أو علم فهو ابرع واملرأة ابرعة , وكل شيء      
)) كانت  قال الزخمشرّي: و , (2)قد تناهى يف مجال ونضارة وغريها من حماسن األمور فقد برع ((

 .(3)عة امرأة ابرعة (( راب
صلى هللا عليه  –, فقد حكي أن  رسول هللا (4)ب  ْرصآء: وهي املرأة اليت هبا بياض يف ظاهر بدّنا 

خطب مجرة بنت احلارث بن عوف , فقال له أبوها: إن  هبا سوءاً, ومل يكن هبا, فرجع  –وسلم 
الفصحاء, فقد روي عن علي , وجرت هذه الصفة هبذا املعىن على لسان أفصح (5)فوجدها برصاء

أو هبا قرن فهي  ,أو برصاء ,جذماء أو ,ا رجل تزوج امرأة جمنونةقال: )) أميَّ  -رضي هللا عنه  -
 . وقال الشاعر:(6)امرأته , إْن شاء أمسك , وإْن شاء طلق (( 

 (7)أان ابن برصاء هبا أجيب * هل يف هجان اللون ما تعيب  
 (8)ان مرَّة أنَّه * هجاان ابن برصاء العجان شبيبمن مبلغ فتي        وقال آخر: 

 (9)ة أننا * وجدان بين الربصاء من ولد الظهررَّ فمن مبلغ أبناء مُ :        وقال أيضا  
دَّة النظر أو إدامته  ة : احلادة النظر؛ إلنَّ الربشام: ح    : , كما يف قول الكميت(10)ُمب  ْرَش 

                                                 
 )برز( 20/ 15( اتج العروس  1
 1قاموس احمليط , ال 237/  1)ب ر ع(, واملخصص  251/  1)برع(, احملكم  89)برع (, والصحاح ص  316/  1( مجهرة اللغة  2
 )برقع( 319/ 20)ب ر ق ع(, و 317/ 20)ب(, واتج العروس  703/
 )برع ( . 36( أساس البالغة ص 3
 )برص( 486/  17, واتج العروس 485/  1, واملخصص  318/  8( ينظر: احملكم  4
 )مجر( 462/  10)برص(, و 488/  17( ينظر اتج العروس  5
 )ق( 180/  3( الفائق يف غريب احلديث  6
 )برص( 488/  17( هذا الرجز لشبيب بن الربصاء يف اتج العروس  7
/  17, واتج العروس  485/  1, واملخصص  319/  8, واحملكم 36/ 13( البيت من الطويل , وهو ألرطأ ة بن سهية يف األغاين  8

 ) برص(  488
 497/  12) ظهر(, واتج العروس  38/ 6ر(, ولسان العرب  )هـ ظ 289/  4(البيت من الطويل,وهو ألرطأة بن سهية , يف احملكم  9

 )ظهر(
/ 4)برشم (, واتج العروس  388/  1, ولسان العرب 110/ 1)ش م(, واملخصص  310/ 11, وهتذيب اللغة  291/  1( العني  10

 )وغب ( 354
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 (1)ُمب  ْرَش  ة أحلمي أتكلوان أ  لُْقط ة ُهْدُهد وجنود أُنْ ث ى * 
 . (2)ب ر يعة: عن ابن األعرايّب أنَّ )) الرب  يعة : املرأة الفائقة ابجلمال والعقل (( 

إذا حتسَّنْت وتعرضْت  قتْ املرأة, وبرَّ  أبرقت ))قالوا: برَّاقة: وهي املرأة احلسناء اجلميلة,  –إبريق 
م أيضاً  الفصحاء , وُرو ي عن(3)((  , كما يف قول (4) ((يقولون للمرأة احلسناء الربَّاقة: إبريق  )) أّنَّ

ّي خ ْوز ل *       (5)الشاعر :           * داير إبريق الع ش 
قال ابن منظور: )) جارية إْبر يق : ب  رَّاقة اجلسم ... وأبرقت املرأة بوجهها وسائر جسمها, وبرَّقت 

 . (6)ْمٍد  (( إذا تعرَّضْت, وحتسَّنْت, وقيل: أظهرْته على ع
 . (7)ب  ُروك: قال اجلوهرّي: )) الب  ُروك من النساء: اليت تتزوج وهلا ابن ابلغ كبري (( 

 .(8) املُب  ْرن دة: روى ابن سيده عن ابن السكيت أنَّ املرأة )) املُب  ْرن دة: الكثرية اللحم ((
)) الب  ر ْهر هة: املرأة اليت   وهرّي أنَّ اجلعند , و (9)عند اخلليل أنَّ الربهرهة اجلارية البيضاء ب  ر ْهر هة:

ا تُ ْرع د من الرطوبة ((  , قال امرئ القيس : (10)كأّنَّ
ف ط رْ   (11)ب  ر ْهر هة ُرْؤد ة ر ْخص ة * كُخْرُعوبة البانة املُن ْ

     

                                                 
/  31) لقط (, و 77/  20واتج العروس ) لقط (,  1/111)برشم (, و 388/  1( البيت من الوافر, وهو للكميت يف لسان العرب  1

 . 110/  1) برشم (, وبال نسبة يف املخصص  277
 )برع (  317/  20)برع (, اتج العروس  390/  1)ربع (, ولسان العرب  282/  1( هتذيب اللغة  2
 )برق( 89)ق ر(, والصحاح ص 116/  9(  هتذيب اللغة  3
 ) برق ( . 886/  1)برق(.والقاموس  51/ 3)برق(, واحملكم  83ة ص , و مقاييس اللغ 175/  2( مجهرة اللغة  4
 )برق( 83( هذا الرجز للعجاج , ورد بال نسبة يف مقاييس اللغة  ص 5
 ) برق( 44/ 25)برق(, واتج العروس  393.  392/  1( لسان العرب  6
 )جذذ(. 387/ 9)برك(, واتج العروس  400/  1, و لسان العرب 116/ 1)برك ( , وينظر: فقه اللغة  91( الصحاح ص 7
 )برند(. 403/  1, لسان العرب  346/  1( املخصص  8
 )بره( 34)بره(, واملصباح املنري ص  38)هـ ر م(, وينظر: أساس البالغة ص  49/ 4( العني  9

 . 115, وفقه اللغة  , ص 158/ 6, وهتذيب اللغة  338/ 1)بره(, واملخصص  92( الصحاح ص  10
)ع خ (,  175/  3, وهتذيب اللغة  87/  2, ومعجم ديوان األدب 106يت من املتقارب, وهو المرئ القيس يف ديوانه ص ( الب 11

/  34)خرب (, و 351/  2)خرعب (, واتج العروس  3/69)بون (, و 555/ 1) بره (, و 404/  1لسان العرب  137/  3املخصص 
 . 150/  3) بون (, وبال نسبة يف املخصص  289
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روى األزهري عن ابن األعرايب أنَّ )) الب  ر ْهر هة: اليت هلا بريق من صفائها , وقيل: هي الرقيقة و 
  . (1)لد, كأنَّ املآء جيري فيها من النعمة ((اجل

 ابب ) ب ز ( و ما يثلثهما 
ب  ْزخ آء : وهي املرأة اليت إذا م ش ْت خرج صدرها, ودخل ظهرها, فقد عرَّف ابن فارس الب  ز خ  

 .  (2)بقوله: )) تبازخت املرأة: إذا أخرجت عجزها يف م ْشيتها ((
ْزخآء هي اليت َتشي )) كمشية العجوز أقامْت صلبها فتقاعس  وعند الزخمشرّي أنَّ املرأة الب      

 .(4)(( (3)كاهلها, واحنىن ث  ب ُجها
 .   (5)الب  ْزرآء: وهي )) املرأة كثرية الولد (( 

الب  ْزخ آء, فقد ذكر األزهري أّن: )) العجوز الب  ْزوآء, والب  ز خآء: اليت إذا ترادف صفة  ب  ْزوآء: هي
ا راكعة ((  :الشاعر, وأُنشد (6)مشْت كأّنَّ

 (7)ب  ْزوآٌء ُمْقب لٌة ب  ْزخآء ُمْدب ر ة * كأنَّ ف  ْقح ته ا ز قٌّ ب ه قارُ 
ا لرياها الناس ((  وروى ابن منظور  . (8)أن )) الب  ْزوآء من النسآء: اليت خُترُج عجيزهت 

 ابب ) ب س ( و ما يثلثهما 
: )) غالم ُبْسر, وجارية ُبْسرة: غضَّا الشباب ُبْسرة : وهي الشاب ة الغ ضَّة , فقد ذكر الزخمشري أنّ 

))(9) . 
 

                                                 
 )بره( 404/  1, ولسان العرب 158/ 6( هتذيب اللغة  1
 )بزخ( 407/ 1)بزخ( , ولسان العرب  92)بزخ(, وينظر: الصحاح ص  92( مقاييس اللغة ص 2
 )ثبج( .  492/  3)ثبج(, التهذيب  68/  1) ث ب ( , والصحاح  475/  1( الثبج : ما بني الكتفني والكاهل ... ينظر: العني  3
 )بزخ( 38لبالغة ص( أساس ا 4
 )بزر( 408/ 1( لسان العرب  5
 )بزى ( . 98/  7)ز ب (, وينظر: هتذيب اللغة  391/  7( العني   6
 170/  37)بزا (, واتج العروس  414/  1) ز ب (, و لسان العرب  183/  13( البيت من البسيط , وهو بال نسبة يف هتذيب اللغة  7

 )بزا (
 زا()ب 414/ 1( لسان العرب  8
 )بسر( . 36)بسر( , واملصباح املنري ص 416/  1)بسر( , وينظر: لسان العرب  39( أساس البالغة ص 9
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يط طة اللسان, فقد رُ  ةب س  ب س  ط  عن الليث أنَّه قال: يو  : وهي املرأة املُن ْ ب س  يط الرجل: املُن ْ )) الب س 
يط  . (1)((  ةاللسان, واملرأة ب س 

 , (2)ب ْسط ة : )) امرأة ب ْسط ة: ح س نُة اجلسم سهلته ((
قال اخلليل: )) بس م يبُسم , اً كح  ض  أظهرت أسناّنا إذا فتحت شفتيها و مرأة بّسامة اب سَّامة: 

ر هو أقلُّ  ))  :الت َّب سم, و (4), ورجل بّسام, وامرأة بّسامة (( (3)بْسمًا, فتح شفتيه كاملُكاش 
كًا م ْن ق  ْوهل  ا { اج: )) ألّن , وقال الزج(6)(( (5)الضحك, وأحسنه, ويف التنزيل } ف  ت  ب سَّم  ض اح 

 .(7)التبسم؛ ألّن تبسَّم ّبعىن ضحك ((  –عليهم السالم  –أكثر ضحك األنبياء 
 ابب ) ب ش ( و ما يثلثهما 

, واستشهد اللغويون هلذا املعىن حبديث حبنة (8)ُمْبش رة: )) امرأة ُمْؤد م ة ُمْبش رة: اتمة يف كلّ  وجه((
ا زوَّج ابنته فقال المرأته)) بن ربيعة, عندما  ا املُْؤد مة املُْبش رة, يصف ُحْسن ب ْشر هت  : جهزيها فإّنَّ

دَّهتا  . (9)(( وش 
ري ة: هي ح س نة الوجه واهليئة  , فالبشارة عندهم تعين )) اجلمال, وحسن اهليئة, ويُقال : رجل ب ش 

 .(10) بشري بنّي البشارة, وامرأة بشرية ((
 .(11)اخل ْلق واللون, وما أْحس ن ب ش ر هتا (( م ْبُشورة: )) امل ْبُشورة اجلارية احل س ن ة 

                                                 
 )بسط( . 419/  1)بسط (, ووردت بال اتء )بسيط( يف لسان العرب 147/  19( اتج العروس  1
 ط ( .)بس 151/  19)بسط (, اتج العروس  420/  1)بسط (, و لسان العرب  441/  8( احملكم  2
 8/  10)كشر(, وهتذيب اللغة  291/  5( الَكْشر: بدو األسنان عند التبسم, ويقال يف غري الضحك: َكَشَر عن أسنانه إذا أبداها... العني3

 )ك ش(.
 ) س ب ( . 277/  7( العني  4
 . 19( سورة النمل , من اآلية :  5
 )بسم ( 423/  1(لسان العرب  6
 . 86/  4 ( معاين القرآن وإعرابه , 7
 )بشر( 424/  1( لسان العرب  8
 )بشر( 424/  1)بشر( , ولسان العرب  94( ينظر مقاييس اللغة  ص 9

/ 1)بشر(, والفروق اللغوية   96)س ر(, و الصحاح, ص 246/ 11)ب ر ش (, وينظر: هتذيب اللغة 311/ 1( مجهرة اللغة   10
 )بشر( . 188/ 10ج العروس )بشر(, وات 426/  1, ولسان العرب 233/ 1,املخصص 276

 ) بشر( . 190/ 10)بشر(, واتج العروس  426/  1)ش ر(, ولسان العرب  247/  11( هتذيب اللغة  11
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ع ة الفم: إذا تركت  التخلُّل واالْست ي اك, فتغريْت رحيه (( عة الفم: )) امرأة ب ش  , أي: أصبحْت  (1)ب ش 
 .رائحة الفم  كريهة

 . (2)امرأة ب ش ك ى اليدين وب ش ك ى العمل: خفيفة اليدين يف العمل, سريعتهما (( ب ش ك ى: )) 
 ب ) ب ص ( وما يثلثهمااب
: عند إرادة التوكيد نعُتوا املرأة بقوهلم: )) األنثى مجعآء ب ْصعآء , ورأيُت النسوة  ُبص ع - ب ْصعآء 

 .      (3)مُج ع ُبص ع ((
 ابب ) ب ض ( وما يثلثهما

اللحم اترة )) امرأة ابضَّة, وب ضَّة, وب ض يضة, وب ض اض: كثرية  :ب ض يضة –ب ض اض  -ب ضَّة  –ابض ة 
 أدماء, قال: يف نصاعة, وقيل: هي رقيقة اجللد, إْن كانت بيضآء أو

                             (4)* ُكلُّ ر داح ب ضَّة ب ض اض *                                  
                                 .(5)وقيل: الب ضَّة املرأة الناعمة ُسراء كانت أو بيضاء (( 

 ابب ) ب ط ( وما يثلثهما
املتمادية يف غّيها, قالوا: )) رجل بطرير وامرأة بطريرة, وأكثر ما يُقال للمرأة, ب ْطر ير: وهي املرأة 

 , وهذه الصفة مأخوذة من البطر وهو(6) قال أبو الدقيش: هي اليت بطرت حىت َتادت يف الغّي ((
فَّة النشاط و  .(7)الزعل ((  )) جماوزة احلدّ  يف املرح, وخ 

 

                                                 
)بشع(, واتج  93, ومقاييس اللغة ص 284/ 1)ع ش م(, وهتذيب اللغة  266/ 1)بشع(, وينظر: العني   40( أساس البالغة ص  1

 )بشع( 326/ 20العروس 
/ 27)بشك(, واتج العروس  428/  1, ولسان العرب 184/ 2)بشك(, واملخصص  93, ومقاييس اللغة ص 299/ 5( العني  2

 )بشك( .75
 )بصع( 434/  1)بصع( , وينظر لسان العرب  98( الصحاح ص  3
 )بضض ( 435/ 1, ولسان العرب  336/ 1( هذا الرجز بال نسبة يف املخصص  4
 )بضض( 435/  1( لسان العرب  5
, ولسان العرب 285/  1, و املخصص  161/  9)ط ر(, احملكم  229/ 13)ط ر ب (, وينظر: هتذيب اللغة  422/  7( العني  6
 )بظر( . 1/449
 )بطر( . 42( أساس البالغة, ص 7
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,أي: جاوزت احلّد يف املرح والطغيان (1)ب ط رية: قال الزخمشرّي: )) امرأة بطرية: شديدة البطر((
 ابلنعمة. 

, أي: شجاعة, أّما ابن دريد فقد (2)ب طلة: ذكر ابن فارس أنَّ أهل اللغة )) قالوا: امرأة ب طلة ((
 .(3)نقل عن أيب زيد أنّه )) ال يقال: امرأة بطلة (( 

, وقال ابن دريد: )) املُب طَّن: الضامر الب ْطن, واملرأة ُمب طَّنة (4)ُمب ط نة: وهي املرأة ضامرة البطن,
 من الشبع, قال ذو الرمة :     (5)((

اال                د        (6)رخيمات الكالم ُمب طَّنات * ج و اع ُل يف الرُبى ق ص باً خ 
 . (7)((  ) يُقال للمرأة: إّّنا أنت  ب ط ني, إذا ك رُب بطنهابطني:هي املرأة عظيمة البطن, ) 

 ابب ) ب ظ ( وما يثلثهما
ب ْظرآء: هي املرأة اليت يف شفتها العليا طول مع نتوء, قال اخلليل: )) رجل أبظر يف شفته العليا 

 .(8) بظراء ((أمة طول مع نتوء وسطها, و 
ُ اجلواري  . (9)ُمْبظ رة: وهي املرأة اليت خت ِْت 

   .(10)  نسوة بُْظر: مل خُتْت  ِت  بُْظر:  
 

                                                 
 )بطر( . 42( املصدر نفسه, ص 1
)بطل( ,ولسان العرب  43اس البالغة ص, وأس274/ 1)بطل(, واملخصص  100)بطل (, وينطر: الصحاح ص  96( مقاييس اللغة ص 2
 )بطل( 38)بطل(  واملصباح املنري ص 445/  1
)بطل(, ومن نفي هذه الصفة عن املرأة  لعله يقصد أّنا صفة خاصة ابملذكر,  91/ 28)بطل(, واتج العروس  359/ 1( مجهرة اللغة  3

 )بطل(, وليس ذلك من طبيعة املرأة .   91/ 28س عندما ُوِصف )) الرجل بطل ؛ ألنه يبطل العظائم بسيفه (( اتج العرو 
 )بظر(  217/ 1)ظ ل(, اتج العروس  271/ 14, هتذيب اللغة  39/ 5)ظ ل ن (, وينظر: املخصص  160/ 8( العني  4
وس )بطن(, واتج العر  445/  1)بطن( , ولسان العرب   100)ط ن(, والصحاح ص 252/ 17( مجهرة اللغة  )س ط و(, هتذيب اللغة 5

 )بطن( 262/ 34
 , عند ذكر صفة )مبتلة( برواية : رخيمات الكالم مبتالت *............... 3( سبق ختريج هذا البيت يف هذا البحث ص  6
 ) نيب( . 322/  4)نيب(, واتج العروس  761/  8)أذن( , و 113/ 1, ولسان العرب  190/  5( املخصص  7
 ) ظ ل ق ( 160/ 8( العني  8
 )بظر( 448/ 1)ظ . ل(, ولسان العرب  271/  14)بظر(, وهتذيب اللغة  316/  1)ظ ل ن (, ومجهرة  اللغة  160/  8 ( العني 9

 ) ظ ر ( 271/ 14( هتذيب اللغة  10
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ُرو ي عن )) أيب الدقيش: امرأة ب ْظرير: وهي املرأة طويلة اللسان, شديدة الصوت, فقد  ب ْظرير:
  .(2), وقال أبو خرية: ب ْظرير: ُشبَّه لساّنا ابلبظر(((1)طويلة اللسان ص خَّابة

 ابب ) ب ع ( وما يثلثهما   
)) بعج بطنه ابلسكني: إذا شقَّه وخضخضه فيه... ورجل تشّق البطن ابلسكني,  هي اليتب ع يج:

 (3)بعيج, وامرأة بعيج, ويف حديث أّم سليم: إْن دان مين أحٌد أُبعج بطنه ابخلنجر, أي: أشقَّه ((
 )) نسوة ب  ْعجى, وامرأة ب ع يج, أي: ب  ع جْت بطنها قالوا: هي املرأة اليت ابلغت يف نصح زوجها, أو

 .(5): ابلغ يف نصحه(( لهبطن ال )) بعج,أي: ابلغْت يف نصحه؛ ألنّ (4)(( لزوجها ونثرتْ 
ابع رة : قال الزخمشرّي : )) أصله من ف ْعل املعتّدة بعد وفاة زوجها, يقال منه: ب ع رت املعتدَّة فهي 

 .(6)ابعرة, إذا انقضْت عدَّهتا, أي: رمت ابلبعرة (( 
 . (7)قال للمرأة: ب  ْعل وب  ْعلة, مثل زوج وزوجة (( )) يُ  ة,وهي الزوجب  ْعلة:  -ب  ْعل 

 (8)* شرُّ ق ر يٍن ل ْلك بري  ب  ْعل ته * قال الراجز:            
 .(9)ّبعىن: ف ر قْت ودهشتْ  –بكسر العني  –ب ع لة: امرأة ب ع لة 

ن لُْبس  الثياب, وال وروى اللغويون داللة أخرى هلا وهي )) امرأة ب ع لة: إذا كانت ال حُتْس      
 .(10)إصالح شأن النفس  ((

 

                                                 
( الصخب : الصياح واختالط األصوات, وامرأة صخبة, وصخَّابة : شديدة الصخب, أي: شديدة الصوت مع اختالطه , ينظر: مجهرة اللغة  1
 )صخب(189/  3, واتج العروس  217/  1)ب خ ص(, املخصص  290/  1
 )بظر( 449/  1, ولسان العرب 113/ 5و 351/ 1)ظ رف(, و املخصص 159/  8( العني  2
 )بعج( 423/ 5)ب ع ج (, واتج العروس  340/ 1( احملكم  3
 )بعج( 424/  5العروس  )بعج(, واتج 100)بعج( , وينظر: مقاييس اللغة,  ص  1/451( لسان العرب  4
 )بعج( 424/  5)ب ( , واتج العروس  181/  1( القاموس احمليط  5
 )بعر( 45( أساس البالغة ص 6
 )بعل( 40)بعل( , واملصباح املنري ص 461/  1)بعل(, ولسان العرب 2/172)بعل( , وينظر: احملكم  102( الصحاح ص  7
 ) بعل ( . 461/  1, ولسان العرب  137/  5و,  358/  1( هذا الرجز بال نسبة يف املخصص 8
 )بعل( . 1/461)بعل( , ولسان العرب  45( ينظر: الصحاح ص  9

 )بعل( 95/ 28, اتج العروس 119/ 1)بعل(, الفائق  45, وأساس البالغة ص 344/ 1)بعل(,واملخصص 99( مقاييس اللغة ص 10
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,أي: عاشت يف سعادة معه, )) يقال: ح ظ يت  املرأة (1)عل: )) إذا كانت حتظى عند زوجها (( بْ ت   سْ مُ 
ظوة وُحْظوة, أي: س ع دْت ودنْت من قلبه, وأحبها ((    . (2)عند زوجها حتظى ح 

 ابب ) ب غ ( الثالثي منهما والرابعي
يف حديث ))  وصفت املرأة هبذه الصفة تشبيهًا هلا بطائر البغاث يف بعض صفاته, فقد جاء ب  غ اث:

ا ب  غ اث ا خُمْتالة تُ ْفض ل من ذيلها (((4){(3)املغرية يصف امرأة } كأّنَّ  . (5), قيل: أراد أّنَّ
ة, فقد نُق ل ع خة, أو احلمقاء الضعيفة, أو الثقيلة الو ِخ  م ب  ْغث رة: املرأة الو س  ن فصحاء العرب أّنَّ

ثر من الرجال: الثقيل الوخم عْ )) الب    ,  و(6))) الب  ْغث ر: األمحق الضعيف, واألنثى: بغثرة ((  قالوا:
 ))(7)                . 

, وهي صفة ُوصفْت هبا أمَّ رجل من قريش, عندما ُعريّ   (8)ب  غ ر: وهي املرأة الت ال ينقطع عطشها 
, أي: مات أبوك متخوماً, و ماتت (11)((  (10), وماتْت أمُّك ب  غ راً (9)ب ش ماً  فقيل له: )) مات أبوك

 ى . ش  طْ أمُّك ع  
ر: اشرتى فالن ب  ْغلة حسناء, ض  ب  ْغلة: وهي اجلارية احلسنآء, قال الزخمشرّي: )) يقول أهل مُ 

 .(12)(( يريدون اجلارية, ويف بيت فالن بغاٍل كثري
                                                 

 ) ع ب ل ( . 149/  2( العني   1
 ) حظا ( 503/ 2( لسان العرب  2
 الَبغاث: هو طائر ليس من اجلوارح, أي: كالبواشق ال يصيد شيئاً, أبيض اللون, وقيل: هو بياض إىل اخُلْضرة, وقيل : كلون الرماد, طويل(  3

/ 8للغة )غ ث ب(, هتذيب ا 402/  4, صغري ُدَوْين الرمخة, وقيل: البغاثة هي لئام الطيور وشرارها... ينظر: العني العنق, بطئ الطريان
 461/ 1)بغث(, ولسان العرب  103الصحاح ص , و  378/  3, والنهاية يف غريب احلديث واألثر 351/  2)غ ث(, واحملكم  105

 )بغث( . 174 -172/ 5)بغث( اتج العروس 
 )بغث( 461/ 1)بغث(, ولسان العرب  103, و الصحاح ص 378/  3( ورد هذا احلديث يف النهاية يف غريب احلديث واألثر  4
 . 378/  3( النهاية يف غريب احلديث واألثر  5
 )بغثر( 224/ 10)بغثر(, واتج العروس  1/463)ب غ ث ر(, ولسان العرب 90/ 6( احملكم  6
 )بعثر( 224/ 10( اتج  العروس  7
 )بغر( 222/ 12)بغر(, واتج العروس  518/ 5)بغر( , واحملكم  414/ 4( ينظر: العني  8
)بشم( , وينظر: فقه  272/  6مة على الدسم , ورمبا بشم الفصيل من كثرة شرب اللنب حىت َيْدقى َسْلحًا فيهلك... العني ( البشم: التخ 9

 )بشم (. 480/  1)بشم ( , واتج اللغة  99/  4)بشم( , وهتذيب اللغة  24/  1, أساس البالغة 100/  1اللغة 
 )بغر( 1/464)بغر(, ولسان العرب  103ينظر: الصحاح صرض عنه فتموت, البَـَغر:عطش أيخذ اإلبل, فتشرب فال تروى, ومت ( 10
 )بغر( 1/464)بغر( , ولسان العرب  103( ينظر: الصحاح ص 11
 )بغل( 41)بغل(, واملصباح املنري ص 97/ 28)بغل(, وينظر: اتج العروس  46( أساس البالغة ص 12
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)) وقد رِخت اجلارية, فهي رخيمة  :قال األزهري ,(1)الصوت (( ب  ُغوم: )) امرأة ب  ُغوم: رخيمة
, لعلهم نعتوها (3)ن يف النساء ((س  ح   ,, والرخامة لني يف املنطق(2)الصوت, يقال: للمرأة واخل ْشف
 (4)نَّ )) البغوم صوت الظيب (( هبذه الصفة تشبيهاً هلا ابلظيب؛ أل

ي ب غ ّي وب غّو: ع ه رْت وزنْت, وهنَّ بغااي, وقيل: الب غ ّي: حرَّة  , أي: ز ن ْت, وههُ بغ ت  األ م  )) ب غ ّي: 
, ويف (6), قال تعاىل: } و م ا ك ان ْت أُمُّك  ب غ يٌّا {(5)((, فاجرة كانت أو غري فاجرة هكانت أو أم

 .    (7)احلديث } امرأة دخلت اجلنة يف كلب { 
 ابب ) ب ق ( وما يثلثهما

 (8) ة كُقب  ع ة: تطَّلع مثَّ تقبع رأسها كثرياً ((بُ ْقع ة: )) امرأة بُ ْقع  

ب  قَّة: هي كثرية الولد والكالم, قالوا: )) ب  قَّت املرأة, وأب  قَّت: كثر ولدها ((      , وقال سيبويه: (9)م 
.                        (10))) ب  قَّْت ولداً, وب  قَّْت كالماً, كقولك: نثرْت ولداً, ونثرْت كالمًا (( 

  .(11)* إنَّ لنا لكنَّْه * م ب  قَّة م ف ن ْه *  نشد الراجز:                  وأ
 ابب ) ب ك ( و ما يثلثهما

 , قال اخلليل:  (12)ابكرة : هي اليت أتيت ُمْبكّ رة, أي: يف يومها, أو يف غدها 
 

                                                 
)بغم( ,  46, وأساس البالغة ص 99/ 5(, واحملكم  ) م خ ر(, واملخصص  )ب غ م 143/  8, وينظر: هتذيب اللغة 428/  4( العني  1

 )بغم( 294/ 31)بغم(, واتج العروس  1/466و لسان العرب 
 )خشف( 43/ 7, هتذيب اللغة 342/ 8( اخِلْشف: الظيب ولد البقرة الوحشية, الذي لونه لون اليعفر وهو الرتاب. ينظر: العني 2
 )بغم( 163/ 7( التهذيب  3
 )بغم ( 292/ 31, واتج اللغة 99/ 5) ب غ م (, واملخصص547/ 5, واحملكم  151/ 1( فقه اللغة  4
, وأساس البالغة  4/13)بغي( , واملخصص  101)بغي( , ومقاييس اللغة ص 104)غ ب(, الصحاح ص180/ 8( هتذيب اللغة  5

 . 144/ 1)بغي(, النهاية يف غريب احلديث  46ص
 278اآلية : ( سورة مرمي , من  6
 . 144/ 1( النهاية يف غريب احلديث واألثر  7
 ,  .351/ 1( املخصص  8
 ) ب ق ق( 144/  6( احملكم  9

 . 172/  4( الكتاب , لسيبويه ,  10
 )بقق( . 92/  25)بقق(, واتج العروس 1/475, ولسان العرب  430/  3( ورد هذا الرجز بال نسبة يف احملكم  11
 )بكر( .238/ 10)بكر(, واتج العروس  481/ 1)بكر(, ولسان العرب  128/ 10غة( ينظر: هتذيب الل 12
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 .   (1)ابكرة, جاءته ابكرة ((    :)) من جعل الباكر نعتاً, قال لألنثى
أي: العذراء اليت مل تتزوج ,  (2)ل اخلليل: )) الب ْكر من النساء: اليت مل َتُْس ْس قط ((الب ْكر: قا

ا توصف ابلب ْكر)) إذا ولدت املرأة واحداً (( , وهو أّنَّ  .  (3)وأضاف أبو ُعبيد معىًن آخر 
ا   , ذكرت هذه الصفة يف حديث املتعة: }(4)ب ْكرة: وهي )) شابَّة طويلة العنق يف اعتدال (( كأّنَّ

  .(6){ (5)ب ْكرة ع ْيطآء
 ابب ) ب ل ( والثالثي منهما والرابعي

و تتداهى  ب  ْلت عان ية : وهي املرأة اليت تتحذلق وتتظَّرف يف كالمها,  -ب  ْلت ع يَّة  –ُمت  ب  ْلت عة  –ب  ْلت  ع ة 
 .(7)وتتكيَّس, وليس عندها شيء

وروى ابن سيده )) رجل , (8)الكثرية الكالم ((اَتة املتشو)) الب  ْلتعة من النسآء: السَّل يطة       
بلتع ومتبلتع وبلتعي وبلتعاين: حاذق ظريف متكلم, واألنثى ابهلاء, قال ابن األعرايب: الت َّب  ْلُتع: 

, واملتبلتع: الذي يتحدلق يف  وقيل: )) البلتعّي: البنيّ  الفصيح ,(9)إعجاب الرجل بنفسه وتصلُُّفه ((
 . (10)((  كالمه ويتهدى

: هي ب  ْلت عة, ُمت  ب  ْلت عة, وبلتعية, وبلتعانية, قاصدين املرأة احلاذقة قالوا ابهلاء املرأة وإذا وصفوا     
, أو اليت تتحدلق يف كالمها وتتهدى, الظريفة املتكلمة, أو املعجبة بنفسها, أو البيّ نة الفصيحة

 .(11) وقيل: )) امرأة بلتعانية: حاضرة اجلواب ((
                                                 

 ) ك ر ب ( 365/  5( العني  1
 )بكر( ,     483/ 1)بكر(, ولسان العرب  107)بكر(, ومقاييس اللغة ص  107,  وينظر: الصحاح ص364/  5( العني ,  2

 )بكر( 107واملصباح املنري ص       
 )بكر( 483/ 1, ولسان العرب  107)بكر( , وينظر الصحاح ص 107فارس يف مقاييس اللغة ص ( نقله عنه ابُن  3
 )بكر( . 1/484( لسان العرب  4
 ) عيط ( . 342/  1)عيط (, وهتذيب اللغة  298/  4( العيطاء : الطويلة, والطويلة العنق يف اعتدال, ينظر: مقاييس اللغة  5
,  317/  1, و النهاية يف غريب احلديث واألثر  43/  3َهيّن , ورد ذكره يف الفائق يف غريب احلديث ( وهو حديث ُسرْبة بن معبد اجلُ  6

 ) عيط ( . 241/  10واتج اللغة 
 )بلتع( . 109( ينظر الصحاح ص  7
 ) بلتع ( . 354/  20, واتج العروس  460/  2)ع ت (, واحملكم  228/  3(  التهذيب  8
 )بلتع( . 489/  1سان العرب , ول 460/ 2(  احملكم  9

 ) بلتع (  355/  20)ب (, واتج العروس  705/  1, والقاموس احمليط  207/  1( املخصص  10
 .  262/  1( املخصص  11



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

310 

 

, وذكر  (1): هي املرأة  اليت بني حاجبيها نقاوة, وهي صفة تستحسنها العرب وَتدح هبا  ب  ْلجآء 
 ,))  البُ ْلجة: ما بني احلاجبني إذا كاان نقيا من الشعر, ومُيدح به فُيقال: رجل أبلجابن سيده أنَّ 

 .(2)وامرأة بلجاء (( 
األبلج: األبيض احلسن الواسع  )) ؛ ألنّ وقيل: البلجاء هي احلسناء البيضاء الواسعة الوجه   

 . (3)الوجه, يكون يف الطول والقصر ((
 , وأنشد  األعشى:(4)(( نسوة ب الخ أي : ذوات أعجاز)) ب الخ : 

 (5)الخ * من كلّ  هيفاء احلشا ُدالخ  أسقي داير ُخرٍَّد ب  
)) والبلخاء :اخلليل , قال(6)ب  ْلخآء: وهي املرأة العظيمة يف نفسها , اجلريئة على ما أتْت من فجور

 .(7)اليت دخلها الزهو من كرمها ((
, وقيل: )) الب  ْلخاء من (8)وقال األزهرّي: )) امرأة بلخاء: هي اجلريئة اليت تفخر على جرياّنا ((  

 , قال الشاعر:(9)النسآء: احلمقاء ((
ت اعها الندم   (10)؟! منهّن بلخاء ال تدري إذا نطقت * ماذا تقول ملن ي  ب ْ

يَّة  .(11) (( الشريفة يف قومها فجور,أوالاملرأة العظيمة يف نفسها اجلريئة على ))  :ُبالخ 
ية * ت ُشوبُُه ابخلُُلق الطاهر  (12)قال األعشى:           ُعب  ْهر ة اخل ْلق ُبالخ 

                                                 
 )بلج( . 489/ 1)بلج( , ولسان العرب  110, و الصحاح ص 95.  76/  1( ينظر: املخصص  1
 95.  76/  1( املخصص  2
 .446/  7( احملكم  3
 )بلخ( 237/ 7)بلخ (, واتج العروس  249/  1) بلخ (, والقاموس  125/  7( هتذيب اللغة  4
 )بلخ( . 250/ 7)بلخ (, واتج العروس  249/  1) بلخ (, والقاموس  125/  7( ورد هذا الرجز بال نسبة يف هتذيب اللغة  5
 )بلخ( 1/491 , ولسان العرب 398/  3) بلخ (, واملخصص  180/  7( ينظر: التهذيب  6
 . 271/  4( العني  7
 ) بلخ ( .329/  11( التهذيب  8
 )بلخ( 1/491( لسان العرب  9

 ) ز ل م ( 339/  1( هذا البيت من البسيط , ورد بال نسبة يف املخصص  10
 ) بلخ ( .249/ 1) بلخ( , وينظر: القاموس  237/  7( اتج العروس  11
 . 139ديوانه ص ( البيت من السريع , وهو لألعشى يف  12
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ني أنَّ )) ب ل زٌّ: وهي املرأة الضخمة املكتنزة, أو القصرية, أو اخلفيفة , فقد روى بعض اللغوي –ب ل ٌز 
, وعند ابن فارس هي: (2), ورو ْوا أيضًا )) امرأة ب ل ٌز: خفيفة (((1)وب ل زٌّ: ضخمة مكتنزة (( امرأة ب ل زٌ 

 , (3))) املرأة القصرية ((
, قال األزهرّي: )) امرأة ابلغ : إذا (4)ابلغ: إذا احتلمْت, وبلغتْ  وقت الكتاب عليها, والتكليف

 . (5)جلارية: إذا أدركا ((أدركت ...وبلغ الغالم وا
ب  ْلق عة: )) امرأة ب  ْلق ع و ب  ْلق عة: خالية من كّل خري, و يف احلديث: } شرُّ النسآء  –ب  ْلق ع 

فْت  هبا املرأة على وجه التشبيه ص  وُ صفة ,  (8)أي: اخلالية من كل خري(( (7)الب  ْلق عة { (6)الس ْلفعة
 .(9)ال شيء هبا (( ابألرض البلقع, وهي )) األرض القفر اليت

ء: هو الذي ال يدرك ما عنده من اللؤم (( ء: روى الكسائّي  )) رجل أب ّل, وامرأة ب َّلَّ , (10)بَّلَّ
فة الظُلوم  ء: فاجرة, وقيل: هي احلالَّ  .(11)وقيل :امرأة ب َّلَّ

 قال أبو جميب: الكرمية العاقلة املغفلة عن الشّر الغريرة,  (12)ب  ْلهآء : )) البلهاء من النسآء: املزيزة
 

                                                 
) ز ل م (, ولسان العرب  53/  9, واحملكم  339/  1)بلز( , واملخصص  111,والصحاح ص 586( ينظر: أدب الكاتب ص  1
 ) بلز(. 35/  15, واتج العروس  71/  2)بلز(, واملزهر  1/494
 )بلز( 494/ 1) ز ل ( , و لسان العرب 148/  13( ينظر: هتذيب اللغة  2
 )بلز(. 111للغة ص ( مقاييس ا 3
 ) بلغ (. 1/498( لسان العرب  4
 ) غ ل ( . 132/  8)ع ش ق ( , و 118/  1( التهذيب اللغة  5
/  3, وهتذيب اللغة  390/  2( السلفعة : هي املرأة اجلريئة على الرجال , وقيل: هي البديئة الفحَّاشة القليلة احلياء... ينظر : النهاية  6

 ) ق (.  239/  3يف غريب احلديث )ع ق (, والفائق  191
وإليك متامه )) خري نسائكم اليت تدخل قيساً وخترج قيساً, ومتأل   بيتها أِقطاً   –رضي هللا عنه  –( وهو جزء من حديث قيس بن أيب الدرداء  7

 ة (( .وَحْيساً, وشرًّ نسائكم السْلفعة البلقعة, اليت تسمع ألضراسها قعقعة , وال تزال جارهتا ُمْفزَّع
) كأس( . وورد اجلزء املستشهد به  177/  1)ق مع ي (, ويف العباب الزاخر  239/  3ورد احلديث اتمًا يف الفائق يف غريب احلديث   

 ) فرقع (. 1/413)ش مع ل(, ويف التهذيب  194/ 2فقط يف الفائق يف غريب احلديث  بلفظ )) شرهنَّ السلفعة البلقعة (( 
 )بلقع( . 1/501( لسان العرب  8
 )بلقع( 118( الصحاح ص 9

 )بلل( 1/504)بلل( , ولسان العرب  77)بلل( , ومقاييس اللغة  ص 113( يف الصحاح ص 10
 )بلل( 1/504)بلل( , ولسان العرب  113(  ينظر: الصحاح ص 11
 ) مزز( 272/  8ن العرب ( املِّز: القدر والفضل, وشيء مزيز: فاضل, وقد مزّه : رأى له فضالً أو قْدراً ... ينظر لسا 12
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 .(1)خري النساء البيضاء البلهاء الق ُعود ابلفناء امل ُلوء لإلانء ((
وقيل : البلهاء : احلمقاء  اليت ال َتّيز هلا , فقد ُرو ي أّن )) الرجل األبله : الرجل األمحق الذي     

ه مّيت ال ينبه له, ال َتيز له, وامرأة بلهاء, قال النضر: األبله الذي هو مّيت الداء, يريد أّن شرّ 
ه: هم الغافلون عن الدنيا وأهلها وفسادهم وغلّ هم, فإذا جاؤوا إىل األمر لْ وقال ابن حنبل: الب ُ 

, (3)وقيل: إّن املرأة البلهاء : هي ضعيفة العقل ,  (2)والنهي فهُم العقالء الفقهاء, واملرأة بلهاء (( 
 قال الشاعر:       

 (4)الة * ب  ْله آء ُتْطل ُعين  على أْسرارها ولقد هل  وُت ب ط ْفل ٍة م يَّ 
ا غ ٌر ال دهاء هلا , فهي ختربين أبسرارها, وال ت فطن ملا يف ذلك عليها وأنشد غريه:                         ,أراد أّنَّ

 (5)بلهاء مل حتفظ ومل تضيع * * من كّل بيضاء س ُقوط البُ ْرُقع *
, وقيل: إّّنا مل حتفظ من (6)ع مما يقوهتا, ويصوّنا , فهي انعمة يقول: مل حتفظ لعفافها, ومل ُتضيّ  

 ووردت هذه الصفة يف قول الشاعر: , (7) (( الريبة, ومل يضيعها والداها
 (8)غراء بلهاء ال يشقى الضجيع هبا * وال تنادي ّبا ُتوشي وتستمع 

 . (9)آء اخل ُجول ((قال الزخمشري: )) خري أوالدان األبله الع ُقول, وخري النسآء البلهو 
 ب  ْله قة: روى ابن سيده أنَّ )) الب  ْله ق والب  ْله قة: الكثرية الكالم, واليت ليس هلا صيُّور, أي:  –ب  ْله ق 

 

                                                 
 .  345/  1( املخصص  1
 )بله ( 508/  1( لسان العرب  2
 44( ينظر املصباح املنري ص  3
)بله(, واتج  508/  1(, ولسان العرب 50ل(, وأساس البالغة  ) -)هـ  166/  6( البيت من الكامل , ورد بال نسبة يف هتذيب اللغة  4

 )بله(   345/  36العروس 
/  20)بله(, واتج العروس  508/  1لسان العرب    1122/  2, ويف مجهرة اللغة   262جز أليب النجم العجلي يف ديوانه ص ( الر  5

 ) س ق ط (  222/  6) ع ج ز(, واحملكم  216/  1)برقع( وورد بال نسبة يف العني  320
 )بله(  508/ 1( لسان العرب  6
 ) بله ( 355/  19عروس ) س ق ط (, و اتج ال 666/  6( احملكم  7
 )وشي( 205/  40) ش ط(, واتج العروس 141/  8( البيت من البسيط, ورد بال نسبة يف احملكم  8
 )بله( 50( أساس البالغة ص 9
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, وروى أيضًا: )) امرأة ب  ْله ق: محقآء كثرية الكالم, وهي أيضاً: احلمراء (1)رْأي ترجع إليه ((
  .(2)الشديدة ((

 ابب ) ب ن ( وما يثلثهما
بنة: يُقال لألُنثى: بنت وابنة, وصف العرب الفصحآء املرأة هبذه الصفة ابلنظر إىل ا –بنت 

أحواهلا, فقالوا: بنات الليل, وبنات امل ثال, وبنات طارق, وبنات أعنق, يقصدون النسآء, فقد 
مل ثال: روى الزخمشرّي ذلك عنهم بقوله: )) هو حيبُّ بنات الليل, وبنات امل ثال, أي: النسآء, وا

, , وقيل للنسآء أيضاً: بنات أعنق(3)الفراش, ... وهي من بنات طارق, أي: من بنات امللوك ((
وهّن )) بنات دهقان ُمت م وّ ل من الدهاقنة, قال األصمعّي: هنَّ نساء كّن يف الدهر األول, يُوصْفن 

بو العباس: بنات أعنق نسوة  ابحلُْسن, أسرْجن دوآهبُن ليْنظُْرن إىل هذه الدرة من ُحْسنها, وقال أ
 .  (4)كنَّ ابألهواز ((

              , قال الشاعر: (5)((  )) جارية ب  ن اة اللحم, أي: م ْبن يَّة اللحم: ابن األعرايب ب ناة : قال
ر من ح ْضرموت * ب  ن اة اللحم مجَّآء الع ظام    (6)س ب  ْتُه ُمْعص 

 ابب ) ب ه ( والثالثي منهما والرابعي
: (7)بُ ْهرُتة: وهي املرأة والقصرية -رتُ بُ هْ   , قال ُكث  ريّ 

 (8)ع ن  ْيُت ق ص ريات احل ج ال وملْ ُأر ْد * ق ص ار اخلُط ى ش رُّ النسآء الب هاتر
 , كأّّنا (9))) قيل لرجل : أيُّ النساء أحبُّ إليك  ؟ قال: بيضاء بُ ْهرُتة, حالية عطرة, ح ي ّية خ ف رة    

 
                                                 

 )بلهق( 4/15( املخصص  1
 ) بلهق ( 100/  25) ب (, واتج العروس  869/  1, والقاموس 1/509)هـ  ق (, وينظر: لسان العرب  459/  4( احملكم  2
 )بنو( 53( أساس البالغة ص 3
 )عنق(1/912)بين(, والقاموس  1/519)ن م(, ولسان العرب  364/ 15)عنق(, وينظر: هتذيب اللغة  213/ 26( اتج العروس  4
 )بين(.  223/  37)بين(, واتج العروس  525/  1)ب(, ولسان العرب  78/  1( كتاب اجليم  5
 )بين(. 223/  37)بين(, واتج العروس  525/  1)ب( , ولسان العرب  78/  1 نسبة يف كتاب اجليم ( البيت من الوافر, ورد بال 6
 )هبرت( 1/526, ولسان العرب  118( ذكر اجلوهرّي أنَّ ))هبرت لغة يف البحرت(( فاتَّفقت معها يف املعىن, ينظر: الصحاح ص  7
/  2)هبرت(, وورد بال نسبة يف مجهرة اللغة  259/  10)هبرت(, واتج العروس  526/  1( البيت من الطويل , وهو لُكثريِّ يف لسان العرب  8

 ذ( -)هـ  281/  6)رصل(, وهتذيب اللغة  743
 ) خ ر ف( 153/ 1)خ ر ف(, وهتذيب اللغة 254/ 4( وهي املرأة شديدة احلياء؛ ألّن اخلفر : شدة احلياء ... العني  9
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 .  (1)ليلة قمرة ((  
ت ه جة:  ظهرت الفرحة عليها, أو ضحكْت أسارير  –م ْبهاج  –هب  ج ة   ت ه جة: امرأة هب  جة وُمب ْ ُمب ْ

 .  (2)وجهها
 : , قال ابن ُمقبل(3)(( قال الزخمشرّي: )) امرأة مبهاج: ذات هبجة غالبة, ونسآء مباهيج  

 .(4)وبيض مباهيج كأنَّ خدودها * خدود مهاً آلْفن  من عاجل ه ْجال 
ه اج:  غلب عليها احلُْسن ((وقيل:  ب ْ  . (5) )) وامرأة هب  ج ة وم 

اد ل ا ذات هبادل, وآبدل, وهي حلْ مات بني العنق إىل  – ذات هب  ذات آبدل: )) يقال للمرأة : إّنَّ
 . (6)الت َّْرُقوة  ((

,                                                 (8)(( قال ابن سيده : )) امرأة هب  رية: صغرية اخل ْلق ضعيفة:  (7)هب  يل ة –هب  رية 
  (9)وقال الليث: امرأة هب  رية وهي القصرية الذليلة اخل ْلقة, ويقال: هي ضعيفة املشي (()) 
واعرتض األزهرّي على قول الليث بقوله: )) هذا خطأ, والذي أراد الليث البُ ْهرُتة ّبعىن     

ة من النساء فهي السيدة الشريفة , ويقال للمرأة إذا ثقلت أردافها, فإذا  القصرية, أمَّا الب ه ري 
 , كما يف قول األعشى :  (10)مشت وقع عليها البهر والرَّْبو: هب  رية ((

 
 

                                                 
 )  قمر( 464/  13) قمر(, اتج العروس  490/  7ن العرب ) ق م ر(, لسا 405/  6( احملكم  1
 ) هبج ( 430/  5)هبج(, واتج العروس  1/527( ينظر لسان العرب  2
 )هبج( 432/  25) هبج(, واتج العروس  55( أساس البالغة ص  3
 )هبج(. 432/  25العروس ) هبج(, واتج 55, ويف أساس البالغة ص102( البيت من الطويل , وهو البن مقبل يف ديوانه ص  4
)هبج(,  1/527, و لسان العرب  92/  5)هـ ج ر(, واملخصص  42/  6) هـ ج ب (, و هتذيب اللغة 394/  3( ينظر: العني  5

 )هبج ( 430/  5)ب (, واتج العروس  181/  1والقاموس احمليط 
 )هبدل( 527/ 1( لسان العرب  6
,  337/  1) ب هـ ل (, واملخصص  326/  4) هبل ( , واحملكم  55/  4مها بنفس املعىن, ينظر: العني ( امرأة هَبِيلة لغة يف هبَِرية, أي:  7

 ) هبل( . 970/  1)هبل(, والقاموس احمليط  1/535و لسان العرب 
 .  4/9( املخصص  8
 )هبر( 530/ 1( لسان العرب  9

 م(, -)ت  251/  14د(, و -)هـ  203/  6, و154/  6( وهتذيب اللغة  10
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 (1)وإْن هي انءْت تريد القيام * هتادى كما قد رأيت الب ه ريا                
لصفتني بقوله: )) الب  ْهص لة من النساء: الشديدة بُ ْهُصلة:  فّرق اخلليل بني معىن ا –ب  ْهص لة  

, وذكر أّن الب  ْهص لة صفتني, ومنهم من مجع بني ال(2)البياض, والبُ ْهُصلة: املرأة الصخَّابة اجلريئة ((
 . (3)و البُ ْهُصلة من النساء: القصرية الشديدة البياض 

لة هلا وجه دميم قد انْ ت  ث مْت علّي بقول سوء * بُ ه       : قال منظور األسديّ   (4)ْيص 
, وعند ابن فارس )) (5)ب  ْهق آء:  وهي املرأة اليت اعرتى جلدها بياض خيالف لونه, وليس بربص

 , قال رؤبة :(6)سواد يعرتي اجللد, أو لون خيالف لونه, فالذكر أهبق , واألنثى هبقاء ((
 (7)فيها خطوط من سواد وبلق * كأنّه يف اجللد توليع البهق 

بُ ه اك نة: البهكلة: املرأة الغّضة الناعمة, وهي ترادف  –ب  ْهك ن  -ب  ْهك نة  -ب  ْهك ل   –لة ب  ْهك  
, ورّبا  اكنة: اترة غ ضَّة, وهي ذات شباب ب  ْهكن, أي: غ ضَّ البهكنة يف املعىن, وامرأة ب  ْهك نة و هب 

 ل  *:      *وك ف ٍل مثل الك ث يب  اأْلْهي  لراجزقال ا .(8)قالوا: ب  ْهك ل 
 (9)*رُْعُبوب ة ذات شباب ب  ْهك ل  *                                             

 
                                                 

 4)بده( , و احملكم  331/  1, ومجهرة اللغة  136/  4, ويف معجم ديوان األدب 93( البيت من املتقارب, وهو لألعشى يف ديوانه ص  1
) هبر(, و اتج العروس  530/  1م(, ولسان العرب  -)ت  251/  14د(, و -)هـ  203/  6, و154/  6)هبر(, وهتذيب اللغة  312/ 

 . 312.  303/  1)هدي(, وورد بال نسبة يف املخصص  293/  40)أيت(, و 38/  37و)هبي(,  270/  10
 ) هـ ص ( 119/  4( العني  2
 ) هبصل( 127/  28, واتج العروس 346/ 1)هبصل (,واملخصص 124)هبصل(, ومقاييس اللغة ص118( ينظر: الصحاح ص 3
)نثم(,  474/  33)هبصل(, و 127/  28)هبصل(, واتج العروس  533 / 1( البيت من الوافر, وهو ملنظور األسدي يف لسان العرب  4

ص(,  -)هـ  475/  4, واحملكم  346/  1)ث ن( , واملخصص  79/  15)ت ن ب(, و 217/  14وورد بال نسبة يف وهتذيب اللغة 
 )ن ث م(,  169/  10و
 )هبق( 45( املصباح املنري ص 5
 ) هبق( 115( مقاييس اللغة ص  6
 115)هـ ق ب(, ومقاييس اللغة  ص 264/  5)هبق(, وهتذيب اللغة 118, والصحاح  ص  250/  2لرجز لرؤبة يف العني ( هذا ا 7

 376/  1)هبلق(, وورد بال نسبة يف مجهرة اللغة  109/  25)بلق (,  94/  25)هـ م ق (, واتج العروس و 130/  4)هبق(, و احملكم 
 )أبق(.  6/  25)ولع(,  376/ 22روس , واتج الع 485/  1)ب ق هـ (, املخصص 

 . 127/  28)ب( , واتج اللغة  969/  1)هبكن(, والقاموس  533/  1( ينظر: لسان العرب  8
)هبكل(,  127/  28)هبكل(, واتج العروس  533/  1)هـ  ل(, ولسان العرب  283/  6( ورد هذا الرجز بال نسبة يف هتذيب اللغة  9
 )هبكن(   292/  34و
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الف الكرى       وقال السلويّل:        (1)بُ ه اكنة غ ضَّة ب ضَّة * ي  ُرود الثنااي خ 
 . (2)قال األزهرّي: )) جارية ب  ْهك نة : اترة عريضة, وُهنَّ الب  ْهك نات البهاكن ((   

. أّما (3)ابن األعرايّب: )) الب  ْهكنة: اجلارية اخلفيفة الروح , الطيبة الرائحة, املليحة احللوة (( وقال 
ابن سيده فقد روى أّن )) الب  ْهك نة كاهل رُْكولة: وهي العظيمة الوركني, وعن ابن السكيت هي 

 .(4)احلسنة اجلسم, واخللق واملشية (( 
هلة: )) امرأة ابهلة: ال  -ابهل  , قال اجلوهرّي: )) قالت امرأة من العرب  (5)زوج هلا (( اب 

 , أي: مل يكن هلا زوج قبله.      (7)((  (6)لزوجها: أتيتك ابهاًل غري ذات صرار
 قال الفرزدق يصف امرأة  :   

 (8)غدْت من هالٍل ذات  ب  ْعٍل ُسينًة * وآبْت بثدي ابهل الزوج أميّ 
 حيتاج إىل صرار, وهو مستعار من الناقة الباهل, اليت ال قيل: )) ابهل الزوج : ابهل الثدي ال

 . (9)صرار عليها, وإذا مل يكن هلا زوج مل يكن هلا لنب (( 
قال اخلليل : )) رجل هبلول: حيّي كرمي, , بُ ْهُلول: وهي املرأة العزيزة الكرمية اجلامعة لكل خري

 .(10)وامرأة هبلول بنّي الب  ْهللة (( 
ْل ق , (11)ق, واجلمع هبالق (( ل  ور الكثرية الّصخب, وتقول: امرأة هب ْ وهي املرأة )) الضجُ  بُ ْهُلق: -هب 

 ور, أي : رْأي ذكر أنَّ )) الب ْهل ق, والبُ ْهُلق: الكثرية الكالم اليت ليس هلا صيُّ قد ابن سيده ف أمَّا
 

                                                 
 )هبكن(. 293/  34)هبكن(, واتج العروس  533/  1)هـ ج(, ولسان العرب  465/  4لبيت من املتقارب, للسلويل يف احملكم ( ا 1
 ج ( -)هـ  270/  6( هتذيب اللغة  2
 ) هبكن ( . 292/  34) هبكن (, واتج العروس  1/533( لسان العرب  3
 . 335/  1(املخصص  4
 . 355/  1) ب هـ ل (, واملخصص 326/  4حملكم ) هـ ل ب(, وا 55/  4( العني  5
 ) صرر( . 383/  3( الصرار: هي خرقة تشد على أطباء الناقة لئال يرضعها فصيلها , ينظر مقاييس اللغة  6
 )هبل( . 115)هبل( , وينظر: مقاييس اللغة ص 119( الصحاح ص 7
 )هبل( . 129/  28) ب هـ ل (, واتج العروس  326/  4, واحملكم 530( البيت من الطويل , وهو للفرزدق يف ديوانه ص  8
 ) هبل( 126/  4( احملكم  9

 ) هبل (. 1/535)ب هـ ل(, و لسان العرب  55/ 4( العني  10
 ) هـ ق ( 112/  4( العني  11
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 .  (1)ترجع إليه, والب ْله ق: املرأة الضجور, الشديدة احلمرة (( 
, وقال اجلوهرّي: )) الطيبة النفس (2)ب  ْهناة:  وهي املرأة )) الضحَّاكة طيبة الرائحة (( –ب  ْهن انة 
 :  الشاعر , و قال(5)((  , وقال الزخمشرّي: )) امرأة ب  ْهن انة و ْهن انة: فاترة م ْكس ال(4)(( (3)واألر ج

 (6)ي النيقة الب ص را ب  ْهن انة ت ْستع رُي الق ْوُم أْعيُ ن  ُهْم * ح ىتَّ ت  ُردَّ إ ىل  ذ  
لّ لة, قال الشاعر:  الب  ْهن انة وقيل:       )) الضحَّاكة املُت  ه 

ٍح م ْن ب  ر د  ص   (7)اي ربّ  ب  ْهنانة خُم بَّأة * ت  ْفتُ ُر ع ْن ان 
احلسنة اخلُلق السمحة لزوجها, وقيل: هي اللينة يف عملها ومنطقها  ,وقيل: الطيبة الرائحة    

 شاعر: , وأنشد ال (8)((
ُدين  الفتاُة مي  يٌنها * وَشاهُلا البهنانة الرُّْعُبوب   (9)ولقد ُتوس 

, و )) البهاء : املنظر احلسن الرائع (10))) بُ ْهيا أراد الب ه يَّة: الرائعة ((  :هب  يَّة: قال األزهريّ  -بُ ْهيا  
ااي... وقا  .(11)لوا: امرأة بُ ْهيا ((املالئ للعني ... واألنثى هب  يَّة, من نسوة هب  يَّات, وهب 

 ابب ) ب و ( و ما يثلثهما
))  أنّ بُور: وهي املرأة الفاسدة اهلالكة اليت ال خري فيها, فقد روى اجلوهرّي عن أيب عبيدة  -ابئر

 ابن سيده أنَّ  كذلك روىو , (12)الُبور:الرجل الفاسد اهلالك الذي ال خري فيه, وامرأة بُور((
 

                                                 
 . 351/  1) هـ ق (, واملخصص  459/  4( احملكم  1
 )هبنن( 539/ 1, ولسان العرب   4/2هبنن( , واملخصص  ) 115) هـ ن ب ( مقاييس اللغة ص 59/  4( ينظر: العني  2
غريب ( األرج واألريج: توهج ريح الطيب , تقول : أرِج الطيب : إذا فاح , وقيل: األرج : النفخة دفعة الريح طيبة كانت أو خبيثة , ينظر: ال 3

 ) أرج ( 486/  7) خنف (, و 256/  2) أرج (, واحملكم  34, و الصحاح ص  422/  2املصنف 
 )هبنن( 119( الصحاح ص 4
 )هبن( . 56( أساس البالغة, ص 5
 )هبن( . 56( ورد بال نسبة يف أساس البالغة, ص 6
 )هبن(. 291/  34)هبنن(, واتج العروس  539/  1( البيت من املنسرح , ورد بال نسبة لسان العرب  7
 )هبن( . 291/  34)هبنن(, واتج العروس  539/ 1لعرب , و لسان ا 344 – 343/ 1) هـ ن(, املخصص  333/  4( احملكم  8
 )مرط(. 8/259)مرط (, وبال نسبة يف لسان العرب 20/97( هذا البيت من الكامل, وهو لنافع بن نفيع األسدي يف اتج العروس  9

 ) هبا (. 242/  37) هـ ب (, واتج العروس  242/  6( التهذيب  10
 )هبا(.  541/ 1سان العرب ) ب هـ و (, ول 438/  4( احملكم  11
 )بور(. 121( الصحاح ص 12
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 . (1)الذي ال خري فيه ((  )) البائر والبائرة: الفاسد
عريضة البوص, وهو  كان يُقال: )) اشرتى جارية كالقلوص, ,(2)ب  ْوص آء: )) عظيمة العجز((

 .(3)يقول: بُوُصها لنُي ش ْحم ة ع ُجز ها, وامرأة بوصاء (( , وكان أبو الدُّق  ْيشزالعج
 ابب ) ب ي ( و ما يثلثهما

فْت هبا املرأة عن طريق  ب  ْيت: بيت الرجل امرأته, ويكىن عن املرأة  (( الكناية, فقالوا:صفة ُوص 
 قال الشاعر:   , (4)ابلبيت ((

 (5)أال اي بيت ابلعلياء بيت *  ولوال ُح بُّ أْهل ك  ما أتيت 
 :   الشاعر قال (6)قال الزخمشرّي: )) قال بدوّي آلخر: هل لك بيت, أي: امرأة ؟ ((     

   (7)ا أ نْز ُعها ص أْيُت * أ  ك ب  ٌر غ ي َّر ين  أْم ب  ْيتُ مايل إذ                       
ف ْت ببيت الرجل على وجه هنا املرأة  ( البيت  ) يقصد الشاعر بوكذلك       , وكأّن املرأة ُوص 

 .  التشبيه؛ ألّن البيت أيوي إليه الرجل طلباً للراحة, وحيرص عليه 
 .(8)اً وبعالً (( ُمت  ب  ّيتة : وهي املرأة اليت )) أصابت بيت

بيضآء: قال األزهرّي:  )) إذا قالت العرب: امرأة بيضاء فهي الشريفة الكرمية ... وإذا قالت 
 العرب: فالن أبيض و فالنة بيضآء, فاملعىن: نقاء العرض من الدنس والعيوب, قال الشاعر: 

 

                                                 
 )بور(. 253/  10)ب(, واتج العروس  354/  1, وينظر: القاموس 217/  4, و 270/  1( املخصص  1
)بوص(,  1/549, و لسان العرب  43/  5)ب وص (, واملخصص  389/  8) ب و ص (, واحملكم  351/  1( مجهرة اللغة  2

 )بوص(. 499/  17, واتج العروس 340/  1, واملزهر  614/  1والقاموس احمليط 
 )بوص(  45( أساس البالغة ص 3
 ) بيت( 459/  4) ت ب (, واتج العروس  238/  14) ب ي ت (, وهتذيب اللغة  257/  1( مجهرة اللغة  4
,  وشرح شواهد املغين  367/  1أبيات سيبويه  ( البيت من الوافر, وهو مطلع قصيدة طويلة لعمرو بن قعاس أو) قنعاس ( املرادي يف شرح 5
)ت ب  526/  9, واحملكم  62.  30/  5, و 455/  4, و 359/  1,واملخصص  201/  2, وبال نسبة يف الكتاب   215/  1

 )بيت( 558/  1ي(, ولسان العرب 
 )بيت( . 56( أساس البالغة ص 6
 )ب ت ي (. 257/  1)ص أ و ي(, و  241/  1, ومجهرة اللغة 298/  3( البيت ورد بال نسبة يف معجم ديوان األدب  7
 )بيت( .  459/  4)بيت(, اتج العروس  558/  1, ولسان العرب  56ب(, وأساس البالغة ص  -)ت 238/  14وهتذيب اللغة  
 )بيت(.  464.  458/  4)ت( , واتج العروس  148/  1) ب ي ت (, والقاموس احمليط  526/  9( احملكم  8
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 (1)* بيت الذي تستظّل يف طُُنب ْه   أمُّك بيضاء من قضاعة يف ال
ثري يف كالمهم وشعرهم , اليذهبون به إىل بياض اللون, ولكنهم يريدون املدح ابلكرم ونقاء وهذا ك

قالوا : فالنة بيضآء الوجه, أرادوا نقآء اللون من الكلف  الع ْرض من العيوب واألدانس, وإذا
 . (2)(( والسواد الشائن

جسيمة, أو  (3)لت: انظر رمكاءوقيل: )) أتى رجل ابنة اخُلّس يستشريها يف امرأة يتزوجها, فقا   
 .(5)* جارية بيضاء يف نفاض *    , وقال الراجز:(4)بيضاء وسيمة (( 

)) بيضة اخلذر : اجلارية؛  ببياضها ونفاستها, فقالوا: هعلى وجه التشبي ةبيضة: توصف هبا املرأ
ا يف خذرها مكنونة (( , (7)احل جال ((قال الزخمشرّي: )) هي بيضة اخلدر, ومن بيضات و , (6)إلّنَّ

 , قال الشاعر: (8))) وكينَّ عن املرأة ابلبيضة تشبيهاً هبا يف اللون, ويف كوّنا مصونة حتت اجلناح (( 
ْدٍر ال يُرام خباؤها * َت  (9)ْعُت من هلٍْو هبا غري ُمْعج ل ت َّ وبيضة خ 

كالدرّة   وكذلك أصبحت ) بيضة البلد( صفة تُوصف هبا املرأة مدحًا يف انفرادها يف الشرف
النفيسة املنفردة اليت ال نظري هلا, أو ذمًا حيث أّنا أصبحت منفردة مرتوكة كبيضة البلد اليت ال 

                                                 
)ض  62/ 12)بيض(, وورد بال نسبة يف هتذيب اللغة  250/  18( البيت من املنسرح, وهو لعبيد هللا بن قيس الرقيات يف اتج العروس  1

 ) بيض(. 564/  1ب (, لسان العرب
 )بيض( 250/  18) ع س ف (, واتج العروس  66/  2)ض ب (,  62/  12( التهذيب  2
/  2)ك ل ن(, واملخصص  7/33يء خالطْت غربته سواداً كدراً, وقيل: محرة خالطها سواد... ينظر: احملكم ( الرْمكة : لون الرماد, وكل ش 3

156  . 
 456/  2( املزهر  4
)ض ن (,  34/  12, وهتذيب اللغة  460/  1)ض ن ب ( , ومعجم ديوان األدب  48/  7( ورد هذا الرجز بال نسبة يف العني  5

/  19)بيض( , واتج العروس  564/  1)ض ب ن ( , ولسان العرب  211/  8, واحملكم  363/  1خصص وامل 121ومقاييس اللغة ص 
 )نفض( 85

 )بيض(, 260/  17)بيض( واتج العروس  1/564)ض ب (,ولسان العرب  59/  12)ض ب(, وهتذيب اللغة  69/  7( العني  6
 )بيض( 57( أساس البالغة ص 7
 )بيض(  . 260/  18 ( نقل عن كتاب البصائر يف اتج 8
)ض ب(, واتج العروس  60/  12)ض ب(, وهتذيب اللغة  96/  7, و العني 13( البيت من الطويل , وهو المرئ القيس يف ديوانه ص  9

 )بيض( 260/  18
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بقْت منفردة , بعد موت أبنائها, رأة املفهذه وال من ينصرها, يرعاها, من جتد من يُؤنسها , وال 
 , فقالت:يهموهي ترث (1)نفسها ببيضة البلد شبَّهتْ ف

ُْغب طة * فصرُت مفردًة كب  ْيضة  البلد قد ُكْنُت قبل  م  (2)ناايهم ّب 
وذكر ابن فارس أنَّ املرأة وصفت ببيضة البلد من ابب االستعارة ؛ ألنَّ املرأة ))  حُتفظ وحُتصَّن      

وا عن الذليل املستضعف أبنَّه بيضة البلد , يريدون أنَّه مرتوك  كما حُتفظ البيضة, يقال: فإذا عربَّ
 .(3)يضة املرتوكة ابلعراء ((مفرد , كالب

  (5)والسودان (((4)ة: قال الفراء:))العرب تقول: فالنة مسودة ومبيضة:إذا ولدت الب يضان,ضّ ي  ب ْ م  
م قالوا: )) رجل ب يوع جيّ د البيع , واألنثى ب  يّ عة , واجلمع ب  يّ عات  ب  ّيعة: وهي املرأة جيّ دة البيع؛ ألّنَّ

))(6). 
 , أي: هي املرأة اليت تسعد مع زوجها بسبب مجاهلا, و(8)جلماهلا ((  (7): انفقة ابئع: )) امرأة ابئع 

ا تبيع نفسها  ((                       : قال الشاعر . (9)قال الزخمشرّي: )) جارية ابئع: انفقة كأّنَّ
 (10) وإنَّك  لوال ذ ْرو ٌة يف ث ن يٍَّة * وانٍب ل م ْقالُق الو ش اح نْي  ابئعُ 

ئ    .(11) ن: )) ابنت املرأة عن الرجل, فهي ابئن, انفصلْت عنه بطالق ((اب 
 بطالق . (12)ُمب انة: هي املرأة اليت )) أابّنا زوجها فهي ُمبانة, أي: مفصولة عن زوجها ((

                                                 
)د ل ب(, وهتذيب اللغة  42 / 8( وهي بيضة ترتكها النعامة يف الفالة, فال حتضنها فتبقى تريكة منفردة, ال ُتصان وال حُتفظ , ينظر: العني  1

 )بيض( . 125)ض ب (, و الصحاح,  ص 60/  12
 ) بيض( 566/  1( البيت من البسيط , وهو بال نسبة لسان العرب  2
 )بيض( 121( مقاييس اللغة ص  3
 )بيض( 263/  18( الِبيضان من الناس : ضّد السُّودان , مجع أبيض وأسود , اتج اللغة  4
 )بيض( 265/ 18)ج(, واتج العروس  638/ 1)بيض(, والقاموس احمليط  1/546)ض ب(, ولسان العرب  12/63( هتذيب اللغة  5
 )ب ي ع ( . 371/  20)بيع(, واتج العروس  570/ 1) ب ي ع (, ولسان العرب 262/  2( احملكم   6
 )نفق( 649( امرأة نـُُفُق: تنفق عند األزواج وحتظى عندهم , أساس البالغة ص  7
 )بيع(369/  20)ب(, واتج العروس  705/  1القاموس احمليط (  8
 )بيع( 57( أساس البالغة ص 9

 )بيع( . 57( البيت من الطويل, ورد بال نسبة يف أساس البالغة ص  10
 بني() 49) بني(, واملصباح املنري ص 296/ 34)ب(, واتج العروس 1182/  1)بني(, وينظر: القاموس احمليط  1/573( لسان العرب  11
 )بني( 49( املصباح املنري ص 12
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نة:  وهي صفة على وجه التشبيه بشجرة البانة, املرأة الطيبة الرائحة, املعتدلة القامة الناعمة, اب 
, والستواء نباهتا, ونبات (1)هلا مثرة تربَُّب أبفاويه الطيب , مثَّ يُ ْعت صر دهنها طيبًا وهي )) شجرة 

ا  (2)أفناّنا, وطوهلا ونعومتها شبَّه الشعراء اجلارية الناعمة, ذات الشطاط ا ابنة, وكأّنَّ هبا, فقيل: كأّنَّ
 :  , قال قيس بن اخلطيم (3)غضن ابنة ((

ا ُخوط ابنٍة ق ص فُ حوراء جيداء يستضآء هبا * كأ  (4)    ّنَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )ن ب ( 354/  15( هتذيب اللغة  1
طاط ) لغات ( مبعىن الطول , وقيل : حسن اعتدال القامة , ورجل شاطٌّ, وجارية شاطَّة: بينة الّشطاط, 2 وقيل:  ( الشَّطاط, و الشُّطاط , والشِّ

/  1) شطط (, واتج العروس  72/  4, والتهذيب  181/  1ملخصص ) شطط (, و ا 351/  3هو البعيد بني الطرفني , ينظر احملكم 
 ) سلط ( 4897

 )بون( 289/  34)بني(, واتج العروس  1/578)ن م ي (, ولسان العرب  508/  10( احملكم   3
ولسان العرب ,  138/  3)ن ي ب(, و املخصص  508/  10, واحملكم 107( البيت من املنسرح, وهو لقيس بن اخلطيم يف ديوانه ص  4
, برواية :                          214/  2)خوص( , ونسب أليب قيس بن األسلت األنصاري يف الكامل  276/  19)بني( واتج العروس  578/  1

 متشي اهلويىن إذا مشت قطفاً * كأّّنا عود ابنة قصف
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 اخلاَتة
 اخلالصة اآلتية :  جلياً  هذه الوريقات يظهر لهلفاملتصفح   

حتمل أكثر من معىًن , وهذا التعدد مما  , وبعضهاهناك بعض الصفات احتفظت بداللة واحدة -
  ملنتشرة يف مواطن الفصاحة.االعربية الشك فيه أنّه راجع إىل تعدد اللهجات 

وقد جيتمعان يف داللة  صفة وخيالية, وبعضها معنوية و حقيقية, أّن بعض هذه الصفات حسية   -
 واحدة, أو ينفردان  . 

, وذلك والكناية طريق اجملاز واالستعارةكانت عن وصفت هبا املرأة   اليت أّن بعض الصفات -
أو األشجار, أو ما يوجد حوهلم من مجادات شاركتها  ,تأو احليواان ,ببعض الطيورشبهوها  عندما

 وجه جامع بينهما .  يف
   .بعض هذه الصفات خاصة ابملرأة, وبعضها وصفت هبا تبعاً لوصف الرجل هباأّن  –
    . بعض هذه الصفات بينها عالقة داللية مشرتكة مع بعضها, أو مرتادفة, أو متضادة –
ا جاءت على أبنية خمتلفة .أن الصفة حتمل معىن الفعل ال – ذْت منه, وأّنَّ  ذي ُأخ 
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 فهرس الكتب
ه(, حتقيق: حممد الدايل, مؤسسة 276أدب الكاتب, أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة, )ت  -

 لبنان.  -الرسالة, بريوت
م  2000 –ه 1420أساس البالغة, حملمود بن عمر أيب القاسم جار هللا الزخمشرّي, دار الفكر,  -
 . 
ه(, حتقيق: حممد مرعب, 244إصالح املنطق, البن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق) ت  –

 م. 2002 -ه1423, 1دار إحياء الرتاث العريب, ط:
    3لبنان, ط:  –األغاين, أليب فرج األصفهاين, حتقيق: مسري جابر, دار الفكر بريوت –
 ه(, دار اهلداية . 1205مد املرتضى الزبيدّي )تاتج العروس من جواهر القاموس, حملمد بن حم –
ه(, حتقيق:حممد عوض 370هتذيب اللغة, حملمد بن أمحد أيب منصور اهلروي األزهرّي ) ت  –

 م   2001, 1لبنان, ط :  -مرعب, دار إحياء الرتاث العريّب, بريوت
منري البعلبكي, دار العلم ه (, حتقيق: رمزي 321مجهرة اللغة, أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد ) –

 م . 1987,  1لبنان, ط :  –للماليني, بريوت 
ه (, حتقيق: إبراهيم األبيارّي, اهليئة 206اجليم, أليب عمرو بن إسحاق بن مرّار الشيبايّن ) ت  -

 م .  1974 –ه 1394العامة لشؤون املطابع األمريية, 
 لبنان . –العريب , بريوت ديوان ابن مقبل, حتقيق: د. عزة حسن, دار الشرق  - 
 م. 2006 –ه 1427ديوان أيب النجم العجلّي, حتقيق: د. حمّمد أديب عبد الواحد مجران,  -
 ديوان األعشى,  -
ه 1425,  2لبنان, ط :  –ديوان امرئ القيس, حتقيق: عبد الرمحن الصاوي, دار املعرفة , بريوت  -
 م . 2004 –
,  1محد حسن بج, دار الكتب العلمية, بريوت لبنان, ط : ديوان ذي الرمة, تقدمي وشرح: أ  -

 م .  1995 –ه 1415
 –ه 1407,  1لبنان, ط:  –ديوان الفرزدق, شرح: أ. علّي فاعور, دار الكتب العلمية, بريوت  -

 م . 1987
 ديوان قيس بن اخلطيم , حتقيق: د. انصر الدين األسد . -
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(, حتقيق: د. حمّمد علي الريح هاشم , مكتبة الكليات هـ 385شرح أبيات سيبويه, للسريايف ) ت –
شرح شواهد املغين, جلالل الدين السيوطي )  –م .  1974 -هـ 1394مصر,  –األزهرية, القاهرة 

 م .  1966 -هـ  1386هـ (, حتقيق: أمحد ظافر كوجان, جلنة الرتاث العريب, 911ت 
ه (, حتقيق: 398اعيل بن محّاد اجلوهرّي )ت الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية, أليب نصر إمس –

 م .  2009 –ه 1430مصر,  –حمّمد حمّمد اتمر, دار احلديث, القاهرة 
ه (, حتقيق: علي حمّمد البجاوي, 395الصناعتني, أليب هالل العسكرّي احلسن بن عبد هللا ) ت  –

 ه 1419لبنان,  –وحمّمد أيب الفضل إبراهيم, املكتبة العصرية, بريوت 
ه (, حتقيق د: مهدي املخزومي , و د:إبراهيم  170العني, للخليل بن أمحد الفراهيدي, ) ت  -

 السامرائي, دار مكتبة اهلالل . 
الفائق يف غريب احلديث واألثر, حملمود بن عمرو بن القاسم جار هللا الزخمشرّي, حتقيق: علي حمّمد  –

 .   2لبنان, ط :  -ة, بريوت البجاوي, وحمّمد أيب الفضل إبراهيم, دار املعرف
ه (, حتقيق: حمّمد إبراهيم 395الفروق اللغوية, للحسن بن عبد هللا بن سهل أيب هالل العسكري ) –

 مصر.  –سليم, دار العلم والثقافة, القاهرة 
ه (, حتقيق: عبد 499فقه اللغة وسّر العربية, لعبد امللك بن إمساعيل أيب منصور الثعاليب,) ت  –

 م .  2002 –ه 1422,  1املهدي, إحياء الرتاث العريب, ط :  الرزاق
 ه (, 817القاموس احمليط, جملد الدين حمّمدبن يعقوب الفريوز آابدي )ت  –       

 م .      2005 –ه 1426, 8لبنان, ط :  –حتقيق: حمّمد نعيم مؤسس الرسالة, بريوت         
 ه(, حتقيق: حمّمد أيب الفضل285د املربد) ت الكامل, أليب العباس حمّمد بن يزي -      

 م .1997 –ه 1417,  3مصر, ط :  –إبراهيم, دار الفكر العريب , القاهر         
ه (, حتقيق: د . إميل بديع يعقوب, دار 180الكتاب , لسيبويه عمرو بن عثمان بن قـَنـْرَب ) ت  –

 م .  1999 –ه  1420,  1لبنان, ط :  -الكتب العلمية, بريوت 
كتاب األفعال, لعلّي بن جعفر بن علي السعدّي أيب القاسم املعروف ابن القطّاع الصقلّي) ت   –

 م .  1983 –ه 1403ه (, دار عامل الكتب, ط : 515
ه (,حتقيق: خنبة من األساتذة املتخصصني, دار 711لسان العرب , لإلمام العالمة ابن منظور )ت  -

 م .  2003 – ه1432مصر,  –احلديث , القاهرة 
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ه (, حتقيق: 518جممع األمثال, أليب الفضل أمحد بن أمحد بن إبراهيم النيسابورّي امليدايّن ) ت  –
 لبنان .  –نعيم حسن زرزور, دار الكتب العلمية, بريوت 

ه(, حتقيق: عبد احلميد  458احملكم واحمليط األعظم , أليب احلسن علّي بن إمساعيل بن سيده , )  –
 م .  2000 -ه 1421,  1لبنان, ط :   -دار الكتب العلمية, بريوت  هنداوّي,

ه(,دار إحياء الرتاث العريّب, بريوت  458املخصص, أليب احلسن علّي بن إمساعيل ابن سيده, )  –
 م .   1996 –ه 1417,  1لبنان, ط :  –
ؤاد علّي منصور, دار ه(, حتقيق: ف911املزهر يف علوم اللغة وآداهبا, جلالل الدين السيوطي, )  -

 م .  1998 –ه 1418لبنان, ط :   -الكتب العلمية, بريوت 
ه 1424مصر,  –املصباح املنري, ألمحد بن حمّمد بن علّي الفيومّي املقرّي, دار احلديث , القاهرة  -
– 2008 . 
ليل عبده ه(, حتقيق: عبد اجل311معاين القرآن وإعرابه للزجاج أيب إسحاق إبراهيم بن السرّي ) ت -

 م .  2004 –ه 1424مصر, –شليب, دار احلديث , القاهرة 
ه(, حتقيق: د. أمحد خمتار 350معجم ديوان األدب , أليب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارايّب ) –

 م .  2003 –ه 1424مصر, –عمر, مراجعة: د. إبراهيم أنيس, مؤسسة دار الشعب, القاهرة 
ه(, حتقيق: أنس حمّمد الشامّي, 393 أمحد بن فارس بن زكرءاء )ت مقاييس اللغة, أليب احلسني -

 م .  2008 –ه 1429مصر  –دار احلديث , القاهرة 
ه(, 606النهاية يف غريب احلديث واألثر, جملد الدين املبارك بن حمّمد ابن األثري           )ت –

 –ه 1399لبنان,  –مية, بريوت حتقيق: طاهر أمحد الزاوي, وحممود حمّمد الطناحي, املكتبة العل
 م .   1979


