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   المقدمة

كانـت علـى  اإلسـالماللغة العربية في عصر الجاهلية القريبة مـن  أنمن المعلوم 

لهجــات الخطــاب الســائدة بــين ســكان الجزيــرة ، مســتوى محكــي يتمثــل فــي : مســتويين 

عـن طريـق الشـعر والخطـب  ألينـاومستوى رفيع يتمثل في اللغـة الفصـحى التـي وصـلت 

 أذهــانرفعــة ورســوخًا فــي  ادتدأز والحكــم وحــين نــزل القــرآن الكــريم بهــذه اللغــة  واألمثــال

 أبنـــاءن ووســـيلة مـــن وســـائل االتصـــال بـــي واآلدابالنـــاس فصـــارت لغـــة الثقافـــة والعلـــوم 

القـرآن الكـريم هـذه اللغـة وحـافظ علـى  خلـد، وقـد  وأمـاكنهمالجزيرة على مختلـف بيئـاتهم 

المحكيـة جنبـًا الـى جنـب مـع اللغـة الفصـحى يـتكلم  اللهجـاتوسادت . قوانينها وسماتها 

ـــاتهم اليوميـــة وتركـــوا اللغـــة الفصـــحى للخطبـــاء والشـــعراء بهـــا عامـــة النـــاس فـــي مخاط ب

فــــي الظهــــور علــــى الســــنة النــــاس عبــــر العصــــور ذه اللهجــــات والمفكــــرين واســــتمرت هــــ

المختلفة وتطورت في مرابـع العـرب وظلـت وثيقـة الصـلة بالعربيـة األم توثـق لنـا عـادات 

كثيــرًا مــن الظــواهر اللغويــة  أنالعــرب وتقاليــدهم وفنــونهم الشــعبية ، ودليلنــا علــى ذلــك 

اتنا العربية ومنهـا لهجـة مدينـة والنحوية التي ذكرتها كتب اللغة ال تزال موجودة في لهج

  .الحلة 

ومدينة الحلة من المدن العربية المطهـرة التـي نشـأت فـي القـرن السـادس الهجـري 

ا مختلــــف أنــــواع المعــــارف والعلــــوم وعرفــــت بشــــعرها العربــــي األصــــيل هوشــــهدت أرضــــ

وحوزتها العلمية المطهرة ، وكانت اللغة الفصحى هي السـائدة بـين أبنائهـا ومعهـا لهجـة 

حكية يتكلم بها عامة النـاس وقـد انحـدرت هـذه اللهجـة مـن تمـازج القبائـل العربيـة التـي م

سكنت هذه المدينة مثـل تمـيم وأسـد وطـي إضـافة الـى االخـتالط مـع األعـاجم مـن فـرس 

  .وهنود فنشأت لهجة خاصة بها 

ـــى تســـجيل ألفـــاظ هـــذه اللهجـــ ـــمبي ةوتقـــوم هـــذه الدراســـة عل ة دالالتهـــا وأصـــولها ن

تها وظهـــر للباحـــث أن لهجـــة الحلـــة منحـــدرة مـــن العربيـــة الفصـــحى وهنـــاك وعوامـــل نشـــأ

  .ألفاظ قليلة جاءت من االختالط بأقوام أعجمية مثل الفرس واالنجليز والهنود وغيرهم 
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، ية على اللغة الفصـحىكتغليب اللهجة المح يوال يظن ظان أن هذه الدراسة تنو 

يــة فــي كل القادمــة طبيعــة اللغــة المحبــل هــدفها تســجيل ألفــاظ هــذه اللهجــة لتبــين لألجيــا

  .هذه المدينة والتعرف على مستويات أهلها الحضارية والعلمية من خالل ألفاظهم 

عالوة على ذلك فان علم اللغة الحديث يعنى بدراسة الواقع الحـي للغـة بصـورتها 

لغرض الكشف عـن أسـرارها ومعرفـة خصائصـها ورصـد حركـة التغيـر اللغـوي  منطوقةال

  .والعكس  المحكيتوى الفصيح الى من المس

اظ التـي هـي هجائيـة مبينـًا األلفـوقد جمعت ألفـاظ لهجـة الحلـة بحسـب الحـروف ال

شـرحت دالليـًا بعـض التعبيـرات  ثـم مولـدةة والدخيلـة والبـالمعر  من أصل فصيح واأللفـاظ

  .ة مبينًا الصلة الصوتية واللغوية بين ألفاظ هذه العبارات المحكي

وة جـــادة خطـــاف الســـابقة قامـــت هـــذه الدراســـة وأرجـــو أن تكـــون ووفـــاء بكـــل األهـــد

  .على الطريق 

كما أتقدم بشكري وامتناني إلى مركز بابل للدراسـات الحضـارية والتاريخيـة لتبنيـه 

  .طباعة هذا الكتاب

  "واهللا ولي التوفيق والحمد هللا رب العالمين " 

  

  

  

  اسعد محمد علي النجار . د.أ                                                     

  جامعة بابل                                                              
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  الفصل األول

  ألفاظ من أصل فصيح
  

  حرف األلف

  :أبد 

وفي اللهجة الحلية تعنـي الـزمن الممتـد الـذي ال يتجـزأ كمـا يتجـزأ : الدهر : األبد 

: ال افعــل ذلــك ابــدأ : " لــك ابــدأ وفــي القــرآن الكــريم ال افعــل ذ: الزمــان ، يقــال 

  .٢٢/ النساء 

  :إبرة 

ويقــال للخــيط إبــرة ، وهــي أداة دقيقــة احــد طرفيهــا محــدد واألخــر : واحــدة اإلبــر 

مثقوب يخاط بها ، وفي اللهجة الحلية تنطـق صـيغة الجمـع بضـم الهمـزة ، بينمـا 

  .في الفصيح بكسرها 

  :أبن 

المــــتهم بعيــــب ومــــن تفعــــل فيــــه : ه ، والمــــأبون بــــمــــه وعاهات: أبــــن الرجــــل يأبنــــه 

  .عرفته اللهجة الحلية  األخيرالفاحشة ، وهذا المعنى 

  : أّبي 

الــذي تتفــرع  المــاء الــرئيس أنبــوب، وتــدل علــى  األعلــىتقــال للشــخص المســؤول 

  .من كلمة أب كونه رب األسرة اصغر ، وهي مأخوذة  أنابيبمنه 

  :ابساع 

  .وذة من لفظ الساعة وتعني السرعة ، مأخ

  .بالكاف المعقوفة : أبگع 

  .وتحمل المعنى نفسه ) أبقع ( تعني تغير لون الجلد واصلها 
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  : أتاري 

  ) .أتُراه أو أُتراك ( كلمة تعجب منحوته من قولك 

  :أتباهه 

بمعنــى أتفــاخر ، وهــي مــن الفعــل الفصــيح باهــاه أي فــاخره وفــي اللهجــة الحليــة 

  .السكت الى هاء المقصورة  األلفتقلب 

  : إتبختر 

تقــال للشــخص الــذي يســير بتمايــل ويمشــي مشــية المعجــب بنفســه ، واصــلها مــن 

  .الفعل الفصيح بختر ، وتحمل المعنى نفسه 

  :تَّ إ

  )إتّ ( واصلها أنت ، وفي اللهجة الحلية أدغمت النون بالتاء وضعفت 

  :إتعلم 

  .الشيء بحقيقتهالشيء واصلها من الفعل الفصيح علم أي أدرك  أي أتقن

  :اتمسخر 

تقــال للشــخص الــذي يســخر مــن اآلخــرين ، واصــلها مــن الفعــل الفصــيح ســخر ، 

  .بمعنى هزي به : سخر به : يقال 

  :أتعنه

أي تعــب : وتعنــي الــذهاب ألمــر مــع التعــب ، واصــلها مــن الفعــل الفصــيح عنــي 

  .وأصابته مشقة 

  :إتنه

أي أقـــام ، واالنتظـــار يعنـــي : أي انتظـــر ، واصـــلها الفعـــل الفصـــيح تنـــأ بالمكـــان 

  .اإلقامة لوقت محدد

  :أتونس 

أي أزيل وحشـتي ، واصـلها مـن الفعـل الفصـيح أنـس بمعنـى ذهبـت بـه وحشـته ، 

  .ونس وونسة: وفي اللهجة الحلية تقلب الهمزة واوًا 
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  :إتلهس 

ارتياد المكان أكثر من مرة لوجود بعـض اإلغـراءات ، واصـلها أو أي عاود الزيارة 

بلسانه ، وفي اللهجة الحليـة قلبـت أو أي لعق بأصبعه : الفصيح لحس من الفعل 

  .الحاء هاء 

  :أثر 

ثار ، واألثر مـا بقـي مـن رسـم الشـيء ، قـال تعـالى آبقية الشيء والجمع : األثر 

  .، وهي كذلك في اللهجة ٧/ الحديد " ثارهم برسلنا آثم قفينا على " 

  :أثل 

ظـم منـه وأجـود عـودًا وهـو شـجر معـروف شجر يشـبه الطرفـاء إال انـه أع: األثل 

  .في اللهجة الحلية 

  :أثول 

تقال للشخص البليد ، وهي كلمة ذم واصلها من الفعل الفصيح ثال ـ ثوًال بمعنـى 

  .حمق 

  :إجانه ـ انجانه

ركن الـــذي تغســـل فيـــه الثيـــاب ونحوهـــا ، وفـــي المـــ: الجانـــه واالنجانـــه واالّجانـــها

  .نجانه : الهمزة اللهجة الحلية تلفظ مخففه مع حذف 

  : أجرب 

ـــه ،  ـــه علي مـــن يمنـــع صـــنع أو تقـــال لمـــن ال يصـــنع المعـــروف لآلخـــرين مـــع قدرت

المعــروف ، والجــرب لفظـــة فصــيحة وتعنـــي مرضــًا جلـــديًا مــن يصـــاب بــه يبتعـــد 

  :الناس عنه ، قال الشاعر 

   )١(فال تتركنّى بالوعيد كأنني               الى الناس مطلي به القار أجرب

   :ل چقأ

خــالط  إذاشــكلت العــين : أي أحــول ، واصــلها مــن الفعــل الفصــيح شــكل ، يقــال 

  :بياضها حمرة ، قال الشاعر 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  )٢(كذاك عتاف الطير شكًال عيونهاعينها             شكلةال عيب فيها غير 

  .وفي اللهجة الحلية حدث إبدال للشين بصوت الجيم 

  :أجلح 

ي مــن الفعــل الفصــيح جلــح ـ وفــي تقـال لمــن انحســر شــعره عــن مقــدم رأســه ، وهــ

  .حت تعني من تغير لونه الى الدكنةاللهجة الحلية تطورت داللتها وأصب

  :إجه 

جــاء ، وفــي اللهجــة نقلــت الهمــزة  بمعنــى قــدم وحضــر وهــي مــن الفعــل الفصــيح

  . تالى أول الكلمة وأبدلت األلف الممدودة الى هاء السك ةاالخري

  :أّحا ، أّحو 

، وفـــي اللهجـــة الحليـــة هـــي صـــوت مـــن أصـــوات التـــألم ،  تنحـــنحأو حكايـــة توجـــع 

  .إحم :  حوتضاف لها ميم عند التنحن

  :أجرة 

  .أي المال الذي يدفع عوض العمل واالنتفاع وهي كذلك في اللهجة الحلية 

  :أحول 

اخــتالف محــوري العينــين وهــي مــن وهــو تقــال للشــخص الــذي فــي عينيــه حــول 

  .حول : الفعل الفصيح 

  :أخذ 

خـذ مـن " خالف العطاء ويعني التنـاول وبصـيغة األمـر خـذ ، قـال تعـالى األخذ ب

وتحمــل المعنــى نفســه فــي  ١٠٣/ التوبــة " أمــوالهم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم بهــا 

  .اخذ : اللهجة الحلية إال أنها بصيغة األمر تكون مع الهمزة 

  : أخر 

ا المعنـى وهـي بهـذ" بمـا قـدم وأخـر " بطـأه عـن وقتـه ، قـال تعـالى : أخر الشيء 

  .في اللهجة 
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  :أخوث 

تقـــــال للشـــــخص البليـــــد ، واصـــــلها مـــــن الفعـــــل الفصـــــيح خـــــوث أي عظـــــم بطنـــــه 

  .واسترخى ، ثم تطورت داللتها في اللهجة الحلية الى ما هي عليه 

  :أخبث 

تقــال للشــخص الخبيــث وأصــلها مــن الفعــل الفصــيح خبــث أي صــار فاســدًا رديئــًا 

  .مكروهًا وهي كذلك في اللهجة الحلية 

  :أدب 

) : ص(اكتســــب محاســــن األخــــالق والعــــادات ، قــــال الرســــول : أب يــــأدب أدبــــًا 

  :أدبني ربي فأحسن تأديبي ، قال الشاعر 

  )٣(ال نرى اآلداب فينا ينتقر       نحن في المشتاة ندعو الجفلى       

  .وهي كذلك في اللهجة الحلية 

  :أدّور  

ر دورًا ودورانـًا اذا طـاف حـول بمعنى أبحث وهي من الفعل المضارع الفصـيح دا

  .الشيء ، وهي كذلك في اللهجة الحلية 

  :أذان 

  .أذن يؤذن أذانًا وهي كذلك في اللهجة الحلية : وتعني النداء للصالة 

  :آذان 

ذن بضم األولى والثاني وهي عضو السمع وفي لهجة الحلـة تنطـق بكسـر أُ جمع 

  .األول والثاني 

  :أذية 

" الفعــل الفصــيح أّذاه أي ســبب لــه األذى قــال تعــالى بمعنــى الضــرر ، وهــي مــن 

  ، قال الشاعر ٦٩/ األحزاب " ال تكونوا كالذين آذوا موسى 

  )٤(بالنفس واألموال واألوالد                 ف كل أذيةلو نستطيع وق

  .وهي بالمعنى نفسه في اللهجة الحلية 
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  :أرضة 

ـــة كـــل شـــيء مـــن خشـــب و  ـــة وهـــي آف ـــات وتنطـــق فـــي دودة بيضـــاء شـــبه النمل نب

  .الفصحى بالتحريك ، وفي لهجة الحلة بكسر الهمزة وتسكين الراء 

  :أرق 

  .ة هجالسهر وذهاب النوم في الليل وهي كذلك في الل: األرق 

بمعنى أرغب وهي من الفعل الفصيح أراد بمعنى شـاء ، يقـال أراد الشـيء : أريد 

  .أي شاءه وأحبه وهي كذلك اللهجة 

  :أّز ـ وّز 

اشتد غليانها وهـي كـذلك فـي اللهجـة مـع : حركه شديدًا وازت القدر : لشيء أّز ا

ولهـا داللــة أخـرى هـي أن تحمـل اإلنســان علـى أمـر بحيلــة ) وزّ (قلـب الهمـزة واوًا 

  .حتى يفعله فيقال فالن وّز صديقه 

  :استصرم 

مــن  ةهن وهــي مــأخوذئبمعنــى الظهــور بمظهــر القــوة وبخاصــة أمــام النســاء إلغــرا

  .أي القوة ، وتحمل المعنى نفسه في اللهجة الحلية الصرامة 

  :  گاستفل

تلـــق أي اشـــتد وجـــاوز فبمعنـــى استضـــعف مـــن أمامـــه وهـــي مـــن الفعـــل الفصـــيح ا

  .كافًا معقودة  فلقااالمألوف فيه ، وفي لهجة الحلة قلبت 

  :استمارة 

الرسمية خاصـة بطلـب أمـر مـا ، مـأخوذة مـن الفعـل الفصـيح اسـتمر  األوراق من

ها باســتمرار ســميت بهــذا االســم ، بن الورقــة المقصــودة تعطــي حاجــة صــاح، وال

  .وهي كذلك في اللهجة الحلية 
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  :استوى ، استوه 

بمعنى نضج ، وهـي مـن الفعـل الفصـيح اسـتوى ، وفـي لهجـة الحلـة تبـدل األلـف 

تعنـي حـاًال )  استوه ( أووفي حالة تضعيف الو : استوه : المقصورة بهاء السكت 

  .الليل أو الساعة من النهار : ح توًا ، والتو من الفصي

  :أسف 

ولما رجع موسى الـى قومـه غضـبان " المبالغة في الحزن ، قال تعالى : األسف 

  ، قال الشاعر ١٥٠/األعراف " أسفًا 

  )٥(الى رجل منهم أسيف كأنما              يضم الى جنبيه كفا مخضبا 

  .وهي كذلك في اللهجة الحلية

  :أشجر 

ســجر ، يقــال ســجر التنــور أي مــأله : أوقــد وهــي مــن الفعــل الفصــيح : ى بمعنــ

  .وقودًا وأحماه ، في اللهجة الحلية قلبت السين شينًا مع ثبات المعنى 

  :أشرمخ 

وأصلها الفصيح خمش ، يقال خمشـه أي جـرح بشـرته فـي موضـع مـا مـن جسـده 

  .الحروف ، في اللهجة الحلية تحمل المعنى نفسه مع وجود قلب وزيادة في 

  : اّش :  أش

اســم صــوت يطلــق فــي حالــة البــرد الشــديد وأصــلها مــن الفعــل الفصــيح أشــى أشــا 

وأشاشـــًا أي نشـــط وارتـــاح وهـــي كـــذلك فـــي اللهجـــة وقـــد اقترنـــت الداللـــة بحـــدوث 

  .النشاط 

  :أريحي 

  .تقال للشخص الذي يحب النكتة ، واصلها من الروح بمعنى الراحة واالرتياح 
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  : ستاهلي/ استأهل 

كذا وهو مستاهل كذا إذا استحق الشيء وأصلها من الفصـيح  يستاهليقال فالن 

اسـتحقاق الشـيء بـالخير  لـىأهل واسـتأهل وفـي الحلـة تحـذف الهمـزة ، وتطلـق ع

  .وبالشر 

  :طز تعنا

اصـــلها مـــن الفعـــل تقـــال للشـــخص الـــذي يبتعـــد عـــن أصـــدقائه ويتكبـــر علـــيهم ، و 

  .ء نونًا لهجة الحلة قلبت الراالفصيح عرطز في 

  :أشوة 

فـي اللهجـة و بمعنى أهون ، واصلها في الفصيح ، يقال الشوّيه القليل من الكثير 

  .الحلية يقال أشوه من أخوه أي أخوه اقل منه 

  :أصل 

أسـفل كـل شـيء ، وجمعـه أصـول ، يقـال أن النخـل بأرضـنا ألصــيل ، : األصـل 

ثابــت وفرعهــا فــي  كشــجرة طيبــة أصــلها" أي هــو ال يــزال وال يفنــى ، قــال تعــالى 

  .، يقال رجل أصيل أي ذو أصل ثابت الرأي والعقل ٢٤/ إبراهيم " السماء 

  :أف 

فــال تقــل لهمــا " قــال تعــالى تضــجر ،  :كلمــة تضــجر تقــال بســبب الملــل ، تــأفف 

، وهــي كــذلك فــي اللهجــة الحليــة وتنطــق بعــض ٢٣/ اإلســراء " أف وال تنهرهمــا 

  .ف أو : بعد الهمزة  وااالحيان بزيادة و 

  :أفيش 

هبوب نسمة هواء عليلـة وأصـلها مـن الفعـل تفـش أي أو تقال عند شم رائحة طيبة 

  .انتشر 
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  :أگشر 

، ساعة گشرة سنة گشرة ، وهـي  يءللزمن الرد أوتقال لليوم الذي فيه مصاب ، 

مـن الفعـل أشـر بمعنـى و ه وعـال شـره ، ءضاغمن الفعل كشر أي أظهر ب منحوتة

  .استكبر 

  : أكل 

وال " أخــذه لنفســه دون وجــه حــق قــال تعــالى : مضــغ وبلــع ، وأكــل المــال بمعنــى 

  لحلة، وهي كذلك في لهجة ا١٨٨/البقرة " تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 

  :اشلع 

بمعنى أسرع واصلها من الفعل الفصيح خلع ، يقال خلع القوم أي تسـللوا وذهبـوا 

  .مسرعين ، وفي اللهجة الحلية أبدلت الخاء شينا

  :ح اشط

  .بمعنى ابعد ، واصلها من الفعل الفصيح شطح أي تباعد 

  :ألم 

  ١٠/ البقـــرة " ولهـــم عـــذاب الـــيم بمـــا كـــانوا يكـــذبون " األلـــم الوجـــع ، قـــال تعـــالى 

  .وهي كذلك في اللهجة الحلية 

  :ألوب 

ب الرجــل لوبــًا بمعنــى اســتدار ب ، البمعنــى أتــألم ، وهــي مــن الفعــل الفصــيح ال

لــه يبقــى فــي ذن ال يصــل إليــه ، والــذي يضــره المــرض ويحــول المــاء وهــو عطشــا

  .حالة دوران 

  :بربع ما

الجــاه واصــلها مــن ربعــت اإلبــل إذا ســرحت فــي  أوالمتــنعم بالمــال  تقــال للشــخص

المرعــــــى وأكلــــــت كيــــــف شــــــاءت وشــــــربت ، واســــــتعيرت لمــــــن يتمتــــــع بــــــاألموال 

  .كان  مالى أي  المناصب فانه يأكل ما يشاء ويذهبوب
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  :د بامبل

ال للشخص الذي يحسن التصرف وهـي منحوتـة مـن الفعـل بلـد بمعنـى ضـعف تق

لــد بمعنــى اهتــز والن واكتســبت داللتــه جديــدة فــي لهجــة الحلــة مذكــاؤه ، والفعــل 

  .هاء والمكر دالمملوء بالوهي 

  : امدحدح 

ـــال  ـــدين ، واصـــلها مـــن الفعـــل الفصـــيح دحـــدح ، ويق تقـــال للشـــخص القصـــير الب

ين ثــم أطلقهــا الحليــون علــى كــل بــدين مــن بــاب البــد ةمشــي ىدحــدح الرجــل مشــ

  .تعميم الداللة 

  : أمس

يومك الحاضر ، وقد يطلق على الماضي مطلقًا ، قال قبل اليوم الذي : األمس 

  :الشاعر 

  )٦(ولكنني عن علم ما في غد عم      واعلم علم اليوم واألمس قبله      

  :أمل 

  .وترقبه  وتعني الرجاء ، ويقال أمل الشيء بمعنى رجاه

  :أمن 

فان أمن بعضكم بعضًا فليؤد " األمن هو االطمئنان وعدم الخوف ، قال تعالى  

  .١٨٢/ البقرة " تمن أمانته ؤ أالذي 

  :امهّدل 

تقــال للشــخص الــذي استرســلت ثيابــه وتــدلت بحيــث أصــبحت غيــر متناســقة مــع 

  .جسمه واصلها من تهدل الشيء إذا استرخى وتدلى 

  )عجمية يم األجبال: ( چب نا

لهــذه الكلمــة داللتــان فــي لهجــة الحلــة ، أوالهمــا تعنــي انســكب الشــيء وتبــدى ، 

ـــه  أي قلبـــه وألقـــاه وثانيهمـــا تعنـــي : واصـــلها مـــن الفعـــل الفصـــيح كـــّب ، يقـــال كّب

  .اسكت وهي من األلفاظ المولدة 
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  )بالجيم األعجمية : ( انچبح 

ت بـــكـــبح ثـــم قلتقـــال للشـــخص الـــذي تعثـــر بمشـــيته واصـــلها مـــن الفعـــل الفصـــيح 

  .الكاف جيمًا أعجمية 

  :ر طأن

  .بمعنى انتظر ، واصلها من الفعل الفصيح نظر أي حفظ 

  :انتغز 

لـــى جوفـــه مـــن الغـــيظ غبمعنـــى اغتـــاظ واصـــلها مـــن الفعـــل الفصـــيح نغـــز ، أي 

  .صاح : ه بونغز 

  :أنغث 

تصـرف ، واصـلها الفعـل الفصـيح غـث ، أو تقال للشخص الـذي يسـتاء مـن كلمـة 

  .فساد في العقل : يثه أي فسد والغثيثة يقال غث حد

  :أنيق 

  األنيق الحسن المظهر ، وتأنق الشخص  

  .اعتنى بمظهره ، واألناقة جمال الترتيب وحسن التنسيق 

  : د گأنف

  .أي لم يعثر عليه احد : د فالن گفنأي فقد ، يقال ا

  :انوخذ 

  .يقال انوخذت السيارة أي سرقت : أي أخذ عنوة 

  : اندفن 

  .ري الثرى ، من الفعل دفن أي و 

  : اد نبا

  .من الفعل باد بمعنى هلك 

  :انجلة 

  .أي اتضح االمر ) جلى ( من الفعل 
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  :انطي 

" أي أعطــــي الشــــيء مــــع أبــــدال العــــين نونــــًا وهــــي ظــــاهرة قديمــــة ، وفــــي قــــراءة 

  " .انا اعطيناك الكوثر " في " اناانطيناك الكوثر 

  :أهل 

ــــزواج ، واســــ: أهــــل الشــــخص  : اســــتحقه وأهــــل الرجــــل : تأهل الشــــيء تأهــــل لل

  .عشيرته وذوو قرباه

  :اهواية 

هونت يده أي ارتفعت وامتدت فحصـلت : أي الشيء الكثير ، واصلها من قولك 

  .على الكثير 

  :اهمداك 

ك اهللا واصلها مـن الفعـل تأسكاالهانه واالحتقار واالستصغار ، وتعني  ألفاظمن 

  .انطفأت همد بمعنى خمد يقال همدت النار أي 

  :انجاص ، عنجاص 

شـــجر ثمـــرة حلـــو لذيـــذ واصـــله مـــن الفصـــيح أجـــاص وفـــي اللهجـــة الحليـــة أبـــدلت 

  .الهمزة عينًا وفكوا إدغام الجيم وأبدلوا احدهما نونًا فقالوا عنجاص 

  :اوادم 

ـــذين  جمـــع آدمـــي نســـبة الـــى آدم عليـــه الســـالم وفـــي لهجـــة الحلـــة تطلـــق علـــى ال

  .أخالقيًا جيدًا يحسنون التصرف ويسلكون سلوكًا 

  :أويالخ ، أوياله 

كلمة توجع تقال عند الجزع واصلها من الفصـيح الويـل ومعنـاه حلـول الشـر وفـي 

الفصيح يقال واويلتاه وفي لهجة الحلة يؤتى بهمزة وصل للتمكن من نطق حرف 

  .العلة بسهولة 
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  :إيد ، يد 

وفــي لهجــة  ةمؤنثــهــي مــن أعضــاء الجســد مــن المنكــب الــى أطــراف األصــابع ، و 

  .الحلة يؤتى بهمزة وصل للتمكن من نطق حرف العلة 

/ آل عمــران " واهللا يؤيــد بنصــره مــن يشــاء " أّيــد نصــره وأعانــه قــال تعــالى : أّيــد 

  .والتأييد اإلسناد والدعم  ١٣
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  حرف الباء

  :بئر 

  .البئر  القليب والجمع آبار ، وفي اللهجة الحلية تخفف الهمزة فتصبح بير 

  :باب 

فارســـية وهـــذا غيـــر صـــحيح ألنهـــا مـــن الفعـــل ) بـــاب(بـــان الكلمـــة  مهـــم بعضـــهو 

  .الصحيح باب يبوب واشتقت من جذرها ألفاظ كثيرة والباب تعني المدخل 

  :بات 

فــي بائــت ، يقــال خبــز بائــت وهــي كــذلك  فهــوليلــة مضــت عليــه : بــات الشــيء 

فـــي ذلك المســـكن وهـــو كـــ: ايـــت ، والبيـــت ب: اللهجـــة مـــع قلـــب الهمـــزة يـــاء يقـــال 

  .اللهجة الحلية

  :باز ، بوز 

انتقـــل مـــن مكـــان الـــى مكـــان ، وفـــي اللهجـــة الحليـــة تطـــورت داللتهـــا : بـــاز بـــوزًا 

  .فأصبحت تعني االنتقال من مكان الى أخر بتبختر ، يقال فالن بّوز علينه 

  :باط ، ابط 

   .والثاني األولفي اللهجة الحلية وتنطق بضم تعني باطن المنكب وهي كذلك 

  : باض

اللهجــة فــي هــي كــذلك القــت بيضــها وهــي بياضــة ، و : باضــت الدجاجــة وغيرهــا 

  . الحلية 

  :باق 

ســـرقه ، وهـــي كـــذلك فـــي اللهجـــة مـــع أبـــدال القـــاف كافـــًا معقـــودة : بـــاق الشـــيء 

  ) .باگك(

  :بال 

  .ال ، وهي كذلك في اللهجة وّ اخرج ما في مثانته من ماء فهو ب :بال بوًال 
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فـالن نـاعم البـال أي موفـور العـيش وهـادئ الـنفس وهـي  الخاطر ، يقـال: والبال 

  .كذلك في اللهجة 

  :بثل 

بكســر األول والثــاني بمعنــى أوراق الشــاي المتبقيــة فــي قعــر اإلبريــق واصــلها مــن 

  .في اللهجة الحلية قلبت الزاي تاء و الفعل بزل 

  :بجح 

افتخـــر وتبـــاهى وهـــي كـــذلك فـــي : فخـــر وتـــبجح الشـــخص : بجـــح يـــبجح بجحـــًا 

  .هجة الل

 : بحبح 

من كـل شـيء  ةحو توفر له رغد العيش والبحب: بمعنى توسع ، وتبحبح الشخص 

  .نعمة وافرة وهي كذلك في اللهجة 

  :بحح 

غلـــظ الصـــوت ، فـــي اللهجـــة الحليـــة يقـــال صـــوته مبحـــوح أي مصـــاب : البحـــة 

  .بالبحة 

  : بحت 

  .البحت الخالص من كل شيء ، نقول هو عربي بحت 

  :بحر 

وهـــو خـــالف البـــر وســـمي بـــذلك لعمقـــه عـــذبًا أو اء الكثيـــر ملحـــًا كـــان المـــ: البحـــر 

  .واتساعه وهي كذلك في اللهجة لفظًا ومعنى 

بتضـعيف الحـاء وتعنـي تـدقيق النظـر واصـلها مـن الفعـل تبحـر أي توسـع : بّحر 

  .وتعمق 

  :بحلس 

ـــ أي جـــاء منكـــرًا إذا جـــاء فارغـــًا ال شـــيء معـــه وهـــي كـــذلك فـــي : لس بحجـــاء يت

  .اللهجة 
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  :حلق ب

أي حـدق نظــره ، واصـلها مــن ) بإبــدال القـاف كافـًا معقــودة بحلـك ( بحلـق عينيـه 

حملــق الرجــل إذا فــتح عينيــه ، وحملــق إليــه نظــر نظــرًا شــديدًا ، وهــي كــذلك فــي 

  .اللهجة 

  بّخ 

أمطرت مطرًا خفيفًا وهي محرفة عن نخة وهـي المطـر الضـعيف : بخت السماء 

  .شًا خفيفًا ، وفي اللهجة بخ المي ، أي رشه ر 

  : بخر 

  .  وهي كذلك في اللهجة يرة من الفم والبخور ما يتبخر بهالرائحة المتغ: البخر 

  :بخس 

وال تبخسـوا النـاس أشـياءهم " أتقصه والباخس الظالم ، قال تعـالى  إذابخسه حقه 

وهـي كـذلك فـي  ٢٠/يـونس " وشـروه بـثمن بخـس " وقـال تعـالى  ٨٥/األعراف " 

  .اللهجة 

  :بد 

تعنــي البعــد عــن االســتقامة ونــاكر الجميــل ، واصــلها : ح البــاء وٕاســكان الــدال بفــت

ـــال  ـــدء أي تفـــرق ، وهـــي كـــذلك فـــي اللهجـــة يق ـــد ذات أي نـــاكر : مـــن الفعـــل ب ب

  .عن الوفاء أي بعيد : ه فالجميل وبد و 

  :بّدل 

  .بّدل الشيء غّيره ، وبادله الشيء بغيره أخذه بدله وهي كذلك في اللهجة 

  :بذأ 

أي  ءفـــالن بـــذي: فحـــش قولـــه ، وفـــي اللهجـــة يقـــال : الشـــخص فهـــو بـــذيء بـــذأ 

  .سليط اللسان وعديم األخالق 
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  :خ بذ

بــذخ الشــخص فهــو بــاذخ بمعنــى عظــم وتكبــر وهــي كــذلك فــي اللهجــة مــع تطــور 

  .إلسراف في الصرف ، يقال ، فالن يبذخ بأمواله اداللي بحيث تعني 

  :بر 

: رجــت الــى الصــحراء وفــي اللهجــة تقــال كــن ، وخرجــت بــرًا أي خالبــر نقــيض ال

  .المكان الذي أنت فيه خارج اطلع بّرة أي اخرج 

  :برج 

بنـاء : والبـرج . تزينـت بالكواكـب : ظهـر وارتفـع ، وبرجـت السـماء : برج الشيء 

قســمًا مـن بنـاء عظـيم ، قــال أو مربـع ويكـون مسـتقًال أو مرتفـع علـى شـكل مســتدير 

 ٧٨/ النسـاء ) لموت ولـو كنـتم فـي بـروج مشـيدة أينما تكونوا يدرككم ا: ( تعالى 

.  

  :برح 

مـا " اقرب ليلة مضت وفي المثل : الريح الحارة في الصيف ، والبارحة : البارح 

  )٧("أشبه الليلة بالبارحة 

  : برش 

ثــره حتاتــًا بآلــة المبرشــة ، وهــي منحوتــة مــن بــرى شــيئًا وقيــل نأي : بــرش الجــبن 

  .جة برش أي شيء بمعنى قطعه أنها مقلوبة عن بشر ، وفي الله

  :برص 

داء معروف وهو بياض يقع في الجسد واألنثى برصـاء ، وفـي اللهجـة : البرص 

  .يخففون االسم الممدود ، تقال برصة 

  :برطل 

لـه حاجتـه  ىخـر بحجـر إذا قضـآالرشـوة ، وقيـل أصـله أن رجـًال وعـد : البرطيـل 

  .فلما قضاها أتاه بحجر ثم قيل لكل حجر رشوة 
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  :طم بر 

الرجــل الضــخم الشــفة ، والبرطمــة عبــوس فــي انتفــاخ وغــيظ : البرطــام والبــراطيم 

  .وهي كذلك في اللهجة لفظًا ومعنى 

  :برقع 

  .البرقع معروف ، وهو للنساء وللدواب وهي كذلك في اللهجة 

  :برغث 

  .ها براغيثعجمن صغار الهوام عضوض شديد الوثب و البرغوث ضرب م

  :برم 

مــن طــرفين وبــرم الشــيء احكمــه وهــي كــذلك فــي اللهجــة يقــال  فتلــه: بــرم الحبــل 

  .أي افتله جيدًا : ه زين مابر 

  :بز 

  .از بائع األقمشة وهي كذلك في اللهجة الثياب واألقمشة والبزّ : البز 

  :بزر 

حــب : األوالد وفــي اللهجــة يقــال مــا عنــده بــزر أي لــيس لــه أوالد والبــزر : البــزر 

  .ينثر في األرض لإلنبات 

  :ز بزب

تطلق علـى الشـخص الـذي يتسـم بالخبـث وكثـرة الحركـة واصـلها مـن الفعـل بـز ، 

  .ه أي غلبه نيقال بز قري

  :بزع 

وتعني النفور والضيق واصلها من الفعل بزع ، يقال بزع الطفـل أي صـار ظريفـًا 

  .ثم تطورت داللتها الى التضاد 

  :بزم 

، يقـال بـزم عليـه أي  تغيرت مالمح وجهه واصلها من الفعـل بـزم أوبمعنى غلظ 

  .عض بمقدم أسنانه 
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  :بسط 

فرشـها ، وانتقلـت داللتهـا فـي اللهجـة الحليـة الـى الضـرب ، : ذراعـه  أوبسط يده 

  .ذراعه وضربه  أوأي مد يده ) مع قلب السين صادًا ( يقال بسط فالنًا 

  :بشع 

الذي الخشن من الطعام واللباس والكالم ، وانتقلت داللتها الى الشخص : البشع 

  .يكون سيئًا في مالبسه وكالمه 

  :بصبص 

لمــا يبصــر وفــي لهجــة الحلــة تطلــق علــى مــن يمعــن أو بمعنــى أبحــر وفــتح عينيــه 

  .النظر 

  :بصة 

  .بمعنى نظرة ، وهي محرفة عن بصوة أي الشرر

  :بصق 

  .لفظ ما في فمه ، والبصاق الريق إذا لفظ 

  :بطح 

ى وجهه وهي كذلك فـي اللهجـة بطحه على وجهه أي ألقاه عل ،البسط  : البطح 

.  

  :بطبط 

الورم واالنتفـاخ وهـي مـن الفعـل بطـبط بمعنـى سـبح فـي المـاء مـا  أصابه: بطبط 

  .دخله سائل  إذابين غوص وعوم وفي اللهجة الحلية يقال بطبط الجلد 

  :بطر ، بطران 

المرتــاح وهــي مــن الفعــل بــط بمعنــى عــال فــي أو تطلــق علــى الشــخص الــال أبــالي 

  .هو المدح والز 

  :بعدين 

  .ي منحوتة من بعد أل
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  :بعثر 

بمعنــى فــرق وبــدد ، وبعثــر المتــاع قلــب بعضــه علــى بعــض وفــي اللهجــة الحليــة 

ت الداللــة وأصــبحت تطلــق علــى قلــب كــل شــيء ومــن يقــوم بــالبعثرة يطلــق مــعم

  .عليه مبعثر 

  :بعرور 

  . الظلفوالبعر رجع ذوات الخف وذوات ، عر بفضالت الماشية واصلها ال

  : بعص

اضطرب والبعبوص من اإلنسان عظم صغير بين اآلليتين وفي : بعص الشيء 

  .اللهجة يقال بعص فالنًا إذا مد أصبعه الى مؤخرته 

  :بعبع 

كايـــة ح، واصـــلها مـــن البعبعـــة وهـــي مصـــدر  فلفظـــة يســـتعملها العامـــة للتخويـــ

  .بعبع : بعض األصوات ، وفي اللهجة يقال للشخص الذي تخافه الناس 

  : بق ، بگ

  .مها ثاقبة ماصة على شكل خرطوم فاألجنحة أجزاء شرات من رتبة نصفية ح

  :بقبق 

ارتفـع الجلـد عنـه  إذا، يقـال قبقـب الجـرح  أي تورم وانـتفخ وهـي مقلوبـة مـن قبقـب

  .وقبقبت البشرة إذا انتفخت 

  :بكره 

  .اليوم القادم أو يوم غد  أي

  :بلط 

بلـــط : ســـواها وفـــي اللهجـــة يقـــال : فرشـــها بـــالبالط ، وبلـــط األرض : بلـــط الـــدار 

  .الشارع إذا كسي بالقار 
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  :بلع 

ثقــب يعــد لتصــريف الميــاه وجمعهــا : جرعــه ، البالوعــة : بلــع المــاء والريــق بلعــًا 

  .بالليع وهي كذلك في اللهجة 

  :ل ببل

  .طائر صغير الجثة يضرب به المثل في طالقة اللسان : البلبل 

  .، وفي اللهجة يطلق عليها بلبولة  البلبل قناة الكوز التي تصب الماء

  :بالش 

  .أي بال مقابل وهي منحوتة من قولهم بال شيء 

  :بهت 

قذفـه بالباطـل وهـي كـذلك فـي : أدهشـه وحّيـره ، وبهـت فالنـًا : بهته الشـيء بهتـًا 

  .هذا القماش لونه باهت : اللهجة مع داللة  أخرى هي ذهاب اللون ، يقال 

  :بهش ، باهش 

. لســاذج وأصــلها مــن الفعــل تبــاهش أي أخــذ بناصــية صــاحبه تطلــق للشــخص ا

  .وفي اللهجة تطلق على كل تصرف غير محسوب وخصوصًا عند األطفال 

  :بور 

  .األرض التي ال تصلح للزراعة 

  : بول 

  .ني الرجل الفاسد الذي ال خير فيهلفظ سب وشتيمة وأصلها الفصيح بور وتع

  :بوش 

  .للهجة تطلق على الفراغ بين شيئينوفي اتعني التجمع من أصناف مختلفة ، 

  :بوق 

  .كاية صوت حوهو آلة طرب وأصل معناه الكذب والباطل 

  :بوخة 

  . أي بخار الحمام ، والبخار كل ما يصعد كالدخان من السوائل الحارة 
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أي يــتكلم دون أن يفعــل : وفــي لهجــة الحلــة لهــا داللــة أخــرى ، يقــال فــالن بوخــة 

  .خ أي أعيا وتعب شيئًا وهي من الفعل با

  :بومة 

مــن الطيــور التــي يتشــاءم منهــا النــاس ، لــذلك انتقلــت داللتهــا فــي اللهجــة الحليــة 

  .تحقير الشخص الذي ينعت بها ألنه مصدر شؤم وتعاسة  ىال

  :بوية 

  . بضم الباء وتعني في اللهجة الحلية األب 

  :بّيس 

: ن الفعل باس بيسـًا اء المفتوحة وتعني إلحاق األذى الشديد وهي ميبتضعيف ال

  .أي ألحق األذى 

  :بيش 

  .وهي منحوتة من بأي شيء 

  :بيخ 

يقال للكالم غير الجيد بايخ ، وهو اسـتعمال مجـازي للفعـل بـاخ يقـال بـاخ الرجـل 

  .إذا سكن غضبه ، وباخت النار إذا فترت وشبهوا الكالم غير النافع بالبايخ 
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  حرف التاء

  :تابوت 

البقـرة ) أن يأتيكم التابوت : ( الجثة ، قال تعالى  صندوق من خشب توضع فيه

 /٢٤٨ .  

  :تابية 

تـــالل ترابيـــة تقـــام قـــرب أســـوار المدينـــة ألغـــراض الـــدفاع وأصـــلها الفصـــيح تعبئـــة 

وتعنــــي تهيئــــة المــــوارد وٕاعــــدادها عنــــد الحــــرب وألن األعــــاجم ال ينطقــــون العــــين 

  .صارت عندهم تابئة ثم قلبت الهمزة ياء فصارت تابية 

  :ي تات

مشــى ، وفــي اللهجــة الحليـــة يقــال لتــرويض الطفــل علــى المشـــي : تــاتى الطفــل 

  .تاتي ، وهو دعوته للمشي 

  :تاج 

  .ما يوضع على رأس الملوك من ذهب وجواهر وجمعه تيجان 

  :تاح 

تهيـأت لـه فرصـة تاحـت إذا تاح الشيء يتيح إذا تهيـأ ، وفـي اللهجـة الحليـة يقـال 

.  

  :تاخ 

  .يح تخ بتضعيف الخاء بمعنى الن واسترخى صلفتهرأ وهي من الفعل ا

  :تاه 

  .ضل وذهب متحيرًا فهو تائه وفي اللهجة تقلب الهمزة ياء ، تايه 

  :تالي 

، تتـالى ) والقمـر إذا تالهـا : ( قـال تعـالى . تبعـه : الشخص تلـوًا  أوتال الشيء 

ق بنبــرة وفــي اللهجــة الحليــة تعنــي الــذي يــأتي بعــده ، وتطلــ ،اتبعــه إيــاه : الشــيء 

  .خاصة بمعنى التهديد 
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  :تازه 

الك خبـر تـازه ، وهـذا األكـل تـازه  يعند: الخبر الحديث ، يقال أو الشيء الطازج 

  .، وهي مأخوذة من طازج وقلبت الطاء تاء 

  :تبن 

  .عصيفة من الزرع من البر ونحوه 

  :تتعلس 

ءت أي تتبعثــر ، يقــال تعلــس الحبــل أي اختلطــت أجــزاؤه وتعلســت حالتــه أي ســا

  .مأخوذة من تعس 

  :تجبجب 

  .تهيب واستحيا مأخوذة من الفعل جبن مع اإلبدال 

  :تجر 

  . مارس البيع والشراء فعهو تاجر : تجر تجارة 

  .ولها معنى آخر هو السحب يقال السيارة تجر المواد أي تسحبها 

  :تحاشه / تحاشى 

  .ية ئناثاالست) حاشا ( أي تجنب ، مأخوذة من 

  :تحرش 

  .تعرض له ليهيجه : تحرش به 

  : تحنجل 

ختر مـأخوذة مـن الفعـل حجـل ، أي نـزا فـي مشـيه بتحنجل في مشيه أي تثاقل وت

  .تها الطفل المشيوتريث ، ومنها أخذت الحجلة وهي أداة يتعلم بوساط

  :ترباس 

مزالج من حديد يغلق به الباب مـن الـداخل ، مـأخوذة مـن التـرس وهـو مـا يتـوقى 

  .قى به من السرقة واالعتداء و س يتبه من الحرب ، والتربا
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  :ترك 

  .ترك الشيء طرحه وخاله ، وهي كذلك في اللهجة 

  :ترف 

نضــر وكثــر مــاؤه ، وتــرف فــالن تــنعم فهــو تــرف وهــي كــذلك فــي : تــرف النبــات 

  .اللهجة 

  :ترسانة 

  .تطلق على المكان الذي تجمع فيه األسلحة مأخوذة من الترس وهو الدرع 

  :ترهيم 

 واؤم ، وهــي مــن الفعــل الفصــيح رّوم ، يقــال رّوم رأيــه بتضــعيف الــو تطــابق وتــال

  .هاء  واأي هّم بشي بعد شيء وفي اللهجة الحلية قلبت الو 

  :تروح 

أي تذهب مأخوذة من الفعل راح وتعني الروح للمسير في أي وقت كان من ليـل 

  .نهار أو 

  :تريد 

  .يريد أي رغب  أراد: أي ترغب مأخوذة من الفعل 

  :تشاور 

  .تكلم بصوت خفي مأخودة من الفعل شاور أو أضمر السوء 

  :تشويش 

  .وتعني اصدار صوت لمقاطعة المتكلم وأصلها تهويش 

  :تصريح 

ورقة تبيح لحاملها مزاولة عمله مأخوذة من سرح تسريحًا أي يفعل مـا يشـاء دون 

  .أن يتعرض له أحد ، وهي كذلك في اللهجة 
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  :تصّلخ 

ذة من الفعل سلخ ، يقال سلخ ثيابه أي نزعهـا وخلعهـا ، أي خلع مالبسه ، مأخو 

  .ثم أبدلت في اللهجة الحلية السين صادًا فصارت تصلخ 

  :تطوطح 

ــاه فــي الهــواء  أي تمايــل وتــرنح ، مــأخوذة مــن الفعــل طــّوح ، يقــال طّوحــه أي ألق

  .فأخذ يضطرب ويتمايل ويدور 

  :تعبان 

  . أي أصابه الكلل والمشقة وهي كذلك في اللهجة

  : تعال 

  :أي أقبل وهي من الفعل تعال وتستعمل لمطلق المجيء ، قال الشاعر 

  )٨(أرى الدهر ال ينجي من الموت ناجيا   تعالوا الى ما تعلمون فإنني   

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :تعفتر 

أظهـــر القـــوة دون حـــق وهـــي مقلـــوب تعفـــرت أي صـــار أو حســـنة  رســـار ســـيرة غيـــ

  .نكر عفريتًا والعفريت الخبيث الم

  :تعلولة 

أي شــغله بــه : زيــارة فــي أثنــاء الليــل مــأخوذة مــن علــل ، يقــال علــل فالنــًا أو ســمر 

  .ولهاه 

  :تعمير 

  .لعمارة البناء وتعني جودة النسج وحسن البناء 

  :تعنطز 

  .اس نال اجتنبأي تكبر وهي من الفعل تعنز بمعنى 

  :تعيقل 

  .ون يفهمها اآلخر ال تشّبه بالعقالء فأخذ ينطق كلمات 
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  :تف 

التــف وســخ الظفــر ، وفــي اللهجــة الحليــة صــوت يعبــر عــن الســخرية والتحــدي ، 

  .يقال لمن يتكلم بسوء عن الناس تف 

  :تفرج 

  .التفرج كلمة مولدة لعلها من انفراج الهم وانكشافه 

  :تفل 

  .البصاق وهي كذلك في اللهجة : أي بصق والتفال 

  :تفه 

  .ق فهو تافه وهي كذلك في اللهجة قل وحقر وتفه الرجل حم: تفه تفهًا 

  :تفس 

  .لفعل تعس أي بئس وقلبت العين فاءتطلق على الشخص القذر واصلها من ا

  :تقلب ، تچقلب 

  .أي سقط من علو واصلها من الفعل قلب أي جعل أعاله أسفله 

  :عر نتق

لل منحوتة من قعر ونطع ، يقال قعر كالمه بتضعيف العين أي تكلم مـن دأي ت

  .قه ، ويقال نطع في كالمه أي تفصح فيه وتعمق أسفل حل

  :تكه ، تچة 

الحليــــة تقلــــب الكــــاف جيمــــًا التكــــة ربــــاط الســــروايل والجمــــع تكــــك وفــــي اللهجــــة 

  .أعجمية

  :التكة 

قطع صغيرة من اللحم تشوى على النار وهي مولدة من تكأ الشيء بمعنى وطئه 

  .وداس عليه 
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  :تكاون 

مــن تكــون الشــيء بمعنــى حــدث والكائنــة أي بمعنــى تشــاجر وتخاصــم ، مــأخوذة 

   .بالجيم األعجمية ) چاينة (الحادثة في اللهجة الحلية يقال 

  :تكرع 

يقــال كمــع فــي اإلنــاء كمعــًا أي شــرب المــاء جرعــة مــأخوذة مــن الفعــل كمــع  أي

  .كرعه 

  ) .بالكاف المعقودة : ( مع گت

قدتــه ـ مــأخوذة مــن أي تفقــد عزيــزًا ، يقــال فــي اللهجــة الحليــة كمعــت أبــوك أي ف

  .الفعل قمع ، يقال قمع الشخص أبعده عما يريد 

  :رضم گت

أي مل وضجر ، مأخوذة من الفعل قضم ـ يقال قضم الشيء أي كسـره بـأطراف 

ت لبـــداأســـنانه ، ومـــن يمـــر بحالـــة الضـــجر يضـــع أطـــراف أصـــابعه بـــين أســـنانه و 

  .القاف كافًا معقودة 

  :تكربس 

مكان ضيق مأخوذة من الفعل كـربس ، يقـال نزل ب أوشدة  أوأي وقع في ضيق 

  .المقيد  ةمشي ىكربس الرجل مش

  ) :بالكاف المعقودة ( در گت

  .أي تستطيع مشتقه من الفعل قدر أي تمكن ومنها القدرة 

  :تلف 

  : أي هلك وعطب فهو تالف وهي كذلك في اللهجة قال الشاعر 

  )٩(طب على العدمأن الجواد الذي يع لف الماء في يسر وفي عسر       تسأ

  :تلفلف 

  .أي تبلع واكل الحرام ، مأخوذة من الفعل لفف أي أكل الطعام سريعًا 
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  :تلميذ 

صــه أهــل العصــر بالطالــب الصــغير وجمعــه تالميــذ تطلــق علــى طــالب العلــم وخ

  .وتالمذة 

  ) :أوبتضعيف الو (  گتلوّ 

، مــأخوذة أي تكلــم كالمــًا فــي غيــر محلــه لمــدح الــذين ال يســتحقون المــدح لغايــة 

  .ألوقمن الفعل لوق ، يقال لوق لوقًا أي حمق ، ويقال لمن ال يحسن الكالم 

  :تلوج 

  .في رأسه أي من الم في رأسه  جأي حار من األلم ، ويقال يلو 

  :تلجلج 

  .ه حأي تردد في كالمه ولم يوض

  :تمتم 

  .كاد تفهمه تأن يعجل بكالمه فال  أورده الى التاء والميم : تمتم الكالم 

  :تمر 

  .التمر الرطب والنخل 

  :تمساح 

  .طويل الذنب قصير األرجل محيوان برمائي من فصيلة الزواحف كبير الجس

  :تمرغل 

  .على التراب ، مأخوذة من الفعل تمرغ أي تقلب 

  :تمقلج 

  .تقال للشخص المتبختر المدلل مأخوذة من الفعل ملج 

  ) بتضعيف النون : ( ح تنّ 

جيزتـــه مـــأخوذة مـــن الفعـــل حنـــا ، ثـــم حـــدث قلـــب فـــي أي أحنـــى أظهـــره وابـــرز ع

  .اللهجة الحلية 
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  :تنعوص 

  .تحرك بدالل وتمايل بغنج ، مأخوذة من الفعل ناص بمعنى تحرك 

  :تهستر 

  .أي فقد عقله مأخوذة من الفعل هتر بمعنى حمق وجهل 

  :تورشع 

  .انهال عليه بالضرب مأخوذة من الفعل رشق بمعنى رمى 

  :توة 

  .ل من الفصيح التو أي في الحا

  :توثية 

  .عصا غليظة من شجر التوت وقلبت التاء األخيرة ثاء 

  :تين 

  .مر من شجر من الفصيلة التوتية ثالتين 
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  حرف الثاء

  :ثبت 

وهي كـذلك . ٤٥/األنفال " إذا لقيتم فئة فأثبتوا " الثبات ضد الزوال ، قال تعالى 

  .ي اللهجة ف

  :ثبر 

ال تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا " الثبور الهالك والفساد ، قال تعالى 

  .وهي كذلك في اللهجة  .١٤/ الفرقان " 

  :ثخن 

  .أي غلط وصلب فهو ثخين وهي كذلك في اللهجة : تخن ثخونة 

  :ثرب 

  .كذلك في اللهجة  شحم رقيق مبسوط على األمعاء والمصارين ، وهي: الثرب 

  :ثرد 

فتّــه ثـم بّلــه بمـرق ، ومنــه قيـل لمــا يهشـم مــن الخبـز ويبــل بمــاء : ثـرد الخبــز ثـردًا 

  .القدر وغيره ثريده ، وهي كذلك في اللهجة 

  : ثرثر 

  .خروج عن الحد وهي كذلك في اللهجةالثرثار الذي يكثر الكالم في تكلف و 

  :ثرم 

أسـنان المقدمـة وقيـل و انكسـار سـن مـن أصلها ، وقيل هـ الثرم انكسار السن من

فـي اللهجـة حـدث تطـور داللـي لهـا و انكسار الثنية خاصة فهو اثرم وهـي ثرمـاء  

  .الزجاج وما الى  ذلك أو اذ تعني تهشيم أي شيء مثل اللحم 

  :ثرا 

  .الثراء كثرة المال ، والثروة الكثير من المال والناس ، وهي كذلك في اللهجة 
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  :ثريا 

  .مجموعة من النجوم في صورة الثور وهي كذلك في اللهجة : الثريا 

  : ثعلب

فـــي جـــنس حيوانـــات مشـــهورة مـــن الفصـــيلة الكلبيـــة يضـــرب بـــه المثـــل : الثعلـــب 

  .االحتيال وهي كذلك في اللهجة 

  :ثقب 

ــ مــع أبــدال صــوت القــاف كافــًا  للهجــةقــب اتقــدت وهــي كــذلك فــي اثالنــار ت تثقب

ـــل الشـــجار واألمـــور  وتســـتعمل ألي شـــيء) ثگبـــت ( فارســـية  ينتشـــر بســـرعة مث

  .األخرى  السيئة

  :ثلج 

  .الثلج ما جمد من الماء وجمعها ثلوج وبائعها ثّالج وهي كذلك في اللهجة 

  :ثمر 

الثمر اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجر ، الواحدة ثمرة والجمع ثمـرات وثمـار 

ــًا لكــم " قــال تعــالى  وهــي كــذلك فــي .  ٢٢/ البقــرة " فــأخرج بــه مــن الثمــرات رزق

  .اللهجة 

  :ثوم 

عشــب مــن الفصــيلة الزنبقيــة يســمو الــى ذراع يســتعمل فــي الطعــام والطــب وهــي 

  .كذلك في اللهجة 

  :ثمن  

ــًا كــان  وشــروه " ســلعة قــال تعــالى أو اســم لمــا يأخــذه البــائع فــي مقابلــة البيــع عين

  .وهي كذلك في اللهجة .  ٢٠/يوسف " بثمن بخس 
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  :ثوب 

" طهــر فوثيابــك " ل طــاهر ثــوب أي بــرئ مــن العيــب ، قــال تعــالى مــا يلــبس ويقــا

فأثــابهم اهللا بمـــا قــالوا جنـــات " والثــواب الجـــزاء والعطــاء ، قـــال تعــالى  ٤/المــدثر 

  .وهي كذلك في اللهجة . ٨٥/ المائدة " تجري من تحتها األنهار 

  :ثور 

  .الذكر من البقر والجمع ثيران وهي كذلك في اللهجة 

  :الثقب 

  .ق النافذ جمعها ثقوب واثقاب وهي كذلك في اللهجة الخر 

  :ثقل 

ضــعف وهــي رزن وثبــت ، وثقــل ســمعه أي : شــق ، وثقــل الرجــل :  األمــرثقــل 

  :قالت الخنساء) كل ث( كافًا فارسية القاف كذلك في اللهجة مع أبدال صوت 

  )١٠(ابعد ابن عمرو من آل الشريد         حلت به األرض أثقالها  

  :ثلم 

الجدار احدث فيه شـقًا وثلـم اإلنـاء كسـر حرفـه وثلـم الشـيء صـارت فيـه ثلمـه  ثلم

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :ثلث 

وهــي كــذلك فــي . ١١/ النســاء " فألمــه الثلــث " احــد األجــزاء الثالثــة قــال تعــالى 

  .اللهجة 

  :ثقف 

ثقف ثقفًا صار حاذقـًا فطنـًا فهـو ثقـف ، وثّقـف الشـيء أقـام المعـوج منـه وّسـواه ، 

ثقف اإلنسان أدبه وعلمه وهذبه والثقافة العلوم والمعارف والفنـون يطلـب الحـذق و 

  .فيها ، وهي كذلك في اللهجة 
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  :ثكن 

ي كـــذلك فـــي اللـــواء ومركـــز الجنـــد وجمعهـــا ثكنـــات ، وهـــ) بضـــم الثـــاء ( الثكنـــة 

  .الكاف و مع فتح الثاء اللهجة 

  :ثوب 

المكـان : ر والجـزاء والمثابـة مـن األجـ: ما يلبس وجمعـه ثيـاب وأثـواب ، والثـواب 

  " .وٕاذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا " الذي يثوب إليه الناس ، قال تعالى 
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 حرف الجيم
  :جأر

     جــــأر رفــــع صــــوته ،  وهــــي كــــذلك فــــي اللهجــــة  مــــع قلــــب صــــوت الهمــــزة عينــــًا 

  ).رعج(

  :جأش 

هجة تبدل الهمزة هـاء فتصـبح فزع وفي اللأو جأشت نفسه جأشًا ارتفعت من حزن 

  .وخصت بالبكاء في حالة الحزن ) جهش ( 

  :جبب

الجبــة ضــرب مــن مقطعــات الثيــاب واســعة الكمــين مشــقوقة القــدم وجمعهــا جبــاب 

  .وجبب وهي كذلك في اللهجة 

  :جبس 

الجــبس هــو الجامــد مــن كــل شــيء وجــبس العظــم الكســير وضــع عليــه الجــبس ، 

مولدة والجباس صانع الجبس وهي كـذلك فـي  والجبس من مواد البناء وهي لفظة

  .اللهجة وتقال أيضا للشخص الذي يكون طبعه غليظًا وخلقه رديئًا 

  :جبل 

مـــا عـــال ســـطح األرض واســـتطال وجـــاوز التـــل ارتفاعـــًا ، ) بفـــتح الجـــيم ( الجبـــل 

  .وجمعه جبال واجبال ، وفي اللهجة تحمل المعنى نفسه مع كسر الجيم 

  :جبر 

جبـر العظـم الكسـير أي أصـلحه والجبيـرة مـا يشـد علـى العظـم  جبر صلح ، يقال

  .المكسور ، والمجبر الذي يجبر العظام المكسورة وهي كذلك في اللهجة 

  :جبن 

ـــًا  تهيـــب األقـــدام علـــى مـــا ال ينبغـــي أن يخـــاف فهـــو جبـــان أي ضـــد : جـــبن جبن

الشــجاع وهــي كــذلك فــي اللهجــة والجــبن بضــم الجــيم وســكون البــاء مــا جمــد مــن 

  .بن وصنع بطريقة خاصة ، وفي اللهجة بكسر الجيم والباء الل
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  :جحد 

" أنفســهم وجحــدوا بهــا واســتيقنتها " مــع علمــه بــه ، قــال تعــالى  أنكــره األمــر جحــد

  .، ويقال رجل جاحد أي ناكر للجميل وهي كذلك في اللهجة ١٤/ النمل 

  :جحش 

  .للهجة الجحش من أوالد الحمير والجحشة ، أنثى الجحش وهي كذلك في ا

  :جحف 

جحف الشيء قشره وأخـذه وجحـف لهـم الطعـام غرفـه وأجحـف بـه اشـتد اإلضـرار 

  .به ، وفي اللهجة يبدل صوت الجيم كافًا فارسية وتعني اللئيم القليل الخير 

  :جدد

الجــادة وســط الطريــق والطريــق األعظــم الــذي يجمــع الطــرق ، وفــي اللهجــة تطلــق 

  .على الطريق العريض 

  :جدل 

يقــة فــي المناقشــة واالســتبدال وجادلــه مجادلــة وجــداًال ناقشــه وخاصــمه الجــدل طر 

وجـــادلهم بــالتي هـــي " واصــله مــن جـــدلت الحبــل أي أحكمــت فتلـــه ، قــال تعــالى 

  .،  وهي كذلك في اللهجة ١٢٥/النحل " أحسن 

  :جدول 

  .مجرى صغير يشق في األرض للسقيا وهي كذلك في اللهجة : الجدول 

  :جذع 

  .وع وهي كذلك في اللهجة ذة ونحوها وجمعها جالجذع ساق النخل

  :جرب 

جرب جربًا أصابه الجرب فهو أجرب وهي جربـاء وهـو جربـان وهـي جربـى وهـي 

  .كذلك في اللهجة 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :جرح 

جرحه جرحًا شق في بدنه شقًا فهو جريح ، والجرح اثر دام في الجلد قـال تعـالى 

  .٤٥/ المائدة " والجروح قصاص " 

  :جرر 

  )١١(: ه وجذبه وانجر بمعنى انجذب ، قال الراجز سحب: جّره 

  واستمرا  األعجفلطالما جررتّكن جرا            حتى نوى 

  فاليوم ال الو الركاب شرا              

  )١٢(" جاء يجر رجليه " وجاء في المثل 

  .أناء من خزف وجمعها جرار وهي كذلك في اللهجة : الجرة 

  :جرز 

له وانتقلت داللتها في اللهجة الحلية الـى قطـع بعـض واستأصقطعه جرز الشيء 

الحبــوب والثمــار مــع قلــب الجــيم كافــًا كــرز وجــاء فــي المثــل ال تــرض شــانئة اال 

  )١٣(. بجرزة 

  :جرس 

أداة مـــن : الحركـــة والصـــوت ، والجـــرس : ّصـــوت ، والجـــرس : جـــرس الطـــائر 

ع صـوتها نحاس ونحوه مجوفة إذا حركت تتذبذب فيها قطعة صغيرة صلبة فيسـم

  .والجمع أجراس ، وهي كذلك في اللهجة 

  :جرش 

ــم يــنعم دقــه فهــو مجــروش وجــريش ، : قشــره ، وجــرش الشــيء : جرشــه جرشــًا  ل

  .والجريش المجروش من الحبوب وغيرها وهي كذلك في اللهجة 

  :جرع 

يتجرعــه وال " إذا تكلــف جرعــه ، قــال تعــالى : جــرع المــاء ونحــوه جرعــة وتجرعــه 

قدر ما يتجرع ، والجرعة من المـاء حسـوة : ، والجرعة ١٧/براهيم إ" يكاد يسيغه 
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اإلنــاء ، وهــي كــذلك فــي  فــيمنــه مــلء الفــم والجمــع جــرع ، والجرعــة شــيء يبقــى 

  .اللهجة 

  :جرف 

مـــن  أكـــل: ذهـــب بـــه كلـــه أوجلـــه ، يقـــال جـــرف الســـيل الـــوادي : جـــرف الشـــيء 

علـى شـفا " لى جوانبه ، وجـرف الطـين كسـحه ، وانجـرف ، ذهـب كلـه ، قـال تعـا

وهــي كــذلك فــي والجــرف المكــان الــذي يأكلــه الســيل  ١٠٩/ التوبــة " جــرف هــار 

  .اللهجة ، وتحمل داللة أخرى هي الشاطئ 

  :جرم 

أصل الجرم قطع الثمـرة عـن الشـجر ، وأجـرم صـار ذا جـرم ، والجريمـة كـل أمـر 

  )١٤(يعاقب عليه القانون والجمع جرائم ، قال أبو فراس الهذلي 

  اهٍض في رأس نيق           ترى لعظام ما جمعت صليبا جريمة ن

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :جزر 

  .نبته عسقولية زراعية من الفصيلة الخيمية واحدتها جزرة : الجزر 

  .ارض يحدق بها الماء والجمع جزائر وهما كذلك في اللهجة : والجزيرة 

  :ة دجري

ة النخـل وهـي دت مـن جريـكلمة مولدة وهي صحيفة جردت لبعض األمور ، أخـذ

  .التي جردت لوجه 

  :جز 

  .جّز الصوف ونحوه جزًا قطعه وجّز النحلة قطع ثمرها وهي كذلك في اللهجة 

  :جزع 

" لم يصبر على ما نزل به فهو جازع وجزع ،قال تعـالى : جزعًا وجزوعًا : جزع 

يــوم وجــاء فــي المثــل مــن جــزع ال.  ٢١/ إبــراهيم " ســواء علينــا أجزعنــا أم صــبرنا 

  )١٥(من الشر ظلم 
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  :جسر 

شجع فهو جسر وجسور ، والجسور المقدام وجسـر فـالن : جسر جسورًا وجسارة 

القنطـرة ونحوهـا ممـا يعبـر عليـه والجمـع جسـور : أقـدم ، والجسـر : على الشـيء 

  .وهي كذلك في اللهجة . وأجسر 

  :جسس

 جسـس الخبــر جســًا بحــث عنــه وفحــص ، وجـس الشــخص بعينــه احــد النظــر إليــه

  ١٢/ الحجرات " وال تجسسوا " قال تعالى ليستثبته ، 

وهـي كـذلك فـي . من يتجسس األخبار ليأتي بها والجمـع جواسـيس : والجاسوس 

  .اللهجة 

  :جسم 

الجســم كــل حالــه طــول وعــرض وعمــق ، وهــو كــل شــخص يــدرك مــن اإلنســان 

وٕاذا رأيــــتهم تعجبــــك " والحيــــوان والنبــــات والجمــــع أجســــام وجســــوم ، قــــال تعــــالى 

  .، وهي كذلك في اللهجة ٤/المنافقون " أجسامهم 

  :جشر 

القشــر البـــاطن علــى حبــة الحنطـــة وفــي اللهجـــة : جشــر اإلنــاء فرغـــه ، والجشــر 

أي شـيء أو وتعنـي أزال قشـرته أي فـّرغ الحبـوب ) گشر (تقلب الجيم كافًا فارسية 

  .من القشرة 

  :جعجع 

  :اء في المثل صوتت ، وج: اشتد هديره وجعجعت الرحى : جعجع الجمل 

  )١٦(حنًا طاسمع جعجعة وال أرى  
يــر يثطلــق علــى مــن يكثــر الكــالم دون عمــل فتوفــي لهجــة الحلــة داللتهــا ممثالــة  

  .جلبة هباء 
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  :جعد 

اجتمـــع وتقـــبض والتـــوى ، والجعـــد مـــن الرجـــال هـــو : جعـــد الشـــعر وغيـــره جعـــودًا 

  )١٧(المجتمع الشديد ، قال طرفة 

  خشاش كراس الحية المتوقد      ونهأنا الرجل الجعد الذي تعرف

  .وقد شاع المعنى األول في اللهجة

  :جعر 

خــرج يابســًا وال يقــال للكلــب اال جعــر ، أو الجعــر مــا يــبس فــي الــدبر مــن العــذرة 

لمثــل روغــي جعــار وانظــري أيــن والجعــار اســم مــن أســماء الضــبع ، وجــاء فــي ا

تطلــق  وأصــبحتيــة ، وقــد تطــورت داللــة هــذه الكلمــة فــي اللهجــة الحل )١٨(المفــر

  .زاز ئعلى كل من يرفع صوتًا قبيحًا يثير الفزع واالشم

  :جعل 

األنعـام " وجعل الظلمـات والنـور " خلقه وأنشأه قال تعالى جعل اهللا الشيء جعًال 

: الشـيء  ، وجعـل٢٢/ البقـرة " الذي جعل لكـم األرض فراشـًا " ، وقال تعالى ١/

  )١٩(رزقه قوت فمه جعل اهللا: ي المثل وجاء ف صنعه وفعله ،

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :جفر 

 :البئــر الواســعة التــي لــم تــبن بالحجــارة وجمعهــا إجفــار وجفــار ، والجفــرة : الجفــر 

  .الواسعة المستديرة ، وهي كذلك في اللهجة 

  :جفن 

الجفــن غطــاء العــين مــن أعلــى وأســفل والجمــع أجفــن وأجفــان وجفــون وهــي كــذلك 

  .في اللهجة 

  :جفل 

انزعج وفزع فهو جافل ، ويقال فالن جافل القلب ، وهي كـذلك فـي : ًال جفل جفو 

  .اللهجة 
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  :جلخ 

جلـــخ الســـيل الـــوادي قطـــع أجرافـــه ومـــأله ، وجلـــخ الشـــيء قشـــره وهـــي كـــذلك فـــي 

  .اللهجة 

  :جربوع 

دويبــــة فــــوق الجــــرذ فكأنــــه شــــبهه بالفــــأر : يقــــال هــــو جربــــوع احتقــــارًا ، واليربــــوع 

  .هلحقارت

  :جلف 

  :صار جلفًا ، والجلف األحمق ، وجاء في المثل : لفًا جلف الرجل ج

  )٢٠(جلوف زاد ليس فيها مشبع 

  . وهي كذلك في اللهجة وحملت معنى آخر هو البخل

  :جلط 

  .حلقه ، وهي كذلك في اللهجة: جلط الرجل رأسه 

  :جلفط 

ة الذي يسد ما بـين الـواح السـفين: سّد ما بين ألواحها ، والجلفاط : جلفط السفينة 

من اللحم غير جيـدة  اً وغيرها ، وتطورت داللتها في اللهجة فأصبحت تعني قطع

  .، والجمع جالفيط 

  :جلمد 

  .الصخر ، والرجل الشديد وهي كذلك في اللهجة: الجلمد 

  :جمد 

  .صلب فهو جامد وهي كذلك في اللهجة: جمد الماء والسائل جمودًا 

  :جمر 

  .ذا برد فهو فحم ، وهي كذلك في اللهجةالنار المتقدة واحدته جمرة فإ: الجمر 
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  :الجمار 

  )٢١(هالس لقلب النخل واحدته جمارة وجاء في المثل جمارة تؤكل با

  .ويضرب بالمال يجمع بكد ثم يورث جاهًال ، وهي كذلك في اللهجة  

  :جاموس 

  .جنس البقر وجمعه جواميس ، وهي كذلك في اللهجةمن حيوان أهلي 

  :جمع 

ألفهـا ، قـال تعـالى : ضم بعضه الى بعـض ، وجمـع اهللا القلـوب  :جمع المتفرق 

تجمعـين : ، وجـاء فـي المثـل ٢٦/ سـبأ " يجمع بيننـا ربنـا ثـم يفـتح بيننـا بـالحق " 

  .وهي كذلك في اللهجة،  )٢٢(خالبة وصدودًا 

  :جلد 

كلمــا نضــجت جلــودهم بــدلناهم " قشــر البــدن وجمعــه جلــود ، قــال تعــالى : الجلــد 

قــوي : أصــاب جلــده وجلــد جــالدة : ، جلــوده جلــودًا  ٥٦/ النســاء "  جلــودًا غيرهــا

  .وصبر على المكروه وهي كذلك في اللهجة

  :الجمعة 

  .ما يلي الخميس من أيام األسبوع وهي كذلك في اللهجة

  :الجمعية 

طائفـــة تتـــألف مـــن أعضـــاء لغـــرض خـــاص وفكـــرة مشـــتركة وهـــي مـــن الكلمـــات 

  .المحدثة 

  :جمل 

: خلقـــه فهـــو جميـــل وجمعهـــا جمـــالء وهـــي جميلـــة وجاملـــه حســـن : جمـــل جمـــاًال 

" لكــم فيهــا جمــال حــين تريحــون " قــال تعــالى : عاملــه بالجميــل وأحســن عشــرته 

ل مــــا اســــتتر مــــن قــــاد ، والجمــــل الكبيــــر مــــن اإلبــــل وجــــاء فــــي المثــــ٦/ النحــــل 

  .وهي كذلك في اللهجة،  )٢٣(الجمل
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  : جنح

احــان ، وهــو الجانــب ومنــه جنــاح مــا يطيــر بــه الطــائر ونحــوه وهمــا جن: الجنــاح 

  .القصر ونحوه ، وفي اللهجة لها المعاني نفسها 

  :جند 

جمعهــــا وجنــــد فالنــــًا صــــيره جنــــديًا والجنــــدي واحــــد الجنــــد والجنــــد : جنــــد الجنــــود 

  .العسكر والجمع جنود وأجناد ، وهي كذلك في اللهجة

  :جنز 

وهــي كــذلك فــي  الــنعش والميــت ،: علــى الجنــازة ، والجنــازة  وضــعهجنــز الميــت 

  .اللهجة

  :جنن

فلمـا جـن عليـه الليـل رأى كوكبـًا " اشتد ، قال تعالى : اسنتر وجّن الظالم : جن 

ذات نخـل وشـجر وجمعهـا جنـات ،  ةحديق كل، والجنة بفتح الجيم ٧٦/ األنعام" 

، والجنــة بكســر الجــيم جماعــة ٣٩/ الكــف " دخلــت جنتــك  إذولــوال " قــال تعــالى 

وجعلــوا بينــه " واحــده جنــي وهــي جنيــة ، قــال تعــالى  نــساألالجــن ، وهــم خــالف 

ــــة  ــــين الجن ــــة ١٥٨/ الصــــافات " نســــبًا وب ــــال تعــــالى : ، والجن ــــون ، ق مــــا " الجن

  .، وكلها في اللهجة نفسها ٤٦/ سبأ " بصاحبكم من جنة 

  :جهز 

جهاز كل شيء ما يحتاج إليه ، يقال جهاز العروس ، جهاز المسـافر : الجهاز 

  .، وهي كذلك في اللهجة٧٠/ يوسف " ا جهزهم بجهازهم فلم" قال تعالى 

  :جهض 

ألقــت ولــدها لغيــر تمــام ، وفــي اللهجــة يحــذفون الهمــزة يقــال :أجهضــت الحامــل 

  .جهضت وهي تحمل المعنى نفسه 
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  :جهل 

" قـال أعـوذ بـاهللا أن أكـون مـن الجـاهلين " لم يعرفه ، قال تعالى : جهل بالشيء 

  ، وهي كذلك في اللهجةبه  سر انه جاهل ولياظه: ، وتجاهل  ٦٧/البقرة 

  :جهنم  

اسم لنار اهللا الموقدة ، يعذب بها اهللا مـن اسـتحق العـذاب ، واصـلها جهنـام وهـي 

  )٢٤(اب من قال بأعجميتها قال األعشىالبئر البعيدة القعر وقد جانب الصو 

  دعوت خليًال مسحًال ودعوا له        جهنام جدعًا للهجين المذمم

  .لك في اللهجةوهي كذ

  :جاب 

وٕاذا ســألك عبــادي عنــي فــاني " حاجتــه قــال تعــالى  ىقبلــه وقضــ: أجــاب طلبــه 

، وجاوبـه  ١٨٦/ البقـرة " قريب أجيـب الـدعوة الـداعي إذا دعـاني فليسـتجيبوا لـي 

دعـــاء وجمعهـــا أجوبـــة ، أو مجاوبـــة وجوابـــًا ، والجـــواب مـــا يكـــون ردًا علـــى ســـؤال 

  .وهي كذلك في اللهجة

  :جار 

" والجــار ذي القربــى والجــار الجنــب " ر مــن يقــرب مســكنه منــك قــال تعــالى الجــا

" وهو يجيـر وال يجـار عليـه " ويقال استجرته فأجارني ، قال تعالى  .٣٦/النساء 

وهـي كـذلك  )٢٥("قـد يؤخـذ الجـار بـذنب الجـار  "، وجـاء فـي المثـل ٨٨/المؤمنين 

  .في اللهجة

  :جاز 

: لــم يؤاخــذه بــه واجتــاز : وز عــن ذنبــه ســار فيــه وقطعــه ، وجــا: جــاز الموضــع 

طلــــب : عفــــا واســــتجاز : رجــــل أغــــض ، وعــــن ال: ســــلك وتجــــاوز عــــن الشــــيء 

  .، وهي كذلك في اللهجةاإلجازة
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  :جائزة 

 أنمقدار من الماء الذي يجـوز بـه المسـافر مـن منهـل الـى منهـل واصـل الجـائزة 

، ثـم كثـر هـذا حتـى ورد الماء لقيم الماء اجزني أي أعطنـي مـاء  إذايقول الرجل 

  :)٢٦(سموا العطية جائزة ، قال القطامي

  وقالوا فقيم قيم الماء فاستجز         عبادة إن المستجيز على فتر          

  :الجواز 

وثيقــة تمنحهــا الدولــة ألحــد رعاياهــا إلثبــات شخصــيته عنــد رغبتــه فــي الســفر الــى 

وز بــه الطريــق ، قــال المــاء الــذي يعطــي للمســافر ليجــ: الخــارج ، واصــل الجــواز 

  :)٢٧(الراجز 

  ي            أحسن جوازي واقل حبسيـــــــــــــــــــــــــــــــــيا قيم الماء فدتك نفس

  :جاس 

وطأة وداسه وفي اللهجة تقلـب الجـيم كافـًا فارسـية كـاس ومعناهـا : جاس الشيء 

  لمس الشيء أي وطأة 

  :جاع 

م ، جــاء فــي المثــل تجــوع الحــرة وال جــاع جوعــًا ومجاعــة خلــت معدتــه مــن الطعــا

جــوع كلبــك : أجاعــه جــاء فــي المثــل او ، وجوعــه بتضــعيف الــو )٢٨(تأكــل بثــدييها 

  .والجوع خلو المعدة من الطعام ، وهي كذلك في اللهجة. )٢٩(يتبعك 

  :جوق 

الجـــوق الجماعـــة مـــن النـــاس والجمـــع أجـــواق ، وفـــي اللهجـــة تقلـــب القـــاف كافـــًا 

  ) .جوگة ( فارسية 

  :، جاهل جهل 

تقــال لألطفــال لجهلهــم بــاألمور وللكبــار حــين يتصــرفون تصــرفات صــبيانية وهــي 

  . عربية فصيحة
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  :جث ، جثيث 

  .وتطلق على البدين وهي عربية فصيحة من الجثة بمعنى الجسد 

  :جحيل 

  .وتعني شدة البرد وهي من الفصيح الجحل وتعني العظيم من كل شيء 

  :ر جح

  .في الفصيح الوكر وتعني في اللهجة الدبر و 

  :جربزة 

  .تكبر وهي من الفعل الفصيح تجبس أي تبختر 

  :جزعان 

  .تطلق على من فقد صبره وهي من الفعل الفصيح جزع 

  :جعموص 

  .البراز الغليظ الجاف وهي من الفعل الفصيح جمس بمعنى صلب ويبس 

  :جعب 

  .الجبل  أي النقرة في) القعبة ( وتطلق على دبر اإلنسان وهي من الفصيح 

  :جغدة 

  ).غدة ( وتعني انتفاخ تحت الجلد وهو مولدة من الفصيح 

  :جاي 

  .بمعنى آت وهي من الفعل الفصيح جاء ثم قلبت الهمزة ياء  

  :جلف 

  .أي فيه غلطة وصالفة وهي من الفصيح بالمعنى نفسهجلف يقال فالن 

  :جنجلوتية 

يح جلجــل ، يقــال كمــًا وطالســم وهــي مــن الفعــل الفصــحأبيــات مــن الشــعر تضــم 

ما يتجلجل في النفس ، وفـي اللهجـة : جلجل صوته إذا كان صافيًا ، والجالجل 

  .أي سأتلو عليه ما يقنعه : اقرأ له جنجلوتية : يقال 
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  :جلمود 

  .بمعنى الصالبة والقوة وهي منحوتة من جلد وجمد 

  : جمار 

  .قلب النخلة واحدته جمارة وهي من الفصيح 

  :جن جرس 

الضـجيج وهـي مركبـة مـن الجـرس وتعنـي فـي الفصـيح أو وت المرتفـع بمعنى الصـ

الصوت الخفي وجن أي اختفى ، ويقـال فـي اللهجـة سـواله جـن جـرس أو الصوت 

  .أي عمل له فضيحة بصوت عال 

  :جعر 

وتقــال فــي اللهجــة . بمعنــى صــاح وهــي مــن الفعــل الفصــيح جــأر أي رفــع صــوته 

  .ل الحمار لمن يرفع صوته ال تجعر أي ال ترفع صوتك مث

  :جوز 

معنـى مضـادًا بمعنى أترك ، وهي من الفصيح جاز أي قبل وفـي اللهجـة حملـت 

.  

  :جهامة 

  .وجه اإلنسان في حالة الحزن وأصلها من الفعل جهمه أي استقبله بوجه كريه 

  :جهجر 

   أفصحوهي من الفعل جهر أي جر أي بان ،أي ظهر وبان ، يقال جهجر الف

  :جويريد 

عـــل الفصـــيح جـــرد ، فلشـــتاء تكـــون شـــديدة البـــرودة وهـــي مـــن الأيـــام مـــن فصـــل ا

  .وأطلقت على هذه األيام ألنها تجرد األشجار من أوراقها 

  :جعمقة 

  .مأوى المحور للسيارات وهي من الفصيح العمق 
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  :جرجر 

  .بمعنى سحب وهي من الفعل الفصيح جّر أي جذب 

  :جربوع 

  .الجرذ تطلق للشخص احتقارًا ، واليربوع دويبة فوق 

  :جاوْب 

  .بمعنى أجب وهي من الفعل الفصيح أجاب 

  :جاب 

  .يقال في اللهجة جاب الكتب بمعنى أتى بها منحوتة من جاء به 

  :جف 

  .جف الشيء فهو جاف بمعنى يبس والجفاف مصدر جف 

  :جردم 

  .وعلى كل شخص ال يهتم بمظهره ) م مجرد( تطلق على المصاب بالجرب 
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  ء حرف الحا
  :حب 

حب اإلنسـان والشـيء حبـًا ، صـار محبوبـًا والحـب بفـتح الحـاء يقـال فـي الحنطـة 

" كمثل حبـة أنبتـت سـبع سـنابل فـي كـل سـنبلة مائـة حبـة " والشعير ، قال تعالى 

ولكـن اهللا حبـب " جعلـه يحبـه ، قـال تعـالى :  إليـهالشـيء  ب، وحب ٢٦١/ البقرة 

بعضــهم بعضــًا ، والحــب الجــرة  أحــب: ، وتحــابوا  ٧/ الحجــران "  اإليمــان إلــيكم

  .الضخمة وهو الذي يجعل فيه الماء 

  .وفة في اللهجة لفظًا ومعنى واستعماًال عر وكلها م

  :حبر 

المــداد يكتــب بــه جمــع أحبــار وحبــور وقــد ســمي بهــذا االســم ألنــه يــزين : الحبــر 

الكتــاب ويحســن القرطــاس أخــذ مــن قــول العــرب حبــرت الشــيء إذا زينتــه ، قــال 

أي ذهـــب  )٣٠(" رجـــل مـــن النـــار قـــد ذهـــب حبـــره وســـبره يخـــرج :" ) ص(ول الرســـ

   )٣١(: جماله وبهاؤه ، قال ابن احمر 

  لبسنا حبره حتى اقتضينا           ألعمال وآجال قضينا 

  .وهي كذلك في اللهجة. وعاء الحبر وجمعها محابر : والمحبرة 

  :حبس 

" نهما مـــن بعـــد الصـــالة تحبســـو " قـــال تعـــالى : منعـــه وامســـكه وســـجنه : حبســـه 

  .امتنع وهي كذلك في اللهجة: واحتبس  ١٠٦/المائدة 

  : حبط 

الزمــر " ركت ليحـبطن عملـك لـئن اشـ" بطـل ، قـال تعـالى : وطـًا حـبط حبطـًا وحب

  .وهي كذلك في اللهجة ٦٥/

  :حبك 

، ٧/ الــذاريات " والســماء ذات الحبــك " احكمــه قــال تعــالى : حبــك الشــيء حبكــًا 

  .اللهجةوهي كذلك في 
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  :حبل 

مـــا فتـــل مـــن ليـــف ونحـــوه : حملـــت فهـــي حبلـــى ، والحبـــل : حـــبًال  األنثـــىحبلـــت 

، والحبـال ٥/ المسـد " في جيدها حبـل مـن مسـد " يقاد به ، قال تعالى  أوليربط 

صانع الحبال وبائعهـا ، والعـرب تقـول قـد وقعـت فـي حبـال فـالن أي وقعـت فيمـا 

السـبب  علـىيته والحبـل توقعـه العـرب يعلقني به ويضطرني الى الكينونة في ناح

تشـبيها بالحبـل المعـروف ، وفـي اللهجـة يقـال وقـع فـي  رجلالبوما يوصل الرجل 

  حباله أي في حيلته ومكره 

  :حثل 

  .ساءت حاله والحثالة الردئ من كل شيء وهي كذلك في اللهجة: حثل ، حثًال 

  : جح

آل " البيـت  جلى النـاس حـوهللا ع" قصده للنسك ، قال تعالى : البيت الحرام  جح

   )٣٢(:للزيارة ، قال رؤبة بن العجاج  القصد:  حج، واصل ال ٩٧/عمران

  يد يوم الفصح ظ حفاف الردح      حج النصارى العيحججن بالقي

اســم والحــاج مــن يحــج ) بكســر الحــاء ( مصــدر ، والحــج ) بفــتح الحــاء ( والحــج 

  .اللهجة البيت الحرام والجمع حجاج وحجيج ، وهي كذلك في

  :حجر 

ـــة مـــن تجمـــع الكســـارة  أوكســـارة الصـــخور ، : الحجـــر  الصـــخور الصـــلبة المكون

وقودهـا النـاس والحجـارة " والفتات وتصلبها والجمع أحجـار وحجـارة ، قـال تعـالى 

  . ، وهي كذلك في اللهجة٢٤/ البقرة " 

  :حجز 

: " ى حجز بينهما حجزًا فصل ، والحجز هو المنع بـين شـيئين بفاصـل قـال تعـال

  .وهي كذلك في اللهجة  ٦١/ النمل " وجعل بين البحرين حاجزًا 
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  :حجل 

مــش علــى رجــل رافعــًا األخــرى ، والحجــل القيــد والجمــع : حجــل حجــًال وحجالنــًا 

احجــال وحجــول والحجلــة لعبــة للصــبيان يخطــون علــى األرض مربعــات يــدفعون 

  .في اللهجة نحوه حجًال من مربع الى مربع ، وهي كذلك  أوفيها حجرًا 

  :حد

حـددت : الحـاجز بـين شـيئين الـذي يمنـع اخـتالط احـدهما بـاألخر ، يقـال : الحد 

الوصــف المحــيط بمعنــاه المميــز لــه : جعلــت لــه حــدًا يميــزه ، وحــد الشــيء : كــذا 

  .عن غيره ، وفي اللهجة يقال سأضع له حدًا ، أي منتهى ألعماله وأقواله 

  :حداد 

له بحســـب الشـــكل المطلـــوب ، والحـــداد بـــائع مـــن يحمـــي الحديـــد ويطوقـــه لتشـــكي

  :)٣٣(انع عند العرب حداد قال األعشى صالحديد ، والحداد السجان وكل 

  كنا            الى جونة عند حدادها يفملنا ولما يصح د

  وقد شاع المعنى األول في اللهجة 

  :حدب 

ي الرجل ارتفع ظهره فصار ذا حدبـة ، يقـال حـدب ظهـره فهـو أحـدب وهـ: حدب 

  .حدباء ، وفي اللهجة تكسر الحاء مع سكون الدال وتعني نتوء في الظهر 

  :حدر 

دحرجــه : انزلــه مــن علــو الــى أســفل ، يقــال حــدر الحجــر : حــدر الشــيء حــدورًا 

وفــي اللهجــة يقــال محمــد حــدر الجبــل أي أســفله ، وانحــدر الخــط مــن علــو الــى 

  .أسفل 

  : حذر 

يء خافـه فهـو حـاذر وحـذر ، والحـذر تيقظ واستعد ، وحـذر مـن الشـ: حذر حذرًا 

،  والمحذور مـا يتبقـى  ٩/ الزمر " يحذر اآلخرة " احتراز من مخيف قال تعالى 
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، وهــي ٥٧/ اإلســراء " أن عــذاب ربــك كــان محــذورًا " ويحتــرز منــه ، قــال تعــالى 

  .كذلك في اللهجة 

  :حذف 

 قطعـــه مـــن طرفـــه ، وفـــي اللهجـــة تطـــورت داللـــة حـــذف ،: حـــذف الشـــيء حـــذفًا 

  .فأصبحت تعني ذهاب األثر ، يقال حذف الشيء أذهب أثره ومحاه 

  :حذا 

فــه والفــرس مــن حــافره ، والحــّذاء النعــل ، ومــا يطــأ عليــه البعيــر مــن خ: الحــذاء 

  .صانع األحذية وبائعها وهي كذلك في اللهجة ) بتضعيف الذال (

  :حرب 

لهـالك ، وحاربـه الويـل وا: القتال بـين فئتـين والجمـع حـروب ، والحـرب : الحرب 

فـي األرض جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسـعون  أنما" قاتله ، قال تعالى : 

، والمحــراب عنــد العــرب ســيد المجــالس ومقــدمها ٣٣/ المائــدة " فســادًا أن يقتلــوا 

وأشرفها ، وقيل للقبلة محراب ألنهـا اشـرف موضـع فـي المسـجد  وهـي كـذلك فـي 

  .اللهجة 

  :حرث 

شـــــقها بـــــالمحراث ليزرعهـــــا ، والحراثـــــة حرفـــــة الحـــــراث ، : ًا حـــــرث األرض حرثـــــ

، والمحـراث  ٢٠٥/ البقـرة " ويهلـك الحـرث والنسـل " والحرث الزرع ، قال تعالى 

  .ث ،  وهي كذلك في اللهجة يآلة الحرث وجمعها محار : 

  :حرج 

ومـا جعـل علـيكم " حرج الصدر حرجًا أضاق ، وحرج الشـيء هابـه ، قـال تعـالى 

: ، وتحــرج تجنــب الحــرج مــع المشــقة والضــيق ٧٨/ الحــج " مــن حــرج فــي الــدين 

،  ١٢٥/ األنعــام " ومــن يــرد ان يضــله يجعــل صــدره ضــيقًا حرجــًا " قــال تعــالى 

  :  )٣٤(أي شديد الضيق ، قال كعب بن مالك األنصاري

  فتكون عند المجرين بزعمهم        حرجًا ويفقهها ذوو األلباب
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  .داللة االرتباك ى خرج الكما ت.وهي كذلك في اللهجة  

  :حرر 

سخن فهو حار ، وحـر الرجـل عطـش والحـار : حّر الماء والهواء وغيرهما حرارة 

ال تنفـروا فـي الحـر " الحرارة قـال تعـالى : الساخن ، والحرارة السخونة ، والحر : 

اشــتد حــره ، وهــي كــذلك فــي : ر حواســت ٨١/ التوبــة " قــل نــار جهــنم اشــد حــرًا " 

  .اللهجة 

  : حر

الخــالص مــن الشــوائب وجمعهــا أحــرار وهــي حــرة ، والحــر ) بضــم الحــاء ( الحــر 

جعل اإلنسان حـرًا ، قـال تعـالى : خالف العبد ، والحرة خالف األمة ، والتحرير 

مــا : ، والحريــر مـن الثيــاب  ٣٥/ آل عمــران " نـذرت لــك مـا فــي بطنــي محـررًا " 

أطلقــتهم : ، وحــررت القــوم ٣٣/ فــاطر " ر حريــولباســهم فيهــا " رق ، قــال تعــالى 

  .أسر الحبس ، وهي كذلك في اللهجة وأعتقتهم من

  :حرز 

حـازه ، وحـّرز الشـيء بـالغ فـي حفظـه ، واحتـرز : صـانه ، وأحـرزه : حرز حـرزًا 

  .ما يحرز ، والحريز الحصين ، وهي كذلك في اللهجة : توقاه ، والحرز : منه 

  : حرس 

وأنــا لمســنا الســماء " ، قــال تعــالى  الحــراس: حفظــه ، والحــرس : حــرس الشــيء 

  .، وهي كذلك في اللهجة ٨/ الجن " حرسًا شديدًا وشهبًا ملئت فوجدناها 

  : حرش 

صـيد الحرش التحريض ، واصـل الحـرش فـي تعرض له ليهيجه ،  و : تحرش به 

الضــباب أن يجــاء بحيــة الــى بــاب الضــب فتتحــرك ، فــإذا ســمع الضــب حركتهــا 

وفـي لهجـة . )٣٥(الحـرش نهذا اجل م: اء في األمثال خرج ليقاتلها فاصطيد ، ج

  .الحلة شاع معنى التعرض 
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  :حرص 

دة ، ار إلفــرط الشـدة وفــرط ا: اشــتدت رغبتـه فيــه والحـرص : حـرص علــى الشـيء 

، أي أن تفــرط أرادتــك فــي  ٣٧/ النحــل " تحــرص علــى هـداهم  أن" وقـال تعــالى 

فظـة علـى الشـيء ، يقـال حـرص هدايتهم ، وفي اللهجة انتقلت داللتها الـى المحا

  .على كتبه بمعنى حافظ عليها 

  :حرض 

يـــا ايهـــا " حثـــه عليـــه ، قـــال تعـــالى : علـــى الشـــيء )  بتضـــعيف الـــراء ( حرضـــه 

، والتحـــريض الحـــث علـــى  ٦٥/ األنفـــال " النبـــي حـــرض المـــؤمنين علـــى القتـــال 

  .الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه ، وهي كذلك في اللهجة 

  : حرف 

غيــــره : أحالــــه ، وحــــرف الكــــالم : مــــال وعــــدل ، وحــــّرف الشــــيء : حــــرف عنــــه 

، ٤٦/النســاء " يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه " وصــرفه عــن معانيــه ، قــال تعــالى 

تجـارة أو صـناعة أو وسـيلة الكسـب مـن زراعـة :  ةالحرفـو  .وهي كـذلك فـي اللهجـة 

  .غيرها وهي كذلك في اللهجةأو 

  :حرق 

: وحرق الشـيء  ٢٢/ الحج " وذوقوا عذاب الحريق "  قال تعالى: الحريق النار 

: إيقــاع حــرارة فــي الشــيء مــن غيــر لهيــب كحــرق الثــوب وحرقــت النــار الشــيء 

الحـــرارة أيضـــا ، : هلـــك ، والحرقــة الحـــرارة والحريقــة : أحرقتــه ، واحتـــرق الشــيء 

صـوت القـاف كافـًا فارسـية ، يقـال احترگـك ،  إبـدالمـع  .وهي كذلك في اللهجـة 

  . ة وحرگك الشيءوگوحار 

  : حرك 

، أخرجه عـن سـكونه) بتضعيف الراء ( تحرك الشيء خرج عن سكونه ، وحركة 

انتقال الجسم من مكان الـى أخـر ، والحركـة ضـد : والحراك ، الحركة ، والحركة 
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وهـــي كـــذلك فـــي .  ١٦/ القيامـــة " ال تحـــرك بـــه لســـانك " الســـكون ، قـــال تعـــالى 

  .اللهجة 

  :حرم 

" فأنهـــا محرمـــة علـــيهم أربعـــين ســـنة " نـــوع مـــن فعلـــه ، قـــال تعـــالى المم: الحـــرام 

: مكـة والمحـروم : ، والمسجد الحرام الـذي فيـه الكعبـة والبلـد الحـرام  ٢٦/المائدة 

  .الشقي ال يصيب خيرًا من وجه يتوجه إليه ، وهي كذلك في اللهجة 

  :حرمل 

ذلك فــي نبــات صــحراوي مــن الفصــيلة الرطريطيــة يســتعمل فــي الطــب ، وهــي كــ

  . اللهجة 

  :حرن 

ن فالن بالمكـان لزمـه فلـم ر وقفت حين جريها ورجعت القهقرى وح: حرنت الدابة 

  . يفارقه والكلمة في اللهجة بالمعنى نفسه 

  :حزب 

كـل قـوم تشـاكلت أهـواؤهم : جماعة فيها غلظ وقوة وصـالبة ، والحـزب : الحزب 

: ، والحـــزب ٣٢/ روم الـــ" كـــل حـــزب بمـــا لـــديهم فرحـــون " وأعمـــالهم قـــال تعـــالى 

، وهـي ٥٦/المائـدة " فـان حـزب اهللا هـم الغـالبون " األعوان واألنصار قال تعالى 

  .كذلك في اللهجة

  .لفظًا ومعنى 

  : حزر 

مــــأخوذة مــــن الحــــزر وهــــو . قــــدره بــــالتخمين فهــــو حــــازر : حــــزر الشــــيء حــــزرًا 

  .التخمين ومنها الحزورة 

  : حزز

أكثـر : الشـيء فـي صـدره أثـر فيـه وحـززه قطعه ولم يفصـله ، وحـز : حّزه ، حزآ 

  . فيه الحز ، وهي كذلك في اللهجة 
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  :حزم 

ما حزم به من حبل ونحوه ، ويقال شد لألمر حزامه استعد له ، وحزمـه : الحزام 

جـــامع لرأيـــه : احتـــزم ورجـــل حـــازم : شـــده بـــالحزام ونحـــوه لـــيحكم ربطـــه وتحـــزم : 

  :) ٣٦(متثبت في شأنه ، قال الراجز 

  نم فقال لي وما حزم          عرس بنا بين زقاقات  قد وصاحب

  فقلت من نام هنا فال سلم                      

  . وهي كذلك في اللهجة 

  :حزن 

" الحمد هللا الـذي أذهـب عنـا الحـزن " غمه ، قال تعالى : حزن األمر فالنًا حزنًا 

: وتحـازن ، وهو حزين وحزنان ، والحزن ليس يحصـل باالختيـار ،  ٣٤/ فاطر 

  .كلمة في اللهجة تحمل المعنى نفسهادعى الحزن ، وال

  :حسب 

ــدره فهــو حاســب وحاســبه : حســب المــال ونحــوه حســابًا  ناقشــه : عــده وأعطــاه وّق

لتعلمـــوا عـــدد " اســـتعمال العـــدد ، قـــال تعـــالى : ، والحســـاب الحســـاب ، وجـــازاه  

" قيق ، قـال تعـالى العد والتقـدير الـد: ، والحسبان  ٥/ يونس " السنين والحساب 

، ويــــوم الحســــاب يــــوم القيامــــة ، وعلــــم ٥/ الــــرحمن " والشــــمس والقمــــر بحســــبان 

حســبنا اهللا " قــال تعــالى  .اســم بمعنــى كــاف : علــم األعــداد وحســب : الحســاب 

  :)٣٧(،  أي كافينا اهللا ، قال جرير ١٧٣/ آل عمران " ونعم الوكيل 

  اك سيف مهند حسبك والضإذا كانت الهيجاء وانشقت العصا           فح

  .وكل هذه الدالالت هي في اللهجة 

  : حسحس 

، تحـرك: أللم منه ، وتحسـحس للقيـام توجع وأظهر إحساسه با: حسحس الشيء 

  . وهي كذلك في اللهجة 
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  : حسد 

تمنــي زوال : أن يســلبها والحســد  أوتمنــى أن تتحــول إليــه نعمتــه : حســد حســدًا 

،   ٥/ الفلــق " ومــن شــر حاســد إذا حســد "  نعمــة مــن مســتحق لهــا ، قــال تعــالى

لفظـــًا  كـــذلك فـــي اللهجـــةوهـــي . أنثـــى  أووالحســـود مـــن طبعـــه الحســـد ذكـــرًا كـــان 

  .ومعنى 

  :حسر 

الغـم علـى مـا فاتـه والنـدم عليـه ، قـال : شدة التلهف والحزن ، والحسرة : الحسرة 

  . اللهجة، وهي كذلك في  ١٥٦/ آل " ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم " تعالى 

  :حس 

فلما أحس عيسى منعم الكفر قـال مـن " علم به ، قال تعالى : أحس الشيء وبه 

، وأحـس بالشـيء أدركـه بأحـد الحـواس ، قـال  ٥٢/آل عمران " أنصاري الى اهللا 

تطلــــب : ، وتحســــس الخبــــر  ٩٨/ مــــريم " هــــل تحــــس مــــنهم مــــن أحــــد " تعــــالى 

 ،  ٨٧/يوسـف "  وأخيـهن يوسف يا بني اذهبوا فتحسسوا م" معرفته ، قال تعالى 

  :)٣٨( قال األسود بن يعفر

  نام الخلي وما أحس رقادي           والهم مختصر لدي وسادي       

وكلهــا  ١٠٢/ األنبيــاء " ال يســمعون حسيســها " الصــوت ، قــال تعــالى : والحــس 

  .في اللهجة لفظًا ومعنى 

  :حسف 

قـال : نفسه والجمـع حسـائف رجع ولم يقضي حاجة : رجع بحسيفة نفسه : يقال 

  :  )٣٩(إبراهيم الحربي

  إذا سئلوا المعروف لم يبخلوا به              ولم يرجعوا طالبه بالحسائف 

وفــي اللهجــة تســتعمل الحســافة بمعنــى األســف ، يقــال حســافة علــى شــيء مــا إذا 

  .فقد المرء عند الحاجة إليه فهو يأسف لفقدانه 
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  :حسم 

  :  )٤٠(القطع ، قال الشاعر : حسم القاطع ، وال: الحاسم 

  ل يوالعز في حسم المطامع كلها         فان استطعت فمت وأنت نب    

  . وهي كذلك في اللهجة 

  :حسن 

جمل فهـو حسـن وهـي حسـناء ، وأحسـن فعـل مـا هـو حسـن ، قـال : حسن حسنًا 

عبـــارة عـــن كـــل : ، والحســـن ٧/اإلســـراء " أحســـنتم أحســـنتم ألنفســـكم  أن" تعـــالى 

الــذين " األفضــل ، قــال تعــالى : رغــوب فيــه ، واستحســنه عــده حســنًا واألحســن م

، والحســنة ضــد الســيئة مــن قــول  ١٨/ الزمــر " يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه 

،  ١٦٠/ اإلنعــام " مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــر أمثالهــا " فعــل ، قــال تعــالى  أو

  .وهي كذلك في اللهجة  لفظًا ومعنى 

  :حشر 

الجماعــة عــن مقــرهم ، وال  أخــراج: جمعهــم وســاقهم ، والحشــر :  حشــرهم حشــراً 

"  أعـداءحشـر النـاس كـانوا لهـم  وٕاذا" في الجماعـة ، قـال تعـالى  إاليقال الحشر 

،  األرضالهامـــــة مـــــن هـــــوام : ، والحشـــــر االجتمـــــاع ، والحشـــــرة  ٦/ االحقـــــاف 

  . موضع الحشر وهي كذلك في اللهجة : والمحشر 

  : حشرج 

نفســـه فـــي حلقـــه ، يقـــال حشــرج المحتضـــر عنـــد المـــوت وحشـــرجت ردد : حشــرج 

  . أوشك أن يموت وهي كذلك في اللهجة : روحه في صدره 

  :حش 

لهــا حشيشــًا قطعــه وجمعــه ، وحــش الماشــية القــى :  حــش الحشــيش ونحــوه حشــاً 

مـا يـبس مـن الكـأل فـأمكن أن يحـش وان : حشـه ، والحشـيش : واحتش الحشيش 

  . ا حشائش وهي كذلك في اللهجة يجمع واحدته حشيشه وجمعه
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  :حشك 

الجماعـــة وفـــي اللهجـــة : احتشـــدوا وتجمعـــوا ، والحشـــكة : حشـــك القـــوم حشـــوكًا 

  .تطلق هذه الكلمة على تجمع الناس فيقال انحشكوا أي تجمعوا 

  :حشم 

اســـتحيا ، وفـــي اللهجـــة يقـــال هـــو محتشـــم وهـــي : الحيـــاء ، واحتشـــم : الحشـــمة 

  .محتشمة 

  :حشا 

جعـــل لـــه : ة ونحوهـــا حشـــوًا مألهـــا بـــالقطن ونحـــوه ، وحـــش الكتـــاب حشـــا الوســـاد

تنزه ، والحاشية من كل شـيء : حاشية ، وحاشا فالنًا استثناه ، وتحاش عن كذا 

جانبــه وطرفــه وجمعهــا حــواش ، والحشــو مــا يحــش بــه الشــيء ، وهــي كــذلك فــي 

  . اللهجة 

  :حصب 

حمــى حــادة  حصــب الطفــل حصــبًا أصــابته الحصــبة فهــو محصــوب ، والحصــبة

طفحيـــة معديـــة يصـــحبها زكـــام وســـعال وغيرهمـــا ، والحصـــبة البثـــر الـــذي يخـــرج 

  . بالبدن ، وهي كذلك في اللهجة 

  :حصد 

قطعــه بالمنجــل ، واحصــد الــزرع حــان : حصــد الــزرع والنبــات حصــدًا وحصــادًا 

األنعــام " واتــوا حقــه يــوم حصــاده " الحصــد ، قــال تعــالى : حصــاده ، والحصــاد 

  . ذلك في اللهجة ، وهي ك ١٤١/

  :حصر 

ضــيق عليــه وأحــاط بــه فهــو محصــور وحصــير ، وحصــر فــالن : حصــر فالنــًا 

أحـــاط بـــه قـــال : احتـــبس مـــا فـــي بطنـــه مـــن فضـــالت فهـــو محصـــور ، وحاصـــره 

البســاط الصــغير المنســوج مــن : ، والحصــيرة  ٥/ التوبــة " واحصــروهم " تعــالى 
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طاقاتـه علـى بعـض ،  دي والباري ونحوهما وسمي بذلك لحصـر بعـضر أوراق الب

  . وهي كذلك في اللهجة 

  : الحصة 

  .، وهي كذلك في اللهجة النصيب وجمعها حصص 

  :حصرم 

  .، وهي كذلك في اللهجة الثمر قبل النضج : الحصرم 

  : حظ 

المائـدة " فنسوا حظًا ممـا ذكـروا بـه " الحظ النصيب والجمع حظوظ ، قال تعالى 

  .وكذلك في اللهجة .  ١٤/ 

  :حفظ 

لــم يخنــه ، وحــافظ علــى : صــانه وحرســه ، وحفــظ المــال : ظ الشــيء حفظــًا حفــ

 ٢٣٨/ البقـرة " حـافظوا علـى الصـلوات " قـال تعـالى . رعـاه وذب عنـه : الشيء 

  .وهي كذلك في اللهجة . 

  :حفر 

وكنـتم علـى : " ما يحفر فـي األرض وغيرهـا والجمـع حفـر ، قـال تعـالى : الحفرة 

، والحفـــر بفـــتح الحـــاء مـــا يخـــرج مـــن  ١٠٣/ ان آل عمـــر " شـــفا حفـــرة مـــن النـــار 

  .وهي كذلك في اللهجة . الحفرة من تراب 

  :حفف 

مـــا تســـاقط مـــن الشـــعر : والحفافـــة . بالغـــت فـــي تزيينـــه : حففـــت المـــرأة وجههـــا 

  .المحفوف ، والحفاف من يحف الشعر وهي كذلك في اللهجة 

  :حفا 

، فهــو حــاف ، والجمــع مشــى بــال نعــل وال خــف ، يقــال حفيــت قدمــه : حفــي حفــًا 

مشـــى حافيـــًا ، وهـــي كـــذلك فـــي اللهجـــة إال أن صـــيغة الجمـــع : حفـــاة ، واحتفـــى 

  .تكون حفاي 
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  :حقد 

أضمر له العـداوة وتـربص فرصـة اإليقـاع بـه فهـو حاقـد والحقـد : حقد عليه حقدًا 

ـــاد :  وهـــي كـــذلك فـــي . االنطـــواء علـــى العـــداوة والتـــربص لفرصـــتها والجمـــع أحق

  .اللهجة 

  :حقر 

: هـان وذل فهـو حقيـر واسـتحقره : استهان به ، وحقر حقارة : قر الشيء حقرًا ح

  .وهي كذلك في اللهجة . احتقره 

  :حق 

ــًا ويحــق : " صــدق وثبــت وصــح ، قــال تعــالى :  األمــرحــق  لينــذر مــن كــان حي

أثبته وصدقه واسـتحق الشـيء : ، وحقق األمر  ٧٠/ يس " القول على الكافرين 

وهـي كـذلك فـي اللهجـة مــع . سـم مـن أسـماء اهللا جــل شـأنه اسـتوجبه ، والحـق ا: 

  .أبدال القاف كافًا معقودة 

  : حكر 

اســتبد وفــي اللهجــة : جمعهــا لينفــرد بالتصــرف فيهــا وحكــر برأيــه : حكــر الســلعة 

  .احتكر البضاعة فهو محتكر : يقال 

  :ك ح

دكــه واحتــك الجســم دعــا الــى الحــك ، واحتــك : حــك جســمه بيــده ، واحــك جســمه 

  .لشيء حك نفسه به  وهي كذلك في اللهجة با

  : حكم 

، يقال حكم له وحكـم عليـه ، وحكـم فالنـًا فـي الشـيء  ىقض: حكم باألمر حكمًا 

فـــال وربـــك ال يؤمنـــون حتـــى يحكمـــون فيمـــا شـــجر " جعلـــه حكمـــًا ، قـــال تعـــالى : 

مـــن نصـــب للحكــم بـــين النـــاس والجمـــع حكـــام : ، والحـــاكم  ٦٥/ النســـاء " بيــنهم 

/ األنعـــام " غـــي حكمـــًا تافغيـــر اهللا أب" ن أســـماء اهللا تعـــالى قـــال تعـــالى والحكـــم مـــ
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هيئـــة تتـــولى الفصـــل فـــي : معرفـــة أفضـــل األشـــياء والمحكمـــة : والحكمـــة   ١١٤

  .القضاء وهي كذلك في اللهجة 

  :حلحل 

: تحرك وفـي اللهجـة يقـال : حركه وأزاله عن موضعه ، تحلحل : حلحل الشيء 

  .أي يتحرك : يتحلحل 

  : حلف

تعهــدوا والحلــف المعاهــدة ، : حــالف وحــالف ، تحــالفوا  واقســم فهــ: حلــف حلفــًا 

،  ٧٤/ التوبــة " يحلفــون بــاهللا مــا قــالوا " الكثيــر الحلــف ، قــال تعــالى : والحــالف 

  : )٤١(وقال زهير بن أبي سلمى

  تداركتما األحالف قد ثل عرشها           وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 

  :حلق 

حلـق شـعره ، : الشعر عنه فهـو محلـوق وحليـق واحتلـق الرجـل  أزال: سه حلق رأ

وال تحلقــوا " قــال تعــالى .كــل شــيء اســتدار : حرفــة الحــالق ، والحلقــة : الحالقــة 

  .وهي كذلك في اللهجة .  ١٩٦/ البقرة " رؤوسكم 

  : حمر 

يلة صـــلونـــه الحمـــرة ، والحمـــار حيـــوان داجـــن مـــن الف األحمـــر مـــن األشـــياء ، مـــا

" والخيل والبغال والحميـر " يلية تحمل عليه االقناب وجمعه حمير قال تعالى الخ

لـــون األحمـــر واحمـــر : األنثـــى مـــن الحميـــر ، والحمـــرة : ، والحمـــارة  ٨/ النحـــل 

اشتد وفي اللهجة يقال موت احمر كناية عن شدة الهول فيرى اإلنسـان : الشيء 

  : )٤٢(صفة األسد  سوداء قال أبو زبيد في أوالدنيا في عينيه حمراء 

   احمراإذا علقت قرنًا أظافير كفه      رأى الموت في عينيه اسود       

  :حمت 

اشـــتد حـــره ، وفـــي اللهجـــة نقـــول تحمـــي األكـــل أي تجعلـــه : ت اليـــوم حموتـــه حمـــ

  .ساخنًا 
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  :حمص 

جـف وتضـامت أجـزاؤه ، : قـاله ، وتحمـص اللحـم ونحـوه : حمص الحـب ونحـوه 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :حمق 

قل عقله فهو أحمق ، وتحمق تكلف الحماقة والحمقاء مؤنـث : حمق فالن حمقًا 

  :)٤٣(األحمق ، واصل الكلمة مأخوذ من الحمق الذي هو الخمر قال ابن تولب 

ــــــــه ــــــــن لقمــــــــان مــــــــن أخت ــــــــيم ب  لق

 عشــــــــــــية حمــــــــــــق فاستحضــــــــــــنت
  

ــــــه وابنمــــــا   ــــــن أخــــــت ل  وكــــــان اب

 إليــــــــــه فجــــــــــاء معهــــــــــا مظلمــــــــــاً 
  

  :حمل 

رفعــــه : فهــــي حامــــل ، والحمــــل علــــى ظهــــر الدابــــة حمــــًال حملــــت المــــرأة حبلــــت 

وان تـدع مثقلـة الـى حملهـا ال يحمـل " ووضعه عليه ، فهو محمول ، قال تعـالى 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ١٨/ فاطر " منه شيء 

  : حملق 

ـــق  ـــال: حمل حملـــق إليـــه ، وهـــي كـــذلك فـــي  فـــتح عينيـــه ونظـــر نظـــرًا شـــديدًا ويق

  .اللهجة

  : حم 

الحمــــام واغتســــل ، والحمــــام مــــا يغتســــل بــــه والجمــــع حمامــــات  دخــــل: اســــتحم 

صــاحب الحمــام ، والحمــام جــنس مــن الطيــر مــن الفصــيلة الحماميــة : والحمــامي 

صـاحب  أن إال.والجمع حمائم ، الحمامة واحدة الحمام ، وهي كذلك في اللهجة 

  .حممچي على الطريقة التركية نحو كهوچي وغيرها الحمام يطلق عليه 

  :حنف 

  .لحنفية وهي صنبور الماء نسبة الى الحنفاء وهي سمكة تعيش في الماء ا
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  :حانوت 

  .الحانوت دكان الخمار ومحل التجارة والجمع حوانيت وهي كذلك في اللهجة  

  :حّن 

: ، والحنــان  ١٣/ مــريم " وحنانــًا مــن لــدنا " رقــة القلــب ، قــال تعــالى : الحنــان 

انعطـــف : لحنـــة رقـــة القلـــب ، وانحنـــى الـــرحيم وهـــو مـــن صـــفات اهللا تعـــالى ، وا

  .كل شيء فيه الحناء واعوجاج ، وهي كذلك في اللهجة : والحنو 

  :حوب 

 أوانزلق في اإلثم ، والحوبة من يأثم اإلنسان في عقوقه والحوبـة المـرأة : أحوب 

  .الرجل الضعيف وفي اللهجة تطلق على من يأتي بعمل سيء 

  :حور 

حـديث يجـري بـين : الحائر مؤنث الحائر ، والحـوار المتردد والمهزول و : الحائر 

  .جاوبه ، وهي كذلك في اللهجة : أكثر وحاوره أو شخصين 

  :حوش 

الــــدار فناؤهــــا وهــــي كــــذلك فــــي جمعــــه وادخــــره ، وحــــوش : حــــوش المــــال ونحــــوه 

  .اللهجة

  :حوص 

  حام ، واالحوص من ضاقت أحدى عينيه دون األخرى  : حاص حول الشيء 

ولها داللة أخرى تحرك من الضجر مأخوذة مـن حـاص . جة وهي كذلك في الله

  .باص بالكسر 

  :حرامي 

داللتهــا بالــذي يســرق وينهــب ، وهــي  يــأتي بمــا حــرم اهللا تعــالى ثــم خصصــتمــن 

  .كذلك في اللهجة 
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  :حبربش 

رة والبشـار وتعنـي حثالـة غوهـي الصـ: خليط من النـاس وهـي منحوتـة مـن الحبـرة 

  .من كل جنس  أناسجة معنى الكلمة في الله فأصبح

  :حثلك 

  .األشياء ، وحثالة القوم وهي فصيحة مأخوذة من حثالة نفاية 

  : حچي 

  .وتعني الكالم وهي من الفعل الفصيح حكى يحكي 

  : حرجم 

  .توقف وامتنع وفعلها الفعل الفصيح حجم بمعنى كّف 

  :حرمس 

  .حشرة صغيرة قارصة وهي لفظة عربية قديمة 

  :حسافة 

  .فصيحها أسف ثم قلبت الهمزة حاء مع األسف و 

  :حسبالي 

  .أي بحسب اعتقادي وفصيحها حسب لي 

  :حسقل 

  .واليهود معروفون بالبخل) حسقيل  (أي قتر وبخل مأخوذة من االسم اليهودي 

  :حط 

  :قال الشاعر : بمعنى نزل واستقر وفعلها الفصيح حط بمعنى نزل 

  )٤٤( من علِ  لالسيحطه  مقبل مدبر معًا         كجلمود صخر فركر مم

  :حنفش 

وقفـت أانتفض وهـاج واصـلها الفصـيح انـتفش يقـال انتفشـت الهـرة ونحوهـا بمعنـى 

  .شعرها والنفاش المتكبر والذي يفخر بما ليس عنده 
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  :حنقباز 

بلهجة الحلة المحتال المتالعب واصلها منحوتة  اا وداللتههوسريعالكثير الحركة 

  .عنى انتقل من مكان الى أخر من حبق بمعنى انتشر وباز بم

  : حواسم 

وتعنــي الســرقة واللصوصــية ومــن يقــوم بهــا وهــي مــأخوذة مــن الحســوم أي الشــؤم 

  .أيام حسوم وليال حسوم : يقال 

  :الحيلة 

القــدرة علــى دقــة التصــرف ووســيلة بارعــة بغيــة الوصــول الــى المقصــود وهــي فــي 

  .الفصيح تحمل المعنى نفسه 

  :حيف 

  .يحها الحافة أي الشدة األذى والضرر وفص

  :حائط 

  .الجدار مأخوذة من حاط بالشيء 

  :حّس 

  .شعر ومنها الفصيح أحس بمعنى علم 

  :حشم 

بالفعــل وفصــيحها الحشــم أي أو مــا يــدفع مــن مــال وغيــره مقابــل االعتــداء بــالكالم 

  .الغضب 

  :حشمة 

  .في اللهجة بمعنى الحياء وهي كذلك 

  :حمص 

ى بكســر الحــاء وفــتح المــيم المضــعفة وهــي فــي بضــم المــاء والمــيم وفــي الفصــح

  .اللهجة وفي الفصحى لها داللة واحدة 
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  :حمال 

  .الذي يحمل البضاعة على ظهره وهي مأخوذة من الحمل 

  :حصان 

تطلــق فــي اللهجــة علــى الــذكر مــن الخيــل ، وفصــيحها فــرس حصــان أي واضــح 

  .الصفة فقالوا حصان  وأقيمتالتحصن ثم حذف الموصوف 

  :حف 

  .فصيحة نطقا وداللة شعره وهي  أزالعنى بم

  :حفاظة  

ــدم فــي أثنــاء الحــيظ  تحفــظ الطفــل مــن البــراز  أووهــي خرقــة تحفــظ المــرأة مــن ال

  .لهذه الداللة  فاستعيرتول واصلها من المحافظة على العهد بوالت

  :حفنة 

  .من الكيل مقداره راحة الكف 

  :حنجل 

  .طأ في سيره أي أب: أي يمشي ببطء وأصلها حنكل الرجل 

  :حنحن 

  .حنحن الطعام أي فسد مأخوذة من الفعل الفصيح حمت بالمعنى نفسه 

  :حوى 

بمعنــى ضــم واحتــوى ، يقــال فــي اللهجــة مــا حويــت االبــن أي لــم امتلكــه وأضــمه 

   .الى أسرتي

  :حمى 

محـــارم اهللا ومنهـــا فـــي اللهجـــة : دافـــع عنـــه والمصـــدر حمايـــة ، والحمـــى : حمـــاه 

   .حماي الحمة
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  : د حي

تطلـق  تفأصـبحالحيد في األصل النادر من الجبـل وعممـت داللتهـا فـي اللهجـة 

  .على النادر من الرجال فيقال هو حيد أي نادر وجمعها حيود 
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  حرف الخاء 

  

  :خبث 

صـــار فاســـدًا ، وخبـــث فـــالن صـــار ذا خبـــث فهـــو خبيـــث : خبـــث الشـــيء خباثـــة 

ثير الخبـث ، وهـو مـا يكـره رداءة وخساسـة وأصـله الك: والخبيث . والجمع خبثاء 

وقــــــال .  ٢/ النســــــاء " لطيــــــب وال تتبــــــدلوا الخبيــــــث با" الــــــرديء ، قــــــال تعــــــالى 

  :)٤٥(الشاعر

  فأبدى الكير عن خبث الحديد         سبكناه ونحسبه لجينًا 

  :خبر

علمـه وخبـره بـاألمر : وخبر الشـيء عرف خبره على حقيقته فهو خابر ، : خبره 

قـد نبأنـًا اهللا " كتابة ، قال تعـالى  أوره به ، والخبر ما ينقل ويحدث به قوًال اخب: 

وفـــي اللهجـــة يقـــال خـــابر فالنـــًا أي اتصـــل بـــه عبـــر  ٩٤/التوبـــة " مـــن أخبـــاركم 

  .الهاتف 

  :خبز 

ع مـن الـدقيق المعجـون صنما يلخبز الخبز خبزًا صنعه فهو خباز ، والخبز اسم 

، والمخبـز ٣٦/يوسـف " احمـل فـوق راسـي خبـزًا " : المنضج بالنار ، قال تعالى 

  .موضع الخبز والجمع مخابز : 

  :خبص 

خلطــه فهــو مخبــوص ، وفــي اللهجــة يقــال للجماعــة إذا اخــتلط : خبصــه خبصــًا 

  .أمرها خبصة ، ولكل مختلط مخبوص 

  :خبط 

بقية الماء فـي : دق وخبط فالنًا ضربه ضربًا شديدًا والخبطة : خبط على الباب 

،  ٢٧٥/ البقــرة " يتخبطــه الشــيطان مــن المــس " اإلنــاء ، قــال تعــالى  أور الغــدي
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والخبــيط الحــوض الــذي خبطتــه اإلبــل فهدمتــه ، وفــي اللهجــة تطلــق علــى المــاء 

  .الذي يخلطه التراب 

  :خبل 

فســـاد العقـــل ، واصـــله أي فســـاد يلحـــق الحيـــوان ) بضـــم الخـــاء ( الخبـــل والخبلـــة 

، وقــال زهيــر  ٤٧/ التوبــة " مــازادوكم إال خبــاًال " فيورثــه اضــطرابًا ، قــال تعــالى 

  : )٤٦(سلمى أبيبن 

  وأن يسألوا يعطوا وان ييسروا يغلوان يستخبلوا الماء يخبلوا       هنالك وأ

أي : وفــي اللهجــة اختصــت داللــة الخبــل علــى فســاد العقــل ، فقــالوا فــالن مخبــل 

  .ليس له عقل 

  :خبن 

المتقـبض المتــدخل بعضــه : مـن الرجــال  أخفـاه وأســقطه ، والخــبن: خـبن الشــيء 

  .في بعض ، وهي كذلك في اللهجة 

  :ختل 

ه ، ثـم جعـل مـثًال سـح الصـيدمشي الصياد قليًال في خفية لئًال يسـمع : المخاتلة 

فهــــو خاتــــل قـــــال أبــــو الطمحـــــان لكــــل شــــيء وري بغيـــــره وســــتر علــــى صـــــاحبه 

   :)٤٧(القيني

  أني خاتل ادنو لصيديات الدهر حتى             كنحنتني حا      

  .وهي كذلك في اللهجة  

  :ختم 

اليــوم نخــتم علــى أفــواههم وتكلمنــا " منعــه الكــالم ، قــال تعــالى : خــتم علــى فمــه 

" ، وختم الشيء طبعه وأثر فيه بنقش الخاتم وفي قوله تعـالى  ٥٦/يس " أيديهم 

، ، قيل ما يختم بـه أي يطبـع وتخـتم لـبس الخـاتم ٢٦/المصطفين " ختامه مسك 

  .واختتم الشيء أتمه وهي كذلك في اللهجة 
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  :خثر 

  .جعله خاثرًا وهي كذلك في اللهجة ثخن وغلظ ، وخّثر اللبن: خثر اللبن ونحوه 

  :خجل 

: اســتحيا ، اخجــل فالنــًا وخجلــه جعلــه يخجــل ، واصــله فــي اللغــة : خجــل خجــًال 

نــى الكســل وقلــة الحركــة فــي طلــب الــرزق ثــم كثــر اســتعماله حتــى خــرج الــى مع

  : )٤٨(االستحياء ، والخبل يدفع اإلنسان الى الدهشة ، قال الكميت

  ولم يدقعوا عندما نالهم             لوقع الحروب ولم يخجلوا 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  : خرج 

ألقــت ولــدها قبــل تمــام أيامــه وان كــان : نقــص ، وخرجــت الحامــل : خــرج خراجــًا 

  .كذلك في اللهجة  تام الخلق فهي خارج والولد مخروج  وهي

  :خد 

عـــين الـــى منتهـــى الشـــدق والجمـــع مـــؤخر ال جـــاوز امـــجانـــب الوجـــه وهـــو : الخـــد 

وهــي كــذلك فــي اللهجــة لفظــًا الوســادة التــي يوضــع عليهــا الخــد : ، والمخــدة خــدود

  .ومعنى

  :خدر  

الــدواء ، وخــدر  أوعــراه فتــور واســترخاء ، يقــال خــدر مــن الشــراب : خــدر خــدرًا 

  .، وهي كذلك في اللهجة  جسمه وخدرت عظامه

  :خدش 

فـــي الجلـــد حـــين يخـــدش  األثـــر: قشـــره ، والخـــدش : خـــدش الجلـــد ونحـــوه خدشـــًا 

  .والجمع خدوش وهي كذلك في اللهجة 
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  :خدع 

أنـزال الغيــر عمـا هـو بصــدره بـأمر يبديــه علـى خـالف مــا يخفيـه ، قــال : الخـداع 

لــون الــذي ال يثبــت علــى ، والخــادع هــو المت ٩/ البقــرة " يخــادعون اهللا " تعــالى 

  : )٤٩(خدع ، وهو مأخوذ من الفساد ، قال سويد بن أبي كاهل: رأي وانخدع 

  ابيض اللون لذيذًا طعمه              طيب الريق إذا الريق خدع 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :خدم 

قـــام بحاجتـــه فهـــو وهـــي خـــادم والجمـــع خـــدم وخـــدام وهـــي خادمـــة : خدمـــه خدمـــة 

واستخدمه اتخذه خادمًا والخدوم مبالغة في الخادم وهـي كـذلك  أخدمه ،: وخّدمه 

  .في اللهجة 

  :خذل 

وان يخـذ لكـم فمـن ذا الـذي " تخلى عن كونه ونصرته ، قال تعـالى : خذل فالنًا 

  .وهي كذلك في اللهجة " ينصركم من بعده 

  :خرب 

 "خـــال ، قـــال تعـــالى : خـــرب المكـــان خرابـــًا وهـــو ضـــد العمـــارة ، وخـــرب المكـــان 

  .موضع الخراب  :، والخربة  ١١٤/ البقرة " ابها وسعى في خر 

  : خربش 

خــربش الكتــاب وهــذا كتــاب مخــربش : أفســده ولــم يتقنــه ، يقــال : خــربش الشــيء 

  .خرمش : أي مفسد وهي كذلك في اللهجة ، ويقال أيضًا 

  : خرت 

الثقـــب ، وفــــي اللهجــــة خصــــت : ثقبـــه ، يقــــال والخــــرت أو شــــقه : خـــرت الشــــيء 

خــّر الســقف ، أي نــزل : الســائل الــذي ينــزل مــن الثقــب ، يقــال  أوا بالمــاء داللتهــ

  .سقط : أي نزل ماؤها من ثقب فيها ، وخّر البناء : وخرت الجرة . منه الماء 
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  :خرج 

نقلــــه باألســـــانيد : بــــرز مـــــن مقــــره وانفصــــل ، وأخـــــرج الحــــديث : خــــرج خروجــــًا 

ســتنبطه وخلصــه ، قــال ا: الصــحيحة ، واخــرج الشــيء أبــرزه ، واســتخرج الشــيء 

  .وهي كذلك في اللهجة .  ٢١/ القصص " ط فخرج منها خائفًا يترقب : تعالى 

  :خرز 

الخـراز واحدة الخرزات التي تنظم في سـلك ليتـزين بهـا ، والخـرازة حرفـة : الخرزة 

ك فــي اللهجــة إال أنهــا تنطــق بكســر الخــاء ، وهــي كــذل الخــرز ، والخــراز صــانع

  .بفتح االثنين معًا ى وسكون الراء وفي الفصح

  :خرس 

  .عيًا وهي كذلك في اللهجة أو انعقد لسانه عن الكالم خلقة : خرس خرسًا 

  :خرش 

لسـعه ، وفـي اللهجـة خصـت :  خدشة مطلقًا وخرش الذباب فالناً : خرش الجسد 

  .أدهشه وأذهله : داللتها بالدهشة والذهول ، يقال خرش فالنًا 

  :خرط 

لخراطـة حرفـة الخـراط ، وفـي اللهجـة يقـال هـذا كـالم كـذب ، وا: خرط في حديثه 

  .خرط أي كذب ، وهو يخرط أي يكذب 

  :خرع 

ذل وضــــعف : ابتدعــــه وأنشــــأه ، واخــــرع الرجــــل : الــــدهش ، واخترعــــه : الخــــرع 

نبت يقوم على ساق ورقه كورق التـين وبـذوره ملـس كبيـرة الحجـم ذات : والخروع 

  .ي اللهجة قشرة رقيقة وهي غنية بالزيوت وهي كذلك ف

  :خرف 

المكــــذوب  حالحــــديث المســــتمل: فســــاد العقــــل مــــن الكبــــر ، والخرافــــة : الخــــرف 

احــــد : الــــذكر مــــن الضــــأن ، والجمــــع خــــراف وخرفــــان ، والخريــــف : والخــــروف 
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اء ثمـره ،  وهـي تنـفصول السنة وسمي بهذا االسم ألنه وقت خرف النخـل أي اج

  .كذلك في اللهجة 

  :خرق 

قطـع الشـيء علـى سـبيل الفسـاد مـن : مزقـه ، والخـرق  شـقه: خرق الشيء خرقـًا 

  . ٧١/ الكهف " أخرقتها لتغرق أهلها " غير تدبر وال تفكر ، قال تعالى 

  .ما خالف العادة ، وهي كذلك في اللهجة : والخارق 

  : خرم 

انشقت فهو خرم ، وهي : ثقبه وشقه وقطعه ، وخرمت أذنه : خرم الشيء خرمًا 

  .كذلك في اللهجة 

  :ر خز 

صـــغرت وضـــاقت وخـــزر : نظـــر بلحـــظ العـــين ، وخـــزرت العـــين : خـــزر الرجـــل 

  .فالن فته عينه وأغمضها ونظر كأنه يرى بمؤخر عينه وهي كذلك في اللهجة 

  :خزعبل 

الحديث المسـتظرف يضـحك منـه ، والخزعبـل الباطـل واألباطيـل وفـي : الخزعبل 

  .هذه خزعبالت أي أباطيل : اللهجة يقال 

  :خزن 

وان مـن شـيء إال عنـدنا خزائنـه " حفظ الشيء في الخزانة ، قال تعـالى : الخزن 

مكـان الخـزن والجمـع خـزائن : خزنه والخزانـة : ، واختزن الشيء  ٢١/ الحجر " 

  .والمخزون مكان الخزن وهي كذلك في اللهجة 

  :خسأ 

البعيــد الــذي ال : والخســيء بعــد وذل : عيــا وخســأ الرجــل أكــّل و : خســأ البصــر 

" كونـوا قـردة خاسـئين " الذليل ، قال تعالى  غرن يدنو من الناس ، والصايترك أ

  :   )٥٠(، قال جرير ١٦٦/ ، واألعراف  ٦٥/ البقرة 

   فأخسأ إليك فال كليب نلنه            والعامرين وال بني ذبيان 
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  :خسر 

غبن في تجارتـه ونقـص مالـه فيهـا وخسـر الشـيء : خسر التاجر خسارة وخسرانا 

الـذين خسـروا أنفسـهم وأهلـيهم يـوم القيامـة إال ذلـك " وأهلكه ، قال تعالى أضاعه 

  .وهي كذلك في اللهجة  ١٥/ الزمر " هو الخسران المبين 

  :خس 

: فعــل فعــًال خسيســًا وحقــر والخــس : فعــل الخســيس وأخــس فــالن : خــس الرجــل 

نبـــات عشـــبي مـــن الفصـــيلة المركبـــة عـــريض الـــورق يؤكـــل نيئـــًا والخســـيس القليـــل 

  .التافه ، وهي كذلك في اللهجة و 

  :خسف 

غيـبهم  األرضغارت بما عليهـا ، يقـال خسـف اهللا بهـم : خسوفًا  األرضخسفت 

، وخسـف القمـر  ٨١/ القصـص "  األرضفخسفنا به وبـداره : فيها ، قال تعالى 

قــل ، ويقــال بــات القــوم علــى الخســف أي بــاتوا جياعــًا ، وهــي أو ذهــب ضــياؤه : 

  .كذلك في اللهجة 

  :شب خ

بـائع : ما غلظ من العيدان ، والقسم الصلب مـن النباتـات ، والخشـاب : الخشب 

، وهـــي كـــذلك فـــي ٤/ المنـــافقون " كـــأنهم خشـــب مســـندة " الخشـــب قـــال تعـــالى 

  .اللهجة 

  : خشخش 

: صـــوت إذا حـــرك ، وخشـــخش الشـــيء فـــي الشـــيء : خشـــخش الســـالح وغيـــره 

   : )٥١(ادخله قال علقمه 

  ليهم           كما خشخشت يبس الحصاد جنوب تخشخش أبدان الحديد ع

  . اً خشخشة أي صوتأي ادختله ، واسمع : شته وفي اللهجة يقال خش
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  :خشع 

" خضـــــع وذل وخـــــاف ، قـــــال تعـــــالى : الضـــــراعة ، وخشـــــوع الرجـــــل : الخشـــــوع 

يبسـت لعـدم المطـر قـال : ، وخشعت األرض  ١٠٩/ اإلسراء " ويزيدهم خشوعًا 

ك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتـزت وربـت ومن آياته ان" تعالى 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ٣٩/ فصلت " 

  : خشن 

العمــل ، أو خشـن عليــه القـول : غلــظ ملمسـه فهــو خشـن وخاشــنة : خشـن خشـونة 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :خضخض 

  .الشيء حركه ورجرجه ، وفي اللهجة يقال خضه أي حركه  خضخض

  :خضر 

ويلبسـون ثيابـًا " مالونـه الخضـرة ، قـال تعـالى : نعـم ، واألخضـر : ع خضر الزر 

، والخضيري مـن أنـواع الطيـور ، وهـي كـذلك  ٣١/ الكهف " خضرًا من سندس 

  .في اللهجة 

  : خضع 

/ األحـزاب " فال تخضـع بـالقول " خضع ذل وانتقاد ، ومال وانحنى ، قال تعالى 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ٣٢

  :خطر 

رأي أو مـا يخطـر بالقلـب مـن أمـر : األشراف على الهـالك ، والخـاطر :  الخطر 

  .، وهي كذلك في اللهجة 

  : خطف 

 :أخذه بسـرعة واختلسـه ، واختطفـه : مر سريعًا ، خطف الشيء : خطف خطفًا 

، وهــي  ٣١/ الحــج " تهــوي بــه الــريح أو فتخطفــه الطيــر ، " خطفــه ، قــال تعــالى 

  .كذلك في اللهجة 
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  : خطل 

األحمـق ، يقـال خطـل فـالن إذا أسـرع وحـاد عـن الصـواب وفـي اللهجـة :  الخطل

  .يقال فالن اخطل 

  :خطوة 

مسافة ما بين القـدمين عنـد الخطـو والجمـع خطـاء ، قـال ) بفتح الخاء ( الخطوة 

وهــي كــذلك فــي اللهجــة ،  ١٦٨/ البقــرة " وال تتبعــوا خطــوات الشــيطان " تعــالى 

  .د وبسكون الطاء في الجمع إال أنها تنطق بضم الخاء بالمفر .

  :خفت 

" وال تجهـــر بصـــالتك وال تخافـــت بهــــا " انخفـــض ، قـــال تعـــالى : خفـــت صـــوته 

   .، وهي كذلك في اللهجة  ١١٠/  اإلسراء

  : خفر 

أجـــاده وحمـــاه ، والخفيـــر الحـــارس وهـــي : الذمـــة والعهـــد ، يقـــال خفـــره : الخفـــارة 

  . كذلك في اللهجة 

  :خفض 

واخفـض لهمـا : "ض الدعة والسير اللين ، قال تعـالى الخفض ضد الرفع ، والخف

نقــص منــه ، وهــي : ، وخفــض الشــيء  ٢٤/ اإلســراء " جنــاح الــذل مــن الرحمــة 

  .كذلك في اللهجة 

  :خلبص 

النشـــال ، وفـــي اللهجـــة دلـــت علـــى الفعـــل : فـــر وهـــرب ، والخلبـــوص : خلـــبص 

  .وليست على النتيجة ، يقال خلبص األمر عقده وأفسده 

  :خلص 

: صـافيه ، والخـالص : صفا وزال عنه شـوبه وخالصـه : الشيء خلوصًا  خلص

مـــن : زبـــدة الشـــيء ، والمخلـــص : مـــا يـــتخلص بـــه مـــن الخصـــومة ، والخالصـــة 
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،  ٢٤/ يوســـف " إنـــه مـــن عبادنـــا المخلصـــين " اتســـم بـــاإلخالص ، قـــال تعـــالى 

  .لك في اللهجة ذوهي ك

  :خمش 

  .جرح بشرته وهي كذلك في اللهجة : خمش وجهه 

  :خمط 

اشـــتد غضـــبه وهـــاج ، وفـــي اللهجـــة انتقلـــت : غضـــب ، وتمخـــط : خمـــط الرجـــل 

  .سرقه : داللة خمط الى السرقة يقال خمطه 

  :خنخن 

  .أخرج الكالم من أنفه ، وهي كذلك في اللهجة : خنخن 

  :خنس 

  .تخلف وتوارى ، وفي اللهجة يقال خنس أي سكت : خنس الرجل 

  :خنق 

كـل داء يمتنـع : مـات والخنـاق : ى مـات ، واختنـق عصر حلقه حتـ: خنقه خنقًا 

وهـي كـذلك فـي  ٣/المائـدة " والمنخنقـة " قال تعـالى . معه نفوذ النفس الى الرئة 

  .اللهجة 

  :خن 

  .خرج الكالم من خياشيمه فهو أخن ، وهي كذلك في اللهجة : خن خنة 

  :خوث 

هجـة عممـت عظم بطنه واسترخى فهو أخوث وهي خوثاء ، وفـي الل: خوث خثًا 

  .داللة هذه المفردة فأصبحت تعني عدم الفهم والبالدة 

  :خوش 

نحف بعـد سـمن ، وكـال المعنيـين يـدالن : رفعه ، وتخوش بدنه : خاوش الشيء 

: نحــو األحســن ، وفــي اللهجــة تطلــق كلمــة خــوش علــى الشــيء الحســن ، يقــال 

  .خوش دار ، وخوش ولد 
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  :خاف 

ويرجــون رحمتــه : " ائف ، قــال تعــالى توقــع حــدوث مكــروه فهــو خــ: خــاف خوفــًا 

انفعـال فـي الـنفس : فزعه ، والخوف : ، وخوفه  ٥٧/ اإلسراء " ويخافون عذابه 

فـــإذا ذهـــب الخـــوف ســـلقوكم : " يحـــدث لتوقـــع مـــا يـــرد مـــن مكـــروه ، قـــال تعـــالى 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ٦٩/األحزاب " بألسنة حداد 

  :خال 

: ، والخـال أخـو األم والجمـع أخـوال والخـالي أعطاه إياه متفضًال : خوله الشيء 

  .الفارغ ومنها الخلو مأخوذة من خال 

  :خام 

: جديــده الــذي لــم يعــالج ولــم يهــذب ، والخــام مــن األمكنــة : الخــام مــن كــل شــيء 

  .وهي كذلك في اللهجة . الغض الرطب 

  :خان 

ونــوا اهللا ال تخ" لــم يؤدهــا ، قــال تعــالى : غــدر بــه ، وخــان األمانــة : خــان فالنــًا 

الفندق والحانوت ، والخانة : والخان .  ٢٧/ األنفال " والرسول وتخونوا أماناتكم 

  .وهي كذلك في اللهجة . المنزلة : 

  : خوي

ويقـــال خـــوى بطنـــه مـــن . خـــال ممـــا كـــان فيـــه : المكـــان  وخـــوىالجـــوع ، : الخـــّو 

  .الجوعية كناية عن تتابع عليه الجوع ، وفي اللهجة يقال بطني خاو : الطعام 

  :خاس 

ــــتن : خــــاس الشــــيء خيســــًا  ــــر وفســــد وان ــــال خــــاس الطعــــام . تغي ــــال ابــــن يق ، ق

  : )٥٢(الدمينة

  من الود فانبت لي بما فعلت نصرًا    ب إن خاست بما كان بيننا        فيا ر 

  .وهي كذلك في اللهجة 
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  : خاط 

ضم بعض أجزائه الـى بعـض بـالخيط وخـيط الثـوب : خاط الثوب خيطًا وخياطة 

  .اطه والخياطة حرفة الخياط والخيط السلك يخاط به ، وهي كذلك في اللهجة خ

  :خطية 

كلمــة عطــف تقــال للشــخص الــذي تداهمــه مصــيبة ، وهــي مــن الفعــل اخطــأ أي 

  .أصابته الدواهي خطأ 

  :خالني 

أي تركنـــي وفعلهـــا الفصـــيح خـــاأل ، يقـــال خـــاأل القـــوم خـــالء بمعنـــى تركـــوا شـــيئًا 

  . وأخذوه في غير 

  : خنزر

  نظر بتمعن وشزر وفصيحها حزر وتحمل المعنى نفسه 

  :خنفس 

جـبن ولهـا داللـة أخـرى فـي اللهجـة هـي خفـت أو بمعنى خنس وصمت عن عجـز 

  .يقال خنف الضوء 

  :خنفسانة 

  .حشرة سوداء اللون وفي الفصيح خنفساء 

  

  :خربط 

خلــط األشــياء وبعثرهــا ، يقــال للشــخص غيــر األنيــق مخــربط واصــلها مــن الفعــل 

  .لط خ

  :خش 

بمعنـــى دخـــل وخـــش بتســـكين الشـــين بمعنـــى ادخـــل وفصـــيحها خـــش فـــي الشـــيء 

  .بمعنى دخل فيه 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :ي چخصون

  .تقال للشخص ال عمل لديه ويعيش على اآلخرين أي ليس برجل 

  : گالخل

  .الناس وفصيحها الخلق 

  ) بضم الخاء والالم : (  گخل

  .وهي من صفات الخلق  واألناةسعة الصدر 

  :خشم 

داء فــــي خشــــمه  أصــــابه إذا اإلنســــانوهــــي فصــــيحة يقــــال خشــــم  األنــــف وتعنــــي

  . األنفوالخشم 

  خاب : يبة خ

مــر فخــاب إذا حــرم فلــم يفــد كلمــة تــدل عــدم فائــدة وحرمــان ، يقــال ســعى فــي األ

  .خيراً 
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  حرف الدال 

  ) بتضعيف الباء : ( دّبر األمر 

  .للهجة ساسه ونظر في عاقبته ، وتدبر األمر دبره ، وهي كذلك في ا

  :دبس 

وهـي . ما كان احمر مشربًا بسواد وهـي دبسـاء ، والـدبس عسـل التمـر : األدبس 

  .كذلك في اللهجة 

  :دبق 

وفي اللهجة تحمل المعنى نفسه مع قلـب القـاف كافـًا فارسـية . لصق : دبق دبقًا 

  ) .دبگ ( 

  :دبل 

وانتقلـت جمعه بأصابعه وكبره ، ودبل فالن سـمن وامـتأل فهـو دبـل : دبل الشيء 

  داللتها الى مضاعفة الشيء ، فيقال هذا دبل إنسان 

  :دثر 

  .غطاه وتدثر تغطى ، وهي كذلك في اللهجة : دثر فالنًا 

  :دجل 

  .كذب وادعى ، فهو دجال ، وهي كذلك في اللهجة 

  :دحجه 

  .وفي اللهجة يقال دحج فالنًا إذا اصطدم به . عركه وسحبه : دحجه 

  :دحدح 

وهـي كـذلك . القصير القامة الغليظ البطن والجمع دحادح : ل الدحداح من الرجا

  .في اللهجة 
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  : دحس 

أدخلـه وكـل شـيء مألتـه فقـد دحسـته ، : دحس الثـوب فـي الوعـاء يدحسـه دحسـًا 

بثرة تظهر بين الظفر واللحم فتقلـع الظفـر فيقـال لهـا مدحوسـة ، وفـي : والداحس 

  .اللهجة يقال لها مدوحسة 

  :دخن 

ا يتصــاعد مــن النــار مــن دقــائق الوقــود غيــر المحترقــة والــدخن نبــات مــ: الــدخان 

حــــب السمســــم ، وهــــي كــــذلك فــــي عشــــبي مــــن النجيليــــات حبــــه صــــغير أملــــس ك

  .اللهجة

  :درب 

  .مّرنه ، وهي كذلك في اللهجة : الدرب المدخل الضيق ودّرب فالنًا 

  .ويقال في تصغير الدرب دربونة 

  :دردم 

لليـل والناقـة الحسـنة ، وهـي فـي اللهجـة الـذي يكثـر تذهب وتجيء با: امرأة دردم 

  .الكالم غير المفهوم يقال فالن يدردم وفالنة تدردم 

  :درز 

  .موضع الخياطة والدرزي الخياط ، وهي كذلك في اللهجة : الدرز 

  :درس 

المقـدار : قرأه وأقبل عليه ليحفظـه ويفهمـه ، الـدرس : درس الكتاب ونحوه دراسة 

" ودرســوا مـــا فيـــه " وقــت مـــا والجمـــع دروس ، قــال تعـــالى  مــن العلـــم يــدرس فـــي

  )٥٣(:، قال الشاعر  ١٦٩/األعراف 

  بالمرهفات وللنساء عويل    وعركتهم بالخيل يوم دراستهم   

  :درع 

قمــيص مــن حلقــات الحديــد متشــابكة ، يلــبس وقايــة مــن الســالح والجمــع : الــدرع 

  .وهي كذلك في اللهجة . أدرع ودروع 
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  :دغدغ 

حركــة فــي : أبطــه فتحــرك وانفعــل ، والدغدغــة  أوغمــزه فــي بطنــه : نــًا دغــدغ فال

  .وهي كذلك في اللهجة . األخمص يحدث عنه انفعال  أو اإلبطنحو 

  :دغش 

زاحمــه علــى الشــيء ، وقــد تطــورت : فالنــًا دخــل فــي الظــالم ، ودغــش : دغــش 

  .الشيء غير الجيد  أوتعني العمل السيئ  فأصبحتداللتها في اللهجة 

  :ص دغ

امــتأل مــن الطعــام ، ودغصــت الدابــة ك ســمنت غايــة الســمن ، : دغــص دغصــًا 

  .أي بدين : وفي اللهجة يقال فالن دغص 

  :دغل 

الشــجر الكثيــف الملتــف الــذي يتــوارى فيــه للختــل والغيلــة والجمــع أدغــال : الــدغل 

التـالف مـن أو عيب في األمر يفسده ، وفي اللهجة تعني الفاسـد : ودغال والدغل 

  .ائش واألشجار الحش

  :دفيء 

لبس ما يدفئـه فهـو دفـئ ، والـدفء نقـيض  أوسخن : دفيء من البرد دفأ ودفاءة 

، وفـــي اللهجـــة تحمـــل  ٥/النحـــل " لكـــم فيهـــا دفء ومنـــافع " البـــرد ، قـــال تعـــالى 

  .ويقال دافية ، ودفيان ، ودافي . المعنى نفسه 

  :دفتر 

  .اللهجة الكراسة والجمع دفاتر ، وهي كذلك في : الدفتر 

  :دفر 

  .ركله بقدمه ودفعه : في صدره ، وفي اللهجة أو دفعه في قفاه : دفره 
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  :دفع 

ولـوال دفـع اهللا النـاس بعضـهم بـبعض "نحاه وأزاله بقوة ، قال تعالى : دفع الشيء 

حامى عنه وانتصر له واندفع : ، ودافع عنه دفاعًا  ٤٠/ الحج" لفسدت األرض 

  .وهي كذلك في اللهجة . آلة الدفع وجمعها مدافع حض ، والمدفع : في األمر 

  :دف 

  .آلة طرب  ُينقر عليها والجمع دفوف ، وهي كذلك في اللهجة : الدف 

  :الدفلى 

نبت مر زهره كالورد األحمر وحمله كـالخروب مـن الفصـيلة الدفليـة ويتخـذ للزينـة 

  .وفي اللهجة يقال لها دفلة . 

  :دفن 

دفـــن الميـــت إذا واراه التـــراب : وفـــي اللهجـــة يقـــال  أخفـــاه وغّيبـــه ،: دفـــن الشـــيء 

  .أخفاها : ودفن الحاجة 

  :دكك 

ــدكاوات مــن األرض الواحــدة دّكــاء ن وهــي رواب مــن الطــين ليســت بغليظــة ،  ال

  .وفي اللهجة يقال لها دچة بإبدال الكاف جيمًا فارسية 

  :دك 

  .دقه ، وطرق عليه وهي كذلك في اللهجة : دك الشيء 

  :دلك 

ـــد : المـــريض دلـــك  ـــدلك الرجـــل دلـــك جســـده عن ـــين وينظـــف ، وت دلـــك جســـمه ليل

  .وهي كذلك في اللهجة . الك الدّ : االغتسال والمدلك 

  :دّل 

تسـاهل فـي تربيتـه : ه سـّدده غليـه ، ودّللـ: ه على الطريق ارشد ، ودل: دّل عليه 

كـذلك وهـي . البرهـان : التدلل ، والدليل : معاملته حتى جرؤ عليه ، والدالل  أو

  .في اللهجة 
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  :الدلو 

يوسـف " فـأدلى دلـوه " ناء يستقى به من البئر وجمعه دالء ، قال تعالى إ: الدلو 

  .وهي كذلك في اللهجة .  ١٩/ 

  : مجد

لفــه فــي ثــوب : الشــيء  مــجدخــل واســتحكم فيــه ، وأد: الشــيء فــي الشــيء  مــجد

  .، وهي كذلك في اللهجة  ج بالمعنى نفسهمواند مجوأد

  :دمر 

" فــــدمرناهم تــــدميرا " أبـــاده ، قــــال تعـــالى : هلـــك ، ودّمــــر الشــــيء : دمــــارًا  دّمـــر

  .وهي كذلك في اللهجة .  ٣٦/ الفرقان 

  :دمع 

. ماء العين ، وجمعها أدمـع ودمـوع : سال دمعها ، والدمع : دمعت العين دمعًا 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :دمل 

مصــحوب بتقــيح والجمــع  التهــاب محــدود فــي الجلــد: الخــراج ، والــدمل : الــدمل 

  .وهي كذلك في اللهجة . دمامل ودماميل 

  :دنح 

ــــاًء : دنــــح دنوحــــًا      طأطــــأ رأســــه ، وانحنــــى ، وفــــي اللهجــــة تلفــــظ بإبــــدال الــــدال ت

  .المعنى نفسه  لوتحم) تنح (

  :دهده 

  .دحرجه ، وهي كذلك في اللهجة : دهده الحجر 

  :دهر 

ن الطويـل وجمعـه دهـور ، وداهـره مـداهرة مدة الحياة الدنيا كلها ، والزمـا: الدهر 

  .عامله مدة طويلة غير مؤقتة ، وفي اللهجة عامله بالهزل والضحك : 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :دهن 

بـائع الـدهن ، قـال تعـالى : طاله بالـدهن والـدهان : دهن الشعر والرأس وغيرهما 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ٣٧/الرحمن " ن افكانت وردة كالده" 

  :داح 

الشـــجرة المتشـــعبة والـــدوح البيـــت الضـــخم : ، والدوحـــة  مـــتأعظداحـــت الشـــجرة 

وهـي الكبير مـن الشـعر ، وفـي اللهجـة يقـال داح فـالن أي ال يسـتقر علـى حـال  

  .نوع من التطوير الداللي 

  :داخ 

ـــًا : دّوخ الوجـــع لرأســـه  اصـــففه ، أي خضـــع لـــه ، قـــال : أداره ، ودوخ الحـــر فالن

  : )٥٤(سالمسيب بن عل

    امضنبوان ساءكم ذاكم فاع   ـــــــــــــــــــــــــاربكم          فدوخوا عبيدًا الب

  : داد 

دوبيـــة : داد ، والـــدودة : صـــار فيـــه الـــدود ، ودود الطعـــام : داد الطعـــام ونحـــوه 

  .صغيرة مستطيلة كدودة ورق القطن والجمع دود ، وهي كذلك في اللهجة 

  : دار 

الخـط : لمنـزل ، والجمـع ديـار والـدائرة طاف حول الشـيء ، والـدار ا: دورانًا  دار

  ): ٥٥(المحيط ، قال جرير

  تنشف في مجهولها األبصار      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار         وبلدة ليس بها دي

  :داس 

وطــأه شــديدًا بقدمــه ودّوس الطريــق ســار فيــه كثيــرًا ، : داس الشــيء برجلــه دوســًا 

والجمـع امدسـة وفـي اللهجـة مـدوس ، وهـي كـذلك ضرب من االحذية : والمداس 

  .في اللهجة 
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  :دكس 

كبســه ، ودكــس الشــيء تراكــب بعضــه علــى  اإلنــاءحشــاه ودكــس : دكــس الثــوب 

  .أي فشل  األمردكس يقال بعض ، وفي اللهجة تطورت داللتها 

  :دّوى 

مـــا يتـــداوى بـــه ويعـــالج : تنـــاول الـــدواء والـــدواء : تـــداوى ، صـــوت : دّوى الرعـــد 

عج واســمع ز أي صــوت مــ: دويــة  يلجمــع أدويــة ، وفــي اللهجــة يقــال فــي رأســوا

  .دوية كذلك 

  :داث 

 أوالرجـل الـذي ال يغـار علـى أهلـه وال يخجـل : كان ديوثـًا والـديوث : داث فالن 

  .أهله ، وهي كذلك في اللهجة  ىهو القواد عل

  :دبش 

داللتهـــا فـــي دبـــش الشـــيء دبشـــًا ، قشـــره ، واكلـــه والـــدبش أثـــاث البيـــت وتطـــورت 

  .، نقول فالن دبش أي غبي  ءاللهجة فأصبحت تعني الغبا

  :ديك 

  .ذكر الدجاج والجمع ديوك وديكة ، وهي كذلك في اللهجة : الديك 

  :داية 

  .القابلة التي تستقبل المولود حين الوالدة ، وهي كذلك في اللهجة : الداية 

  :دبدبة 

ة ،  وهـــي كـــذلك فـــي كـــل صـــوت أشـــبه صـــوت وقـــع الحـــافر مـــن األرض الصـــلب

  .اللهجة 

  :دبلة 

هــي حلقــة الخــاتم الخــالي مــن الجــوهرة ، وفــي اللهجــة اســتعيرت لكــل حلقــة بقــدر 

  .الخاتم 
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  :دردشة 

  .اختالط الكالم وكثرته ، وهي كذلك في اللهجة : الدردشة 

  :دمغ 

دمــغ فالنــًا دمغــًا ، شــجه حتــى بلغـــت الشــجة دماغــه ، وفــي اللهجــة يقــال دمغـــه 

  .ماغه صفعه على د

  :دندن 

كــالم يســمع وال يفهــم ، يقــال فــالن يدنــدن ، أي يــتكلم وال يفهــم كالمــه : الدندنــة 

  .واصلها صوت الذباب ، وهي كذلك في اللهجة 

  :دهس 

  .شدة الوطء ، وهي كذلك في اللهجة : الدهس 

  ) بكسر الدال وفتح الياء : ( دين 

  .وتعني القرض وفصيحها دان فالن دينًا بمعنى اقترض 

  ) بالجيم األعجمية : (  چدب

  .أي داس على الشيء بقوة وهي لفظة مولدة 

  :دّبه 

  .وعاء وهي لفظة قديمة تعني القارورة 

  :دگه

أي عمل وضيع ودنيء وفصيحها داك ، يقال داك القوم إذا اختلفوا والدوكه شـر 

  .وخصومة 

  :دثو 

ال يحســــن  غبــــي واصــــلها االدثــــر أي الغافــــل وفــــالن دثــــاري أي أوبمعنــــى بليــــد 

  .التصرف 

  )  األعجميةبالجيم ( دچة 
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مـا اسـتوى مـن البنـاء يصـلح : مكان مرتفع يجلس اآلخرون عليه وفصيحها دكـه 

  .) دچه ( البطيء الفهم  أوويقال للغبي  .أعاله للجلوس عليه 

  :درخ 

  .رس يقال درس الكتاب تعهد بدراستهحفظ النص عن ظهر قلب وفصيحها د

  :دز 

  .حها دس بمعنى أرسل وفصي

  :دعدع 

تطلـــق علـــى الجبـــل الـــذي يخـــرج عـــن أســـالفه عمـــًال وخلقـــًا واصـــلها دعبـــوب أي 

  .أحمق  أولعوب 

  :دّغ 

 أويقـــال دغ فالنـــًا أي لكـــزه بيـــده وفصـــيحها دغـــر يقـــال دغـــر فالنـــًا حمـــل عليـــه 

  .ضغطه 

  :دقلة 

  .حركة سريعة للجسم وفصيحها جلجل أي صوت مع حركة 

  :دكدكه 

  .مأخوذة من الدكراك بمعنى الغلظة  مرض يصيب العين وهي

  )بالكاف األعجمية: ( دگرني 

  .أحبطني وفصيحها الدقرارة وتعني الخصومة  أوخيب آمالي 

  :دمار

الوريد الذي ينقل الدم وألنه جزء مهـم داخـل جسـم اإلنسـان إذا أصـابه خلـل يهلـك 

  .فاستعيرت لفظة الدمار الهالك لها 

  :دندل 

  .فصيحها تدلى بمعنى نزل علوأرسل قدميه الى األسفل و 
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  )الكاف األعجمية : ( دنگة 

حديـــد يرتكـــز إليـــه البنـــاء وهـــي لفظـــة مولـــدة وتطلـــق علـــى  أوعمـــود مـــن خشـــب 

  . الشخص البليد أيضا

  :  گدنّ 

  .بمعنى انحنى وفصيحها دنفس أي طأطأ رأسه 

  :دهديوه 

  .طريق منحدر وفصيحها دهده ، يقال دهده الحجر بمعنى دحرجه 

  :دبش 

ال يستوعب وهي في الفصيح أثـاث البيـت وسـقط  أويقال للشخص الذي ال يفهم 

  .المتاع 

  )بتضعيف الحاء : ( دحي 

  .أي أمأل وهي من الفصيح يقال دح الطعام بطنه أي مألها 

  :دغص 

تقــال لمــن يصــعب التعامــل معــه وهــي مــن الفصــيح يقــال دغــص فــالن أي امــتأل 

  .غضبًا 

  :دبك ، دبچ 

صــوت غلــيظ لــه ارتجــاج ، وفــي اللهجــة رض برجليــه فحــدث أي قــرع األ: دبــك 

  .أبدلت الكاف جيمًا أعجمية وهي مأخوذة من دكاية الصوت 
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  ذالــــحرف ال

  : الذئب 

حيوان من الفصيلة الكلبية ورتبـة اللـواحم والجمـع ذئـاب وأؤدب ، وفـي المثـل مـن 

بمعنــــى ظلــــم الغــــنم ، وفــــي اللهجــــة تنطــــق الكلمــــة  )٥٦(عى الــــذئب فقــــد ظلــــمر اســـت

  .بتخفيف الهمز وذلك بقلبها الى ياء ، يقال ذيب 

  : ذب 

ـــًا  نحـــاه وطـــرده ، والـــذباب مـــن الحشـــرات الطـــائرة ، قـــال : ذب الـــذباب وغيـــره ذب

، وفــي اللهجــة يقــال ذب الشــيء  ٧٣/ الحــج " وان يســلبهم الــذباب شــيئا " تعــالى 

 : )٥٧(وواحــدتها ذبانــة ، قــال امــرؤ القــيس  ناب ، ذبــابمعنــى رمــاه ، وتنطــق الــذب

  وأجرأ من محلجة الذئاب       ـــــــــــــــــــــــــان ودود        افير وذبــــــعص

  :ذبذبة 

/ النسـاء " مذبـذين بـين ذلـك " حكاية صوت الحركة للشيء المعلق ، قال تعـالى 

  : )٥٨(ة الذبياني ثم استعيرت لكل اضطراب وحركة ، قال النابغ ١٤٣

  ألم تر أن اهللا أعطاك صورة             ترى كل ملك دونها يتذبذب 

ين أمـرين وهـي مسـتعملة بـاللفظ نفسـه والمعنـى بـ متردد: ورجل مذبذب ومتذبذب 

  .نفسه 

  :ذبح 

/ البقـرة " بقـرة أن اهللا يـأمركم أن تـذبحوا " ذبحه ذبحـًا قطـع حلقومـه ، قـال تعـالى 

  .ذبح بعضهم بعضًا وهي كذلك في اللهجة : ، وتذابحوا  ٦٧

  : ذبل 

ذهبت طراوته ، وذبل اإلنسان إذا ذهبت نداوته ، وهي كذلك : ذبل النبات ذبوًال 

  . في اللهجة 
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  :ذخر 

ذخـره وتنطـق فـي : خبأه لوقت الحاجة إليه ، واذخر الشـيء : ذخر الشيء ذخرًا 

كــان النبــي ال يــدخر  "اللهجــة اّدخــر بالــدال وهــي فصــيحة روي عــن أنــس قولــه 

  )٥٩(" شيئًا لغد 

  :ذرع 

ـــذراع العضـــو المعـــروف ، قـــال تعـــالى : ذرع فـــالن ذرعـــًا  فـــي " مـــّد ذراعـــه ، وال

  .وهي كذلك في اللهجة،  ٣٢/ الحاقة " سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه 

  :الذريعة 

 حشمــا يــدني اإلنســان مــن الشــيء ويقربــه منــه واصــلها أن يرســل البعيــر مــع الــو 

الــوحش بـه فــإذا أراد الرجـل أن يصــيدها  نسيرعـى معهـا حتــى يـأنس بــالوحش ويـأ

اســـتتر بـــالبعير فيســـمون البعيـــر ذريعتـــه ، ثـــم جعلـــت مـــثًال لكـــل شـــيء ادنـــي مـــن 

  .أي وسيلة للتهرب من عدم القيام بالشيء : شيء ، وفي اللهجة هذه ذريعة 

  :ذعن 

 ٤٩/ النـور " مـذعنين " انقـاد ، قـال تعـالى : خضع وذل ، وأذعـن : ذعن ذعنًا 

  .، أي منقادين ، وهي كذلك في اللهجة 

  : ذقن 

) ٦٠(" مثقــل اســتعان بذقنــه" جــاء فــي المثــل أســفلهما مجتمــع اللحيــين مــن : الــذقن 

  .والجمع ذقون  وهي كذلك في اللهجةيضرب لمن يستعين بمن ال دفع عنده 

  :ذكر 

عـد نسـيانه ، وكـل قـول استحضره وجرى علـى لسـانه ب: ذكر الشيء ذكرًا وذكرى 

 ١٠/األنبيـــاء" كتابـــًا فيـــه ذكـــركم  إلـــيكم أنزلنـــالقـــد " يقـــال لـــه ذكـــر ، قـــال تعـــالى 

  .، وهي كذلك في اللهجة  األنثىذكره ، والذكر خالف : واستذكر الشيء 
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  :ذكي 

حظي بالذكاء ولكثرة رياضته وتجاربه ، واصلها من ذكـت النـار اذا : ذكي فالن 

  :  )٦١(الكامل الفطنة ، قال الشاعر: ذكي اتقدت وأضاءت ، وال

  شهم الفؤاد ذكاؤه ما مثله            عند العزيمة في األنام ذكى     

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :ذرر

بــذره ، وهــي كــذلك فــي : نثــره وفرقــه ، وذر الحــب فــي األرض : ذر الشــيء ذرًا 

  .اللهجة 

  :ّذل  

ـــة  ـــة ومذل ـــ" ضـــعف وهـــان ، قـــال تعـــالى : ذل ذل ـــة ت ،  ٤٤/ المعـــارج " رهقهم ذل

  .الضعف والمهانة ، وهي كذلك في اللهجة : والذل 

  ذمّ 

مـــذموما  "قــال تعــالى : عابــه والمــه فهــو مــذموم وذمــيم  : ومذمــة  ذّم فالنــًا ذمــاً 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ١٨/ اإلسراء " مدحورا

  :ذنب 

غيـر  أمـررتكاب ذنب الدابة وغيرها معروف ، ويعبر به عن المتأخر ، والذنب ا

ـــذنوبهم "قـــال تعـــالى . مشـــروع  وهـــي كـــذلك فـــي  ١١/عمـــران آل " فأخـــذهم اهللا ب

  .اللهجة 

  :ذهب

  .عنصر فلزي اصفر اللون وهي كذلك في اللهجة : الذهب 

  :ذاب

ـــاً  ـــثلج وغيرهمـــا ذوب ـــاً  ذاب الشـــحم وال ســـال عـــن جمـــود وهـــي كـــذلك فـــي :  وذوبان

  .اللهجة
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  :ذاق

  ٥٦/النسـاء " ليذوقوا العذاب "ختبر طعمه ، قال تعالىأ: ومذاقاً  ذاق الطعام ذوفاً 

أي حســــن :وجــــود الطعــــام فــــي الفــــم ، وفـــي اللهجــــة يقــــال لفــــالن ذوق : والـــذوق 

  .االختيار 

  :ذيل 

أذيـــال وذيـــول وهـــي كـــذلك فـــي : الثـــوب والجمـــع وأســـفلكـــل شـــيء  أخـــر: الـــذيل 

  .اللهجة
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  راءـــــحرف ال

  رأس

صـار رئيسـهم ورأس كـل : شـرف قـدره ، وراس القـوم : راس فالن رئاسـة ورياسـة 

سيد القوم والجمع رؤساء ، وهي كذلك في اللهجة                  : شيء اعاله ، والرئيس 

  : رب 

الى حـد التمـام وال يقـال  فحاالً  النربية وهو أنشاء الشيء حاالً :  األصلالرب في 

بلـدة طيبـة  "هللا تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات ، قال تعـالى  إال رب مطلقاً ال

وتريـة ذات متـر واحـد وفـي اللهجـة يقـال  آلـة: والربـاب   ١٥/ سبأ " ورب غفور 

  .لها ربابة 

  :ربح

ــــربح ــــادة الحاصــــلة فــــي المبايعــــة ، قــــال تعــــالى : ال  " فمــــا ربحــــت تجــــارتهم "الزي

  .ي كذلك في اللهجة والربح المكسب وه.  ١٦/البقرة

  :ربخ

العظــــيم المســــترخي وفــــي : ، والــــربيخ مــــن الرجــــال  االســــترخاء: الــــربخ والتــــربيخ 

  .اللهجة يقال فالن مربخ  أي اتكاليي 

  : ربص

ار بالشـيء ظاالنت: يحل به والتربص  شراً  أو ، أنتظر به خيراً  ربص فالن ربصاً 

/ التوبـة " حن نتربص بكـمالحسنيين ون أحدى إالقل هل تربصون بنا  "قال تعالى

  .ومعنى  وهي كذلك في اللهجة لفظاً  ٥٢

  :ربط 

  .في اللهجة ، شده فهو مربوط والرباط  ما يربط به وهي كذلكربط الشيء ربطاً 
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  :ربع

وتربــــع  أجــــزاء أربعــــةجعلــــه  أو جعلــــه مربعــــاً  " بتضــــعيف البــــاء "  ربــــع الشــــيء 

  األســـبوع أيـــاماحـــد  ربعـــاءواأللهمـــا ،  الجـــالس ثنـــى قدميـــه تحـــت فخذيـــه مخالفـــاً 

. المنزل  والربع  العدد الكثير أهل أوالمنزل : والربيع احد فصول السنة ، الربع 

والربـاع مـن يحمـل . الء ربعـي أي جمـاعتي ؤ وفي اللهجة الربع الجماعة ،يقال هـ

الحجر لمعرفـة الشـدة يقـال ارتبعـت الحجـر  أشالةامتحان لقوته واصلها من  أثقال

اتحبـون الشـدة  " حـين مـر بقـوم يتجـاذبون مهراسـاً )  ص ( ل الرسـولاشلته قـا إذا

  )٦٢( . " ثم يغلبه في حمل الحجارة إنما الشدة أن يمتلئ أحدكم غيظاً 

  :ربك 

  .خلطه  وهي كذلك في اللهجة: ، اختلط عليه ، وربك الشيء  األمرارتبك 

  :ربا 

 " لمـــاء اهتـــزت وربـــتفـــإذا أنزلنـــا عليهـــا ا "نمـــا وزاد ، قـــال تعـــالى: ربـــا الشـــيء  

ـــادة علـــى رأس المـــال  ٥/الحـــج ـــا الزي والرابيـــة مـــا ارتفـــع مـــن األرض وفـــي . والرب

  .نشأ وتثقف: وتربى. نماه وغذاه ونشأه : ورباه . اللهجة يقال لها ربية 

  :رتب

أقره وجعله في مرتبته والرتبـة المنزلـة والمكانـة وفـي : رتب الشيء اثبته ، ورتبه  

  .نظمها وانقها : شياء اللهجة يقال رتب اال

  :رث 

بلي ، ورثت ورثت هيئة الرجل قبحـت فهـو رث ورثـت والـرث  :رث الثوب وغيره 

  .وهي كذلك في اللهجة . ردىء المتاع 

  :رّج 

 " اذا رجـت االرض رجـا "هزة وحركة بشـدة ، قـال تعـالى : رّج الشيء رجا ورجة 

     ٤/الواقعة

  .وارتج تحرك واهتز وهي كذلك في اللهجة 
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  :رجح 

رجحــــت إحـــدى الكفتـــين علـــى : ثقـــل ، يقـــال :  ورجحانـــاً  رجوحـــاً : رجـــح الشـــيء 

مـا تتـرجح براكبهـا وفـي اللهجـة يقـال لهـا : تمايل ، واالرجوحـة :  وارتجح األخرى

  مرجوحة

  :رجرج

حركه ورجه وهـي كـذلك فـي : تحرك واضطرب ، ورجرج الشيء : رجرج الشيء 

  .اللهجة 

  :رجع 

لـئن  "والرجوع العود الى مـا كـان منـه البـدء ، قـال تعـالى عاد ، : رجع من سفره 

وشـــاوره  إليـــهرجـــع : مراجعـــة  وراجـــع فالنـــاً   ٨/المنـــافقون  " رجعنـــا الـــى المدينـــة 

  .د النظر فيه  وهي كذلك في اللهجةأعا: الحساب  أووراجع الكتاب 

  :رجف 

ن لـــم ورجـــف فــال شــديداً  تحـــرك واضــطرب اضـــطراباً : ورجفانــاً ورجيفاً  رجــف رجفـــاً 

يـوم  " أضطرب من الفـزع ، قـال تعـالى:يستقر لخوف عرض له ، ورجف القلب 

  .وهي كذلك في اللهجة .   ٦/النازعات " ترجف الراجفة

  :رجل 

مشـــى علـــى رجلـــه ، والرجـــل مـــن أصـــل الفخـــذ الـــى القـــدم : رجـــل فـــالن وترجـــل 

مـن  وجـاء "قال تعالى كمال الصفات المميزة للرجل ، :، والرجولة  والجمع أرجل

  .وهي كذلك في اللهجة   ٢٠/يس " اقصى المدينة رجل يسعى

  : رحب

 حتــى اذا ضـاقت علــيهم االرض بمــا رحبــت  "رحـب المكــان ، اتســع ، قـال تعــالى 

ـــاً  ١١٨/التوبـــة " ـــاً  ورحـــب فالن ـــه :  وبـــه ترحيب دعـــاه الـــى الرحـــب والســـعة وقـــال ل

  .الواسع ، والمرحب السعة وهي كذلك في اللهجة : والرحب مرحباً 
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  :رحلة

كرســي يوضــع عليــه المصــحف ، وقيــل للكرســي الــذي يجلــس عليــه التلميــذ رحلــة 

  .والجمع رحل

  :رحم

موضـــع تكـــوين : رحمـــة ، والـــرحم :رحـــم عليـــه، دعـــا لـــه بالرحمـــة ، وتـــرحم عليـــه 

الكثيـر : القرابة والـرحمن الـرحيم والمرحـوم :، والرحم . الجنين ووعاءه في البطن 

وهــي  ١٨٢/البقــرة " أن اهللا غفــور رحــيم "قــال تعــالى الرحمــة: الرحمــة ، والمرحمــة

  .كذلك في اللهجة 

  :رحى 

التـــي يطحـــن بهـــا وهـــي حجـــران مســـتديران يوضـــع احـــدهما علـــى  األداة: الرحـــى

  .ُرحي وارحية وهي كذلك في اللهجة االخر ويدار االعلى على قطب والجمع

  :رحض

الجمـــــع المغتســـــل والكنيـــــف و : غســـــله ، والمرحـــــاض : رحـــــض الثـــــوب رحضـــــا 

  .نان وهي كذلك في اللهجة ثتعني اال أنهامراحيض واصلها 

  :رخا

فسخرنا له الـريح تجـري بـأمره  "الرخاء اللين ، من قولهم شيء رخو ، قال تعالى 

  )٦٣(ه ارخيت الستر ، قال أمرؤ القيسومن ٣٦/ ص " رخاء حيث أصاب 

  تقريب تتفل ة                وارخاء سرحان و ـــله ايطال ظبي وساقا نعام 

  .استرخى وهي كذلك في اللهجة: وارتخى 

  : رخص

جعلهــا رخيصــة ، ورخــص لــه : رخــص الشــيء فهــو رخــيص ، وارخــص الحاجــة 

  .التسهيل في االمر وهي كذلك في اللهجة: والرخصة  اعطاه اذناً : في االمر 
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  :رخاء

خـى وارخـى السـتر اسـد لـه وترا جعله رخـواً : اتسع وأرخى الشيء : رخى  العيش 

  عضالته استلقى مرخياً : فتر وتاخر وتباطأ ، واسترخى الرجل  : 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :رّد 

وال يــــرد بأســــه عــــن القــــوم  "وصــــرفه وارجعــــه قــــال تعــــالى ومنعــــه :  رده ردة ورداً 

رجـع قـال تعـالى : اعاده ، وارتـد : ، ورده  الى اهله  ١٤٧/ االنعام  " المجرمين

تراجــع  :وتــردد   ٢١٧/ البقــرة  " فيمــت وهــو كــافر  ومــن يرتــدد مــنكم عــن دينــه "

  .استرجعه وهي كذلك في اللهجة : واسترد الشيء 

  :ردس 

تردس وسـقط وفـي اللهجـة تطلـق علـى مـن : ضربه بحجر وتردس :  ردسه ردساً 

  .يسير ويضرب اقدامه باالرض بقوة يقال فالن يردس 

  :ردع

  .وهي كذلك في اللهجة  كف وامتنع: ، زجره ومنعه ، وارتدع  ردعه ردعاً 

  :ردم 

وقيــل الــردم اكثــر مــن الســد الن الــردم  جعــل : ســدهما : ردم البــاب والثلمــة ردمــاً 

بعضـــه علـــى  بعـــض ومـــن هـــذا المحـــن انتقلـــت داللـــة  الكلمـــة فـــي اللهجـــة الـــى 

  .االصطدام  نقول ردمه أي صدمة 

  :ردن

وهـي كـذلك فـي .  وأردنـه أردانالكـم والجمـع  " بضم الراء وسكون الـدال  "الردن 

تعنـي ففـي اللهجـة  "  أردان "كلمـة  أمـاتنطـق بكسـر الـراء والـدال  أنهـا إالاللهجة 

  .وضعف أعياأي  " رودن "الضعيف فمأخوذة من
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  :ردهة

 أوظــم منــه ، وفــي اللهجــة تطلــق علــى مــدخل البيــت عالبيــت الــذي ال ا: الردهــة 

  .على قاعات المستشفيات لكبرها 

  :رذذ

الــرذاذ ، والــرذاذ المطــر الضــعيف  وهــي كــذلك فــي  أمطــرت:  رذت الســماء رذاذاً 

  .اللهجة

  :رذل 

 أرذلومـــنكم مـــن يـــرد الـــى  "المرغـــوب عنـــه لرداءتـــه قـــال تعـــالى: الـــرذل والـــرذال 

ومـا نـراك  "مـن كـل شـيء ، قـال تعـالى  ئالرد:  واألرذل،  ٧٠/ النحل " العمر 

الخصلة الذميمة وهـي كـذلك  :والرذيلة   ٢٧/ هود  "  أراذلناالذين هم  إالاتبعك 

  . ا رزل بالزايضويقال اي.في اللهجة 

  :رزا

ثبتــه ، : أثبتــه ، يقــال رز المســمار فــي الحــائط ، وززه: رزا الشــيء فــي الشــيء 

  . حديدة يدخل فيها القفل وهي كذلك في اللهجة : والرزة 

  :رزق

وأنفقـوا  "الىقـال تعـ كـان ام اخرويـاً  العطاء الجـاري دينيويـاً  أوالرزق هو النصيب 

والـــرازق مـــن  ١٠/ المنـــافقون  " المـــوت  أحـــدكميـــأتي  أنممـــا رزقنـــاكم مـــن قبـــل 

  .وهي كذلك في اللهجة. اهللا الحسنى ، والرزق كل ما ينتفع به أسماء

  :رزم

مـــا جمـــع فـــي شـــيء واحـــد ، : جمعـــه فـــي شـــيء واحـــد ، والرزمـــة : رزم الشـــيء 

  .والجمع رزم بكسر الراء ، وفي اللهجة بضم الراء 

  :رزن

  .الوقار ، وهي كذلك في اللهجة : حلم ووقر ، والرزانة : رزن فالن 
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  :رسب 

ت الداللـة فـي قلـومـن هـذا المعنـى انت األسفلغاص الى :  رسب في الماء رسوباً 

، يقال رسب الطالب ، أي اخفـق فـي االختبـار وكأنـه صـار   قفاناللهجة الى اال

  .القائمة  أسفلفي 

  :رسخ

تمكـن فيـه يقـال : ، ورسـخ العلـم فـي قلبـه  ي موضـعه متمكنـاً ثبـت فـ رسخ رسـوخاً 

  .هو من الراسخين في العلم وهي كذلك في اللهجة 

  :رسس

وفــي  وأثــرهرس الشــيء بقيتــه : القليــل الموجــود فــي الشــيء  األثــر: اصــل الــرس 

 أجـدادهرسـه خيـر أي : يقـال  اإلنسـاناصل أو اللهجة انتقلت داللتها الى النسب  

  .مجانين  أجدادهرس جنون ، أي ، وفيه  أخيار

  :رسل

يرســــل  مــــا: بعثــــه برســــالة والرســــالة : الرســــول  وأرســــلالشــــيء أطلقــــه ،  أرســــل

رسـول  أنـافقـوال  "قـال تعـالى . والرسول المرسل للمذكر والمؤنث والواحد والجمـع 

: والجمــــع أيضــــا علــــى رســــل وأرســــل والمرســــال  ١٦/ الشــــعراء " رب العــــالمين 

  . ي اللهجة الرسول ، وهي كذلك ف

  :رسم 

 كتبــه ورســم الثــوب خططــه خطوطــاً : خــط ، ورســم الكتــاب : رســم علــى الــورق 

 أو أشـــكاالً مـــن يرســـم بـــالقلم : البـــاقي مـــن الـــدار ، والرســـام  األثـــرخفيـــة، والرســـم 

  .وهي كذلك في اللهجة  خطوطاً  أو صوراً 

  :رشح

اللهجـة نضح وسال ، والرشح كل ما يرشح من العـرق ونحـوه ، وفـي  رشح رشحاً 

  .يقال رشحه للوظيفة أي زكاه وهي كذلك في اللهجة 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :ترشرش

سال وتناثر وتطاير ، وفـي اللهجـة يقـال رش المـاء أي انثـره والرشـاش : ترشرش 

  .ما ترشش من السوائل واحدته رشاشة: 

  :رشف

والرشــف البقيــة : صــه م: بشــفتيه ، وارتشــفه  ه صــم،  رشــف المــاء ونحــوه رشــفاً 

وهــي  )٦٤("والرشــف اشــرب أروىالجــرع " ل ، وجــاء فــي األمثــال اليســيرة مــن الســائ

  .كذلك في اللهجة 

  :رشق

رماه ورشق رشـاقة حسـن قـدره ولطـف فهـو رشـيق وأصـل رشـق مـن :  رشقه رشقاً 

  :رشق السهام ، قال ابو زبيد يصف المنية 

  )٦٥(كل يوم ترميه منها برشق              فمصيب اوصاف غير بعيد 

  .هجة وهي كذلك في الل

  :رشا

طلـب رشـوة ، والرشـوة مـا  يعطـى لقضـاء مصـلحة : أخذ رشـوة واسـترش : ارتش 

  . والجمع رشا وهي كذلك في اللهجة 

  :رصد

طريــق : الرقيــب ، والمرصــد: قعــد لــه علــى الطريــق يرقبــه والراصــد  رصــده رصــداً 

، قـال عـدي بـن  ١٤/ الفجـر " بالمرصـادلربـك  أن "الرصد والمراقبة ، قال تعـالى

  : زيد

  )٦٦(الجهل من لذة الفتى               وان المنايا للرجال بمرصد أنأعاذل 

  :رصرص

 واحكمـهضـم بعضـه الـى بعـض : ثبت ورصرص الشـيء : رصرص في المكان 

  .وهي كذلك في اللهجة ٤/الصف  " كأنه بنيان مرصوص "قال تعالى
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  :رصع

يع وفي اللهجة كل خشبة يدحى بها والجمع مراصأو خشبة يلعب بها : المرصاع 

  . نوع من العب االطفال 

  :رصف

ضــــم بعضــــه الــــى بعــــض وغــــي اللهجــــة اكتبهــــا داللــــة  جديــــدة :رصــــف الشــــيء 

فكأنـه ضـمهم . حاجز يمتد علـى جـانبي الطريـق يسـير عليـه النـاس : فالرصيف 

  .بعضهم  الى بعض

  :رصن 

واحكمــه والرصــين الثابــت المحكــم وهــي كــذلك فــي  أكملــه: رصــن الشــيء رصــناً 

  .جة الله

  :رضخ

، وفــي اللهجــة صــارت العطــاء فالنــاً  أعطــاه: يقــال رضــخ لــه وارضــخ مــن مالــه 

  .خضع وذل : بالقوة يقال رضخ له 

  :رضرض

ــــال فــــالن : تكســــر وتفتــــت، ورضــــه  :ترضــــرض ــــي اللهجــــة يق دقــــه وكســــره ، وف

  .أي تفتت عظمه دون الكسر : مرضوض 

  :رضع

ــــدييها : ورضــــاعة رضعاً  أمــــهرضــــع  ــــد   األم وأرضــــعتامــــتص ث ، كــــان لهــــا ول

ـــدان يرضـــعن  "ترضـــعه قـــال تعـــالى  : واسترضـــع  ٢٣٣/البقـــرة  "  أوالدهـــنوالوال

.  ٢٣٣/البقــرة "  أوالدكــمان تسترضــعوا  أردتــموان  "طلــب لــه مرضــعة قــال تعــالى

  .وهي كذلك في اللهجة 
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  :رضي

وافقـه  وراضاه جعله يرضى وأرضاهاختاره وقبله : رضي به وعنه رضا ورضوانا 

رضــــي اهللا عــــنهم  "طلــــب رضــــاه ، قــــال تعــــالى: ، واســــترخاه  أرضــــاه :ورضــــاه 

  . وهي كذلك في اللهجة.  ١١٩/ المائدة " ورضوا عنه 

  :رطب 

 " فـــي كتـــاب مبـــين إالالرطـــب خـــالف اليـــابس ، قـــال تعـــالى وال رطـــب وال يـــابس 

 ندّي وابتل ، وخص الرطب بالرطب من التمر ، قـال تعـالى: ورطب ٥٩/األنعام

وهي كذلك في  ٢٥/مريم.  " جنيا  بجذع النخلة تساقط عليك رطباً  إليكوهزي  "

  .اللهجة 

  :الرطراط

هــو الشــيء الفاســد والتافــه وفــي اللهجــة يقــال  أوفــي الحيــاض  اإلبــلالمــاء تبقيــه 

  .أي تافه : فالن مرطرط 

  :رطم 

ما يرتطم فيه وفي اللهجـة يبـدل صـوت : القاه فيه ، والرطمه : رطمه في الوحل 

  .ال فيقال ردمه أي اصطدم بهالطاء د

  :رطن

  .الكالم غير المفهوم وفي اللهجة يقال فالن يرطن : الرطانه 

  :رعب

ال  " سنلقي في قلوب الـذين كفـروا الرعـب "خاف وفزع ، قال تعالى:  رعب رعباً 

  .خاف : خوفه وأفزعه وارتعب :  وأرعب،  ١٥١/ عمران

  :رعبل

ممزقـة وفـي اللهجـة يقـال  ي يلبس ثياباً الذ: قطعه ومزقه والرعبل : رعبل الشيء 

  .يعتني بمالبسه  فالن مرعبل ، أي ال
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  :رعد

: توعـــد ه وهـــدده ، وارتعـــد :  أرعـــده:  لألمطـــارصـــوت :  رعـــد الســـحاب رعـــداً 

ارتعـــــش واضـــــطرب ، والرعـــــد صـــــوت يـــــدوي عقـــــب ومـــــيض  البـــــرق ، والرعـــــده 

  .وهي كذلك في اللهجة . حمى وغيرهما أو اضطراب الجسم من فزع 

  :رعش 

الرعـــدة وهـــي :جعلـــه يـــرتعش والرعشـــة : ارتعـــد وارتجـــف وأرعشـــه :  رعـــش رعشـــاً 

  .كذلك في اللهجة 

  :رعص

اهتــز وانــتفض وتلــوى وهــي : ارتعــد وتحــرك واضــطرب وارتعــص : رعــص رعصــاً 

  .كذلك في اللهجة 

  :رعن

  .في منطقه وهي كذلك في اللهجة  األهوج:  األرعن

  :رغد

  .هي كذلك في اللهجة اتسع وطاب و : رغد العيش رغدا ً 

  :رغف

لبن يغلى ويذر عليه دقيق ، والرغيف قطعـة مـن العجـين تهيـأ وتخبـز : الرغيفة  

  .ورغف ، وهي كذلك في اللهجة  أرغفةوالجمع 

  :رغم

 أســخطه:  وأرغمــه وأذلــهقســره : ذل عــن كــره ، ورغــم فالنــاً :  ومرغمــاً  رغــم رغمــاً 

  .واكرهه

  :رفا 

بالخياطة وضم بعضه الى بعض وأصلح ما بلـي  ورفاءة الم خرقه رفاالثوب  رفا

: حرفــة الرفــاء والرفــاء : قــال لــه بالرفــاء والبنــين والرفــاءة  ترفئــه وترفيئــاً  ورفــاهمنــه 
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الثيــاب ونحوهــا وفــي اللهجــة يحصــل فــي الكلمــة قلــب وتخفيــف يقــال  يرفــاالــذي 

  .رواف

  :رفرف

شـبه الطـاق  بسط جناحيه وحركهما ورفرف العلم ، تحـرك والـرف: رفرف الطائر 

 األوانـيخشب يوضع جنـب الجـدار توضـع عليـه  أوتجعل عليه طرائف البيت ، 

شـر  أوبخيـر  واضـطربتتحركـت : وغيرها والجمع رفوف ورفاف ، ورفت العين 

  .في اللهجة كذلكوهي . 

  :رفش

عظمت اذنه وعرضت والجمع رفش والواحد أرفش وفي اللهجـة يقـال : رفش رفشاً 

  .كأنه رفش

  :رفع

عـال وتقـدم وترفـع ارتفـع وهـي كـذلك : ارتفع قـدره وشـرف وارتفـع: ن رفعة رفع فال

  .في اللهجة 

  :رقب

 العنـق ، :المراقبـة والرقبـة : حرسـه والرقابـة : الحظـه وراقبـه مراقبـه : رقبه رقابـه 

 " يترقـــــب فخـــــرج منهـــــا خائفـــــاً  "مـــــن يقـــــوم بالمراقبـــــة ، قـــــال تعـــــالى: والمراقـــــب 

  .وهي كذلك في اللهجة ٢١/القصص

  :رقص

أرقصـــه : ورقصـــه .تنقـــل وحـــرك  جســـمه علـــى ايقـــاع الموســـيقى :  رقـــص رقصـــاً 

وأصــله فــي اللغــة : الكثيــر الــرقص : مــن تحتــرف الــرقص والرقــاص : والراقصــة 

  :قال الراعي النميري. االرتفاع واالنخفاض 

  )٦٧( يبغل خلفها تبغيال ربذاً      لمفازة غادرت     واذا ترقصت ا      

وهــي كــذلك فــي  بهــذا االســم ســمي  ونــزوالً  حــرك جســمه صــعوداً والن الــراقص ي

  .اللهجة
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  :رقط

مــن أو جعــل فيــه رقطــه ، والرقطــه لــون مؤلــف مــن البيــاض وســواد، : رقطــه رقطــاً 

  .حمرة وصفرة وغيرها والجمع رقط ، وفي اللهجة نقول هذه المالبس مرقطة

  :رقع

 يــروح ، والرقعــة مــابالرقعــة  أصــلحه: ورقعــة  رقــع الثــوب والحــذاء ونحوهمــا رقعــاً 

  . ةيفارس القاف كافاً  بإبدالالقطع ، وفي اللهجة يقال لها ركعة  أوالخرق 

  : ركب

كـون االنسـان علـى ظهـر حيـوان وقـد يسـتعمل فـي السـفينة  : الركوب في االصل 

، وركـب الشـيء  ٨/النمـل " والخيـل والبغـال والحميـر لتركبوهـا وزينـة "قال تعـالى 

وضع بعضه على بعض ،والركبة : كب ، وركب الشيء جعله ير : عاله وركَبه :

  .وهي كذلك في اللهجة.موضع أسفل الفخذ بأعلى الساق والجمع ركب : 

  :ركد

وقفـت حركـة التعامـل فيهـا وهـي كـذلك : سـكن وهـدأ وركـدت السـوق : ركد ركودًا 

  .في اللهجة

  :ركز

ع لهـم تسـم أوهل تحس منهم من احـد  "الصوت الخفّي قال تعالى: الركز  أصل

 وٕامــامثــل الكنــز  اإلنســانبفعــل  أمــاالمــال المــدفون : والركــاز  ٩٨/مــريم  " ركــزًا 

بفعل الهي مثل المعادن ، وانتقلت داللة الى الشيء الراسخ والثابـت ، يقـال ركـزه 

  .ثبت واستتر وهي كذلك  في اللهجة :  اثبته واقره ، وتركز 

  : ركك

مـع ف ، وهـي كـذلك فـي اللهجـة الضعي: يكضعف ورق  والرك: رك الشيء ركًا 

  .جيج/ حرف الكاف جيمًا فارسية  إبدال
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  :ركا

فـــة ركيـــة بالكـــاف  فالمعـــرو البئـــر تحفـــر ، وفـــي اللهجـــة يقـــال للفاكهـــة : الركيـــة 

  .المكشكشة تشبيها لها بالبئر التي تحفر

  :ركل 

  ركل بعضهم بعضا وهي كذلك في اللهجة : رفسه برجله وتراكلوا : ركله ركًال 

  :رمد

 " كرمــاد اشــتدت بــه الــريح "مــا تخلــف مــن احتــراق المــواد ، قــال تعــالى : الرمــاد

داء يصــــيب : هاجــــت وانتفخــــت ، والرمــــد : ورمــــدت العــــين رمــــدًا  / ١٨ إبــــراهيم

  .  ةاللهجيشبه لونه الرماد وهي كذلك في  ما: والرمادي  العين

  :رمل

. هـــا زوجهــــاالتـــي مــــات عن:  واألرملـــةفتـــات الصــــخر والجمـــع رمــــال ، : الرمـــل 

  .من ماتت زوجته وهي كذلك في اللهجة :  واألرمل

  :رمم

 جــرى فيــه المــخ ورحمــه: عظــمأصــلحه وقــد فســد بعضــه ، وأرم ال: رّم الشــيء رمــا

  .رمه ، وهي كذلك في اللهجة :

  :رنح 

  

  .وهي كذلك في اللهجة نح ،ر تو  يرهتمايل من السكر وغ: رنح فالن 

  :رهبل

، وترهبل من الرهبلة ، والرهبلة ضرب من المشـي تكلم كالمًا غير مفهوم :رهبل 

رهبـل :كالهرولة ، وفي اللهجة تحول داللتها الى كل شيء غير الئق يقال فالن 

  .أي اليحسن التصرف: 
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  :راث

رجيــع ذي الحــافر والجمــع أرواث والروثــة واحــدة الــروث وهــي كــذلك فــي : الــروث

  .اللهجة 

  :راج

رايج أي  األكلويقال  . كذلك في اللهجة نفقت وكثر طلبها وهي :راجت السلعة 

  .راج بمعنى زين علنضج مأخوذة من الف

  :راح

ســار فــي العشــي ، ويســتعمل الــرواح للمســير فــي أي وقــت كــان مــن : راح روحــًا 

  .وهي كذلك في اللهجة. الليل ام النهار 

  :الرائحة

المعـروف  الواسـع الخلـق النشـيط  الـى: النتن واالريحـي أو النسيم الطيب : الرائحة

وهي كـذلك . تعاقباه ، واستراح ، وجد الراحة ، والراحة واالرتياح: وتراوحا العمل 

  .في اللهجة

  :راد

وهــي كــذلك . لهــم الكــالم صــراراد الشــيء شــاءه  وأحبــه والرائــد مــن يتقــدم القــوم يب

  .في اللهجة

  :راز

  :قال ابو النجم : جربه وأختبره : رازه روزًا 

  )٦٨( واتقت الالفح من حرورها              اذا رازت الكنس قعورها 

  . اختبرته: وزنته ، ووزنت فالنا: وفي اللهجة يقال رزت الكالم 

  : راغ

  . ةعحاد وذهب يمنه ويسره في سرعة وخدي: راغ روغًا ورواغًا 

 " فـراغ علـيهم ضـربًا بـاليمين  "الميل علـى سـبيل االحتيـال ، قـال تعـالى: والروغ 

  .خادعه ، وهي كذلك في اللهجة:غه ، وراو  ٩٣/الصافات
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  :راب

ان تتـــوهم بالشـــيء امـــرًا مـــا : شـــك فيـــه ، والريـــب: راب االمـــر فالنـــًا ريبـــًا وريبـــة 

 ٥/الحـــج " ان كنـــتم فـــي ريـــب مـــن البعـــث "فينكشـــف عمـــا تتوهمـــه ، قـــال تعـــالى

  .الظن والشك ، وهي كذلك في اللهجة: شك ، والريبة: رتاب فيه او 

  :رزيئة

  .وفي اللهجة تخفف الهمزة ويقال رزية  الرزيئة المصيبة

  :رمش

  طرف كثيرًا بضعف ، وفي اللهجة يقال طرف بعينه : أرمش الرجل بعينه 

  :رها

صـــادف مكانـــًا واســـعًا والراهـــي طعـــام راه وعـــيش راه ، وفـــي اللهجـــة يقـــال : أرهـــي

  .المالبس راهية والحلباب راه

  :ربل 

وقــد أخــذت مــن الربيلــة بمعنــى  عربــة تجرهــا الخيــول يســتخدمها النــاس فــي التنقــل

  .النعمة وكان الربل نعمة للناس و استخدموا هذه الكلمة 

  :ربش

بمعنـــى قلـــب التربـــة لغـــرض زراعتهـــا وفـــي الفصـــيح ربشـــت االرض بمعنـــى كثـــر 

  .بمعنى ضعف وفصيحها رك). بالجيم االعجمية "عشبها رج

  :رّزه

ســتعيرت مــن الفعــل الــة تســتخدم لغلــق االبــواب البعــاد الــدار عــن الســرقة  وقــد ا

  .الفصيح رزأته أي اصابته مصيبة

  :رفس

  .أي ضربه برجله وهي كذلك في الفصحى: رفسه 

  :رض

  .يقال رضه أي دقه ورجرجه وفعلها الفصيح رضرض
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  : ركة

  .وفي الفصيح يعني الرق دويبة مائية تشبه التمساح: وتعني السلحفاة

  :ريوك

  .أكل صباحًا أي طعام الذي ي يقأي طعام الفطور وهي من الر 
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  حرف الزاي
  :زبب

كثـــرة شـــعر الـــذراعين والحـــاجبين والعينـــين ، والزبـــب فـــي  ) بفـــتح الـــزاي : (الـــزب

الرجــل كثــرة الشــعر وطولــه وفــي الــذقن تعنــي اللحيــة ، وفــي اللهجــة تعنــي عضــو 

  .الجهاز التناسلي 

  :زبد

  .ة وهي كذلك في اللهجة ما يستخرج من اللبن بالمخض والقطعة منه زبد: الزبد

  :زبل

  .من يجمع القمامة وهي كذلك في اللهجة: والزبال  أشبههالسرجين وما :الزبل

  :الزبيل والزنبيل

والحاجيــات والجمــع زنابيــل وهــي كــذلك  األشــياءالوعــاء تحمــل فيــه  قيــلالجــراب و 

  .في اللهجة

  :زبن

العنـــق ، وفـــي : نـــةالشـــديد المـــانع لمـــا وراء ظهـــره ، والزبو : الزبونـــة مـــن الرجـــال 

  .زبانة أي لها عنق ماللهجة يقال سيكارة أ

  :زج

جــوهر صــلب ســهل الكســر شــفاف والزجاجــة القطعــة منــه والزجــاجي ، : الزجــاج 

  .باع الزجاج  ، وهي كذلك في اللهجة 

  :زجر

وزجـر  ١٣/النازعـات " هـي زجـرة واحـدة فـإذا "طرد بصوت ، قـال تعـالى: الزجر 

  .في اللهجة منعه ، وهي كذلك: فالنًا 
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  :زحر

 مـــرض: نفســـه بـــأنين ، والزحـــار والزحيـــر  أوأخـــرج صـــوته :زحـــر زحيـــرًا وزحـــارًا 

 لـىع عاءديتميز بتبرز منقطع معظمه دم ويصحبه الم  وفي اللهجـة يقـال فـي الـ

  .الشخص وزحير 

  زحزح 

ال  " فمـن زحـزح عـن النـار  "تنحى، قـال تعـالى: نحاه وباعده وتزحزح : زحزحه 

  .وهي كذلك في اللهجة .  ١٨٥/عمران

  :زحف

 مشــى علــى بطنــه وأصــل الزحــف انبعــاث مــع جــر االرجــل ، قــال: زحــف فــالن 

  .وهي كذلك في اللهجة  ١٥/ االنفال " اذا لقيتم الذين كفروا زحفًا " تعالى 

  :زحلق

تــــدحرج  وفــــي اللهجــــة يقــــال للعبــــة يتزحلــــق  منهــــا : وتزحلــــق  هدحرجــــ:  هزحلقــــ

  .قهاالطفال  زحلي

  :زحم

الزحــام وفــي اللهجــة : تــدافع النــاس وغيــرهم فــي مكــان ضــيق والزحمــة : لزحــام ا

  ازدحام ، ويقال اسوي عليك زحمة أي اثقل عليك : تقال للزحام 

  :زخخ

الــدفع بســرعة وفــي اللهجــة : دفعــه ورمــى بــه ، والــزخ : زخ الشــيء زخــًا وزخيمــًا 

  .يقال  زخ المطر  أي نزل دفعة واحدة وبسرعة

  :زخرف

ـــ ـــ:  هزخرف أخـــذت  "زخـــرف تـــزين ، والزخـــرف الزينـــة المزوقـــة  قـــال تعـــالىتو  هزين

   ٢٤/يونس " االرض زخرفها 
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  :زرب

حفرة الصائد ، وفي اللهجـة يقـال زرب فـالن ، والزريبة  سال: زرب الماء ونحوه 

  .اخرج برازه ويكون عادًة في حفرة  إذا: 

  :زرر

لقــرص يــدخل فــي العــروة ا أوبــة لح، والــزر شــيء كا أزراراجعــل لــه : ازر الثــوب 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :زرزر

  .زرزر بعينه توقدان وفي اللهجة يقال ي: تزران توقدت ، وعيناه : زّرت عينه 

  :زرف

فيـه وهـي كـذلك  أنفـذ إذانفذ ، وفي اللهجة يقال زرفـه بالمسـمار : انزرف الشيء 

  .ص في الشيءافي اللهجة ولو انها حضت بالثقب الم

  :زعج

  .زعجة وهي كذلك في اللهجة   وأزعجه أقلقه:  زعجه زعجاً 

  :زعزع

  .وهي كذلك في اللهجة: حركه بشدة : زعزعه

  :زعط

الكلمـة باالطفـال فيقـال لهـم  ةداللـ خصتخنقه ، وفي اللهجة : زعط فالنًا زعطًا 

  .لصغار السن إاليكون  اليه  خال اإلنسانزعاطيط الن خنق 

  :زعل 

ـــه مـــن مك: زعـــل زعـــالً  ـــه نشـــط ، وازعل ـــد : ان اللهجـــة المعنـــى  أخـــذتازعجـــه  وق

  .تألم وغضب: فأصبحت تعني كلمة زعل  األخير

  :زفف

الــى بيــت زوجهــا والزفــاف ليلــة  أبويهــانقلهــا مــن بيــت : زف العــروس زفافــًا وزفــة 

  .العرس، وهي كذلك في اللهجة 
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  :زقق

  .أطعمه بفمه وهي كذلك في اللهجة : زق الطائر فرخه زقًا 

  :زقم 

شـجرة  أن "النـار ، قـال تعـالى أهـلرة مـرة كريهـة الرائحـة ثمرهـا طعـام شج: الزقوم

ـــــ٤٣/الــــدخان  " الزقــــوم طعــــام االثــــيم وفــــي اللهجــــة يقــــال فــــي الــــدعاء علــــى  ٤٤ـ

  .دعاء  بالسوء. الشخص زقوم ، ويقال زقنبوت 

  :زلقت

ــًا  والزلــق الزلــل وهــي كــذلك فــي اللهجــة يقــال : زلــت ولــم تثبــت : زلقــت القــدم زلق

  .زلك

  :زلم

زلم االناء وغيره مأله والزلمـة الهيئـة وفـي اللهجـة المـدة تطلـق علـى الرجـال كلمـة 

: الشـيء المـدبب واصـلها زلومـة : زلم ومفردها زلمة  المتالء هيئـاتهم  والزلومـة 

  .والزلعوم الخرطوم  

  :زمخ

شـمخ وتكبـر وفـي لهجـة الحلـة تطلـق بمعنـى : الشـامخ، يقـال زمـخ زمخـًا : الزامخ

  .وقد جاءت الداللة من صفة المتكبرل زمخ به أي زجره الزجر ، يقا

  زلف 

جمعــــه ، وفــــي اللهجــــة يقــــال للشــــعر علــــى : زاده ، وازلفــــة  : زلــــف الشــــيء زلفــــاً 

  .زلف: زاد  إذاالصدغين 

  :زمل 

ـــه  ـــة : زامل ـــه فـــي العمـــل والزمال ـــه زامل ـــره ومن ـــد وغي ـــه علـــى البعي الصـــداقة : عادل

ما يحمل عليه مـن االبـل : السفر والزامل أو  الرفيق في العمل: والرفقة ، والزميل 

يقــال لــه : وغيرهــا والجمــع زوامــل ، وفــي اللهجــة قصــدت داللتهــا علــى الحمــار 

  .زمال والجمع زمايل 
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  :زمهر

  .شدة البرد وهي كذلك في اللهجة:اشتد برده والزمهرير : ازمهر البلعوم 

  :زنب

  .في اللهجة اللسع  والجمع زنابير وهي كذلك  أليمةحشرة : الزنبور

  :زنق

حصره وضيق عليـه ، : فقرًا وزنق الشيء أو ضيق بخًال : زنق على عياله زنقًا 

  .القاف كافًا فارسية زنكك إبدالوهي كذلك في اللهجة مع 

  :ابز مر 

 أعـالهمن حديد ونحوه تركب فـي جانـب البيـت فـي  أنبوبةالميزاب وهو :اب ز المر 

الفعــل زرب أي ســال وفــي اللهجــة ليصــرف منهــا المــاء المطــر المتجمــع واصــلها 

  .مرزاب : فيقال لها  بيحدث فيها قل

  :زاح

ابعــده ، وهــي : زاح عــن المكــان زوحــًا وزواحــًا ، تنــاحى وتباعــد ، وزاح الشــيء 

  .كذلك في اللهجة

  :زاد

ونـزداد  "، قـال تعـالى أخـرينظم الى ما عليه الشيء في نفسه شيء  أن: الزيادة 

طعـام يتخـذ للسـفر ، وفـي اللهجـة يطلـق علـى : اد، والـز  ٦٥/يوسـف  " كيل بعيـر

  .زاد:كل طعام 

  :زار

ـــاه: زاره زيـــارة  ـــه  لألنـــسفـــي داره  أت ـــهلحاجـــة  أوب فهـــو زائـــر ، والجمـــع زوار  إلي

  .وهي كذلك في اللهجة.

  :زاع 

قذفه ، وفي اللهجـة يقـال لمـن :زال عن العصب ، وزاع الشيء: زاع لحمه زوعا 

  .هزالأفي بطنه زاع أي ا يقذف م
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  :زقاق

  .وهي كذلك في اللهجة.  أزقةنافذ والجمع  غيرأو الطريق الضيق نافذًا كان 

  :زتّ 

  .وفصيحها زت بمعنى تهيأ للسفر أرسلبتضعيف التاء بمعنى 

  :گزر 

 أخـرىداللـة  ولهـا.في الدار ، وفصيحها زرق أي دخل گدخل ، يقال زر  ىبمعن

  .أي اقفز الى الماء گزر ت في اللهجة  هي القفز بسرعة الى الماء يقال دجيّ 

  :زغير

  .ىزغيرون ، بمعنى صغير وهي كذلك في الفصح/ زغير

  :زردوم

مجرى الطعام مأخوذة من الفعل زرد ، يقال زرد اللقمة أي بلعها والزرد  الطعـام 

  .اللين  السريع االنحدار 

  :طگز 

  .بمعنى رفس  وفصيحها ساك أي دلك

  :زمط

  .وفطن  أمرهجل سمط أي داهية في بالغ في كالمه وفصيحها سمط ، يقال ر 

  :زنديق

  . ملحد ، واصلها فارسية أوضال أو السب وتطلق على كل شلك  ألفاظمن 

  :الزنبيل

  .اإلناءمن الزبالة أي ما موجود في  مأخوذةالقفة 

  :زنيم

  . " عتل بعد ذلك زنيم "تطلق على الشخص اللئيم والدعي ، قال تعالى

  :زولية

  .المولدة أللفاظاسجادة وهي من  أوبساط 
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  : گزي

السخرية وهـي مـأخوذة مـن الزكـة أي  أوفي حالة الغضب  اإلنسانصوت يطلقه 

  .الغم والغيظ

  :انگزه

  .تطلق على الشخص المتضايق وفصيحها زهق زهقًا بمعنى اضمحل 

  :زفت

  .وهوالقار ، معرب تكلموا به قديمًا  وفي الحديث انه نهى عن المزفت
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  حرف السين
  :سبّ 

واتينـاه مـن (كل شيء يتوصل به  الى غيره ، قال تعـالى: شتمه ، والسبب سبه، 

الســايبة : المهملـة وفــي اللهجــة يقــال : ، والســائبة  ٨٤/الكهــف  " اكـل شــيء ســبب

  .بتخفيف الهمزة 

  :سبح

عـام، والسـبح المـر السـريع فـي المـاء وفـي الهـواء ، قـال : سبح في النهر سـباحة 

تنزيــه اهللا تعــالى  قــال : والتســبيح  ٣٣/ نبيــاءاأل " كــل فــي فلــك يســبحون "تعــالى

  .وهي كذلك في اللهجة ١٤٣/الصافات " فلوال انه كان من المسبحين  "تعالى

  :سبخ

كانـــت ذات نـــز وملـــح فهـــي ســـبخة وفـــي اللهجـــة يقلـــب : ســـبخًا  األرضســـبخت 

  وهي كذلك في اللهجة . السين صاد 

  :سبورة

  .فيه محي وهي كذلك في اللهجة استغني عما فإذالوح يكتب عليه، : السبورة

  :ساباط

ســقيفة بــين حــائطين تحــت ممــر نافــذ والجمــع ســوابيط وهــي كــذلك فــي : الســاباط 

  .اللهجة 

  :السبع

والـــذئب  كاألســـدالــه نـــاب  ويعـــدو علــى النـــاس والـــدواب فيفترســها مكلـــه : الســبع 

  .سبع  فقالوا هو األسدب يءجر  إنسانوفي اللهجة شبهوا كل . والنمر 

  :ستر

الحيــاء والفعــل :ار مــا يســتر بــه وأســتتر تغطــى والســتر لســتوا أخفــاهتر الشــيء ســ

  .وهي كذلك في اللهجة
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  :سجل

كطـي  "يـراد حفظـه والجمـع سـجالت قـال تعـالى الكتاب ما يدون فيه مـا: السجل 

  .وهي كذلك في اللهجة.  ١٠٤/ األنبياء " السجل للكتاب

  :سحق

  .وهي كذلك في اللهجة  أهلكه: دقه اشد الدق وسحق الشيء: سحقه سحقًا 

  : سحل

داللـة  أخـذتوفي اللهجة  األرضسحقه وبرده يقال سحلت الريح : سحل الشيء 

  .وهي جره وسحبه أخرى

  :سحن

  .سحن الشيء سحنًا دقه وهي كذلك في اللهجة 

  :سخف

يقــال : الخفــة : رقــي وضــعف ، وأصــل الســخف : ســخف الشــيء ســخفًا وســخافة 

اللهجــة يطلــق علــى الرجــل الــذي يــأتي بــاقوال  أي خفيــف  وفــي: رجــل ســخيف 

  .وأفعال منافية للمعتاد وسخيف 

  :سخل 

ـــذكر : الســـخلة  ـــىال ـــد والجمـــع ســـخال  واألنث ـــد الضـــأن والمعـــز ســـاعة يول مـــن ول

وســـخالن ، وفـــي اللهجـــة يبـــدل صـــوت الســـين صـــادًا يقـــال صـــخلة وتطلـــق علـــى 

  .صغيرة والجمع صخول أو الماعز كبيرة كانت 

  :سخم

سـواد القــدر والفحـم وفـي اللهجـة يبـدل صــوت : سـوده والسـخام : وجهـه  سـخم اهللا

  .السين صادًا يقال صخام 

  :سّد 

ـــه وردم ثلمـــه  وســـد عليـــه البـــاب : ســـد الشـــيء ســـدًا  : منعـــه والســـد : أغلـــق خلل

  .وهي كذلك في اللهجة. بين الشيئين  الحاجز
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  :سرج

  .ةوهي كذلك في اللهج. رحل الدابة ، والجمع سروج : السرج 

  :سرح

أرسله وتسرح من المكان ذهب وخرج وفي اللهجة تطلق على من : سرح الشيء 

  .خدمة العلم  في الجيش فيقال تسرح من الجيش وهو متسرح أنهى

  :سرد

ة فــي اللهجــة دثقبــه وســرد الجلــد خــرزه واســتعيرت داللــة هــذه المفــر : ســرد الشــيء 

  .يقال سرد الثوب مزقه وقطعه : لتمزيق الشيء 

  :سرداب

مــن حــر الصــيف والجمــع ســراديب وهــي  إليــهيلجــأ  األرضالســرداب بنــاء تحــت 

  .كذلك في اللهجة 

  :سخا

ـــدالالجـــود والســـخي والجـــواد وفـــي اللهجـــة يقـــال صـــخي : الســـخاء والســـخاوة   بإب

  .السين  صاداً 

  :سرط

  . ابتلعه ابتلعه وزرطه وزرده وفي اللهجة يقال زلط الطعام بمعنى: سرطه سرطًا 

  :سطا  

تناولــه ، : انتهبــه فــي بطــش ، وســطا علــى الطعــام : للــص علــى المتــاع ســطا ا

  .وفي اللهجة يقال للشخص الذي يأخذ حاجة بالقوة سطه عليه

  :سطر

رســم فيهــا خطوطــًا بالمســطرة قــال : الصــف مــن الكتابــة وســطر الورقــة : الســطر 

 سيف القصـاب والجمـع: ، والساطور  ١/القلم " نون والقلم وما يسطرون "تعالى 

  .سواطير ، واالساطير ،  االباطيل واالحاديث العجيبة وهي كذلك في اللهجة
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  :سفر

ة كشفت عـن وجههـا رأالم توسافر سفرًا وأسفر  لالرتحال خرج : سفر الرجل سفراً 

ي ســافر وفــي اللهجــة يقــال ســفور ، والســفير الرســول والمصــلح بــين قــومين ، هــف

  .عام يوضع على المائدةطعام يوضع للمسافر وفي اللهجة كل ط:والسفرة 

  :سفل

قل حظه فيـه فهـو سـافل ، : ضد عال ، وسفل علمه وخلقه : سفل سفوًال وسفالة 

ــــه  والجمــــع ســــفلة ، والمؤنــــث ســــافلة ، وفــــي اللهجــــة كــــل شــــخص انحــــط بأخالق

  .وسلوكه

  :سفه

 "خفـة فـي البـدن قـال تعـالى: والسـفه : خـف وطـاش وجهـل : سفه سفهًا وسـفاهه 

  :، والسفيه الجاهل والجمع سفهاء قال ذو الرمة  ١٣٠/ البقرة " سفه نفسه

  )٦٩( على ظهر مقالت سفبه جديلها    وأبيض موشي القميص عصبته      

  .وهي كذلك في اللهجة

  :سقط

طـرح الشـيء أمـا مـن مكـان عـال : وقع وتساقط ك سـقط والسـقوط : سقط سقوطاً 

فـي أمـر ال أو  ٤٩/بـةالتو  " اال فـي الفتنـة سـقطوا "الى مكان منخفض قـال تعـالى 

  .يعتد به وفي اللهجة شاعت اللفظة على الغاش في االمتحانات

  :سوأه

يقـال :  األمـرمـن  السـيئ أصـالح: يشـينه وداللتهـا فـي اللهجـة  ه ماسوأه الحق ب

  .أصلحتهسويته أي 

  :سقف

قـال  أسـقفوجمعهـا  ألرضـهالمقابـل  أعـالهغطاء المنزل ونحـوه ، وهـو : السقف 

مـع . وهـي كـذلك فـي اللهجـة ٣٢/االنبيـاء " ًا ظـلسماء سـقفًا محفو وجعلنا ا "تعالى

  .فارسية اً ابدال حرف القاف كاف
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  :سكت

مصــدر المــرة  : الســكوت مخــتص بتــرك الكــالم ، والســكته مــا يعتــري مــن مــرض 

  .وهي كذاك في اللهجة. من السكوت

  :سكر

لــة فهــو ســكر وســكران وهــي ســكرانه والســكر حا وٕادراكــهغــاب عقلــه : ســكر فــالن 

  .تعرض بين المرء وعقله وهي كذلك في اللهجة

  :سكع

ضــل وتحيــر وفــي : يأخــذ فــي الــبالد وســكع  أيــنيــدري  مشــى متعســفًا ال: ســكع 

  .اللهجة يقال هو متسكع أي يسير بال هدى

  :السكة

السطر المصطف من الشجر والنخيل ومنه قيل للطريـق الـذي عليـه قضـبان مـن 

خير المال سكة مأبورة ومهـرة  " ) ص(الرسولالحديد متوازيان سكة الحديد  قال 

  .وهي كذلك في اللهجة )٧٠( " مأمورة

  :سلب

 الوان يسلبهم الذباب شـيئًا  "نزع الشيء من الغير على القهر قال تعال: السلب 

  :والسليب الرجل المسلوب ، قال لبيد  ٧٣/الحج " منه ستنقذوهي

  )٧١(ح مساد في االصحاح            في السلب السو  أوجهيخمشن حر   

  .وهي كذلك في اللهجة

  :سلح

 " وليأخـذوا حـذرهم وأسـلحتهم "قـال تعـالى أسلحةكل ما يقاتل به والجمع : السالح

  وقال النمر بن تولب  ١٠٢/ النساء

  )٧٢( أبكارهالم تأخذ علي سالحها            ابلي بجلتها وال  أزمان
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  :سلخ

قـــــال  األشـــــهرلخ النهـــــار وســـــلخ نـــــزع جلـــــد الحيـــــوان ومنـــــه اســـــتعير ســـــ: الســـــلخ

وهــي كــذلك فــي اللهجــة مــع ابــدال صــوت  ٣٧/يــس  " نســلخ منــه النهــار(تعــالى

  .السين صادا

  :سنارة

  .المغزل واستعيرت للصيد رأسدقيقة معقفة في  حديده

  :سلس

  .سهل والن وانقاد فهو سلس وهي كذلك في اللهجة : سلس الشيء سلسًا 

  :سلسل

عض كأنهــا سلســلة ، والسلســلة حلقــات ونحوهــا وصــل بعضــها بــب: األشــياءسلســل 

  .يتصل بعضها ببعض ، وتسلسل تتابع ، وهي كذلك في اللهجة 

  :سلط

 ٩٠/النســاء " ولــو شــاء اهللا لســلطهم  "الــتمكن مــن القهــر قــال تعــالى: الســالطة 

تحكم وتمكن وسيطرة ، والسلط الرجل الطويل اللسان  وفي اللهجة يقـال : وتسلط

وهــي . الــوالي وجمعــه ســالطين وهــي ســلطانة أو الملــك : ن لــه ســليط ، والســلطا

  .كذلك في اللهجة

  :سلف

واســتلف اقتــرض ، وهــي كــذلك فــي اللهجــة وســلف  إيــاهســلف فــالن مــاًال أقرضــه 

سلوفًا تقدم وسبق فهو سالف والجمـع سـوالف  وفـي اللهجـة يقـال فـالن سـالفة أي 

  .سابقة أحداثقصة عن 

  :سلق

شــيء  إليــهيضــاف  أندون  أغــاله: الحــار ســلقًا   الخضــر بالمــاءأو ســلق اللحــم 

الدجاج بالماء وحده وهـي أو المطبوخ من اللحم : الطبيعة  والمسلوقة : والسليقة 

  .كذلك في اللهجة
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  :سلم 

 " بقلـب سـليم "الظـاهرة والباطنـة قـال تعـالى  اآلفـاتالتعري من : السلم والسالمة 

. انقـــاد : ه وصـــالحه واستســـلم وســـالم اإلســـالمدخـــل ديـــن : وأســـلم  ٨٩/ الشـــعراء

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :سمج

  .قبح فهو سميج وهي سمجة وهي كذلك في اللهجة: سمج سماجة 

  :سمد

مــــن   األرضفــــي  عمــــايو ضــــ: جعــــل فيهــــا الســــماد ، والســــماد :  األرضســــمد 

  .وهي كذلك في اللهجة. المخصبات ليجهز زرعها والجمع أسمدة 

  :سمسم

ي ودهــن بــزره زيــت الشــيرج واحدتــه سمســمه والجمــع نبــات حــولي دهنــ: السمســم

  .وهي كذلك في اللهجة. سماسم 

  :سمط

وهـي كـذلك فـي اللهجـة تهديـدًا . غمسـها فـي المـاء الحـار : سمط الذبيحة سـمطًا 

  .الضال أو المنحرف  لإلنسان

  :سكين

  .وهي كذلك في اللهجة. ه ر المدية يقطع بها اللحم وغي: سكين 

  :سمك

غلظتـــه وثخانتـــه وهــي مـــن االلفـــاظ المولــدة مشـــتقة مـــن :  ســـمك الشــيء: الســمك

ســمك الشــيء اذا ارتفــع وعــال والســمكة واحــدة الســمك وهــو حيــوان مــائي والجمــع 

  .وهي كذلك في اللهجة. سموك واسماك 

  :سم

  .بقتح السين وكسرها كل مادة سامة ، وهي كذلك في اللهجة: السم
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  :سمن

 " أفتنـا فـي سـبع بقـرات سـمان "عـالىالسمن ضد الهزال يقال سـمين وسـمان قـال ت

وسمنه جعله سمينًا ، والسمن سالء الزبد وهوما يذاب ويخلـص منـه   ٤٦/يوسف

  .وهي كذلك في اللهجة. بعد أغالئه 

  :سنبل

أخرج سنبله ، السنبل جـزء النبـات التـي يتكـون فيـه الحـب والسـنبلة : سنبل الزرع 

  .واحدة السنبل وهي كذلك في اللهجة : 

  :سخ

ســهل ويســير ، وفــي اللهجــة يقــال : وســطه ، وســخ الشــيء : مــن الطريــق   الســخ

  .سخ فالن اذا جلس جلسة االسترخاء 

  :سهج

ســيه مكانــه ، ن: دقــه وســحقه ، وفــي اللهجــة ســهج الشــيء : ســهج الشــيء ســهجًا 

  .سحقه

  :ساح

فـــأذا نـــزل  "المكـــان الواســـع والفضـــاء الكـــائن بـــين الـــدور ، قـــال تعـــالى : الســـاحة

  . ١٥٧/الصافات " بساحتهم

  :سور

كــل مــا يحــيط بالشــيء مــن بنــاء وغيــره والجمــع اســوار ، وهــي كــذلك فــي : الســور

  .اللهجة

  :سوق

. الموضع الذي يجلب اليه المتاع والسلع للبيع واالبتيـاع والجمـع اسـواق : السوق

  .وهي كذلك في اللهجة
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  :الساطور

ظـــم والجمـــع لفظـــة مولـــدة وهـــو ســـكين عـــريض ثقيـــل ذو حـــد واحـــد  يكســـر بـــه الع

  .وهي كذلك في اللهجة. سواطير  مشتقة من سطر الشيء اذا قطعه 

  :سالءة

  .شوكة النخلة وهي في اللهجة يقال لها سالية: السالءة

  سعلوة

  .كائن مرعب من الجن وفصيحها سعالة وسعلى وتعني الغول 

  :سكوتي

  .تطلق على الشخص الكتوم ، وهي من السكوت والصمت

  :سالبات

ثيـــاب الحـــزن : شـــياء التـــي ال قيمـــة لهـــا وفـــي الفصـــيح الســـالب تطلـــق علـــى اال

  .والحداد

  :سلبوح

حيــوان صــغير الحجــم مــن الزواحــف ، واســتعارته اللهجــة فأطلقتــه علــى الشــخص 

  .الضعيف البنية

  :سويرة

  .الماء وتكون سريعة الحركة وهي مأخوذة من السيرأو دوامة الهواء 

  :سويج

تطلــق علــى مفــاتيح الســيارة وهــي مــن  متــزن ، كمــا التطلــق علــى الشــخص غيــر 

  .اصول انكليزية

  :سيان

  .ماء اسن وتطلق على الشخص البذيء
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  ساب: سيب

العبـــد يســـيب مـــن غيـــر والء وفـــي : والســـائبة : كلمـــة تـــدل علـــى ذهـــاب الشـــيء 

بوعــود أو اللهجــة تطلــق علــى الشــخص الــذي يــذهب انــي شــاء وال يلتــزم بمواثيــق 

 .      عنهفيقال فالن سايب أي الاحد مسؤل 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الشين

  :شأم 

  .تطير ،ً  وهي كذلك في اللهجة : شأمهم شأما جر عليهم الشؤم وتشاءم 

  : شبب 

: أدرك طــور الشــباب وشــبت النــار شــبوبًا توقــدت ، والشــاب : شــب الغــالم شــبابًا 

مــن أدرك مــن البلــوغ ولــم يصــل الــى ســن الرجولــة والجمــع شــبان والشــباب الفتــاة 

  .الشباب ، وهي كذلك في اللهجة  والحداثة والشبيبة

  :شبث 

تمســك بــه ، وهــي كــذلك فــي : تعلــق بــه ولزمــه ، وتشــبث برأيــه : شــبث بالشــيء 

  .اللهجة 

  : شبح 

ظلـه وخيالـه : ما بدا لك شخصـه غيـر واضـح مـن بعـد ، وشـبح الشـيء : الشبح 

  .والجمع أشباح ، وهي كذلك في اللهجة 

  :شبع 

أطعمــه حتــى شــبع ، وهــي : شــبعان وأشــبعه  امــتأل مــن الطعــام فهــو: شــبع شــبعًا 

  .كذلك في اللهجة 

  :شبك 

عضـها اخـتلط ب: تداخل بعضه في بعض وتشـابكت األمـور : شبك الشيء شبكًا 

ة بإبــدال الكــاف جيمــًا فارســية والشــباك النافــذة بــبعض ، وفــي اللهجــة يقــال شــبچ

أي أنهــا  قـدم للعــروس شـبكةتمطلقـًا والجمـع شــبابيك ، ومنهـا سـميت الهديــة التـي 

  ، ويقال بين االثنين شبك أي نسب السبب في اختالط الرجل بالمرأة

  :شتت 

تفريــق الشــعب ، يقــال شــتت جمعهــم شــتاتًا وجــاءوا أشــتاتًا أي متفــرقين ، : الشــت 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ٦/ الزلزلة " يوم يصدر الناس أشتاتًا " قال تعالى 
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  : شتم 

ســــب ، وهــــي ذكــــر اإلســــالف بــــالقبيح والشــــتم ال: ســــبه ، والشــــتيمة شــــتمه شــــتمًا 

  .معروف في اللهجة لفظًا ومعنى 

  :شحب 

  .تغير وهزل فهو شاحب ، وهي كذلك في اللهجة : جسمه شحوبًا  شحب

  : جحش

، وتشــجح صــوته بــدا فيــه  حًا ، صــّوت ، فهــو شــاججيحالبغــل والحمــار شــ جحشــ

فة حـــرف هجـــة يقـــال شـــحرج بإضـــاالشـــحيج ، والشـــحيج غلـــظ الصـــوت ، وفـــي الل

  .الراء

  :شح

ومــــن يــــوق شــــح نفســــه فأولئــــك هــــم " البخــــل مــــع الحــــرص قــــال تعــــالى : الشــــح 

، وقــد اســتعاره المحــدثون للمــاء فقــالوا شــح المــاء إذا قــل  ٩/ الحشــر " المفلحــون 

  .إذا قلت وكان صاحبها بخل بها في البيع : وعسر ، وشحت البضاعة 

  :شحط 

ضـــل ، ومـــن الجـــري جـــاءت لفظـــة الفأو ســـبقه فـــي الجـــري : شـــحط فالنـــًا شـــحطًا 

  .في السير  اإلنسانشحاطة وهي نوع من النعل يرتديه 

  : شحن 

: وشــاحنه حقــد : حّملهــا ومألهــا ، وشــحن عليــه : شــحن الســفينة وغيرهــا شــحنًا 

  .البغضاء ، وهي كذلك في اللهجة : عاداه ، والشحناء 

  :شّخ 

  .أرسله بصوت ، وهي كذلك في اللهجة : شخ ببوله 

  :شخر 

رفـــع الصـــوت بـــالنخر ، وهـــي كـــذلك فـــي أو تـــردد الصـــوت فـــي الحلـــق : الشـــخير 

  .اللهجة 
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  : شد 

حتـــى إذا " قويـــت عقـــدة قـــال تعـــالى : الشـــد العقـــد القـــوي ، يقـــال شـــددت الشـــيء 

أعانــه واشــتد قــوي وزاد ، : وشــد علــى يــده  ٤/ محمــد " خنتمــوهم فشــدوا الوثــاق ثا

بــالغ فيــه ، وهــي كــذلك فـــي نحــو اشــتد المطــر واشــتد مرضــه وتشــدد فــي األمــر 

  .اللهجة 

  : شرب 

جرعه فهو شارب وهم شاربون والشراب ما شرب من أي نوع : شرب الماء شربًا 

  .وفيها يقال لألواني الفخارية التي تمأل بالماء شربة .، وهي كذلك في اللهجة 

  : الشارب 

ـــى الشـــفة العليـــا مـــن الشـــعر وطرفـــاه : الشـــارب   شـــاربان والجمـــع: مـــا ينبـــت عل

  .شوارب ، وهي كذلك في اللهجة 

  :شرد 

طرده وتركه بال مـأوى : نفر واستعص وشرده : شرد البعير وغيره شرودًا وشرادًا 

  : االحيمر السعدي، قال  ٥٧/األنفال " فشرد بهم من خلفهم " ، قال تعالى 

  )٧٣(ه حبتراه أمام الناحبات كأنه                شر يد نعام شذ عنه صوا

  .، وفالن متشرد أي طريد أي هارب  أهلهة يقال فالن شارد من اللهج وفي

  :شرذمة 

الشـعراء " إن هـؤالء لشـرذمة قليلـون " القطعة من الشيء ، قال تعـالى : الشرذمة 

والجمــــع شــــراذم ، وقــــد خصصــــت داللــــة هــــذه المفــــردة فــــي اللهجــــة علــــى  ٥٤/ 

  .جماعة الشر أو الجماعة السيئة 

  :شرس 

اء خلقـه واشـتد خالفـه فهـو شـرس وهـي شرسـة والجمـع أس: شرس شراسة وشرسًا 

ـــرٍو شـــرس والجمـــع  ـــدفع دون ت ـــى الشـــخص المن ـــق عل ُشـــُرس ، وفـــي اللهجـــة يطل

  .شرسين 
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  :شرق 

غص ، ويقال شرق بريقه وهي كذلك في اللهجـة مـع إبـدال القـاف : شرق بالماء 

  .كافًا مكشكشة 

  :شرك 

وأشـركه " ركته ، قال تعـالى خلط الملكين ، يقال شركته وشا: الشركة والمشاركة 

إن " جعـل لـه شـريكًا ، قـال تعـالى : أشـرك بـاهللا : ، ويقـال  ٣٢/طـه " في أمـري 

  .وهي كذلك في اللهجة .  ٤٨/النساء " اهللا ال يغفر أن يشرك به 

  : شرم 

انشــق : شــقه مــن جانبــه فهــو مشــروم وشــريم ، وشــرم شــرمًا : شــرم الشــيء شــرمًا 

  .وهي كذلك في اللهجة  .شققه : فهو أشرم ، وشرمه 

  :شره 

اشـتد حرصـه عليـه واشـتهاؤه لـه فهـو شـره وهـي شـرهة ، : شره الى الطعام وغيـره 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  : شرى 

الشراء والبيع يتالزمان ، فالمشتري دافـع الـثمن واخـذ الشـيء والبـائع دافـع الشـيء 

أخـذه : شـتراه ، وا ٢٠/ يوسـف " وشـروه بـثمن بخـس " واخذ الـثمن ، قـال تعـالى 

  .وهي كذلك في اللهجة،  ٨٦/ البقرة " اشتروا الحياة الدنيا " بثمن ، قال تعالى 

  :شزر 

نظـــر إليـــه بمـــوخر عينـــه وأكثـــر مـــا يكـــون فـــي حـــال الغضـــب قـــال : شـــزر إليـــه 

  :  الشاعر

  )٧٤(متى ما تواجه لمحة السيف تشزر      لها منزل قاص وعين بصيرة    
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  :شص 

: بـــه الســـمك ، ويقـــال الـــذي ال يـــرى شـــيئا إال أتـــى عليـــه  شـــيء يصـــاد: الشـــص 

  ..شص ، وهي كذلك في اللهجة  إال أنها تنطق بضم الشين 

  :شطب 

: شــطب عنــه شــطبًا عــدل ، واســتعيرت فــي اللهجــة للعــدول عــن كــل شــيء يقــال 

طمســها عــدوًال عنهــا ، وشــطبت زيــدًا مــن أصــدقائي أي : شــطب الكاتــب الكلمــة 

  .عدلت عنه 

  :شطح 

إذا تباعــد واسترســل ، ولفــالن : القــول  أومــن شــطح فــي الســير  ةال فــي اللهجــيقــ

ًا بمعنـى بعـد طو حط شـح، يقال ش طحشأي هفوات ، واصلها اللغوي : شطحات 

  .واضطرب ثم حدث فيها قلب وتغيرت داللتها 

  : شطر 

نــزح عــنهم مغاضــبا وفـــي : خبثــًا ، وشـــطر عــن القــوم  أهلــه أعيــاالشــاطر الــذي 

تعنـي الـذكي الفهـم اللبيـب  وأصـبحترقيـًا  أكثـر أخـرىالكلمة داللة  أخذتاللهجة 

  .والجمع شطار 

  : شعث 

اتســـخ فهـــو اشـــعث ، وهـــي : تغيـــر وتلبـــد ، وشـــعث رأســـه : شـــعث الشـــعر شـــعثًا 

  .كذلك في اللهجة 

  : شعوذ 

  .مهد في االحتيال ، فهو مشعوذ ، وهي كذلك في اللهجة : شعوذ شعوذة 

  : شعل 

  .لها وشعلت النار واشتعلت توقدت والتهبت شع: أشعل النار 

  : والشعلة 

  .آلة اإليقاد والجمع مشاعل ، وهي كذلك في اللهجة : اللهب ، والمشعال 
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  :شغل 

أن " ضــد الفــراغ قــال تعــالى : شــغل والشــغل : عمــل وتشــاغل بــه :  كــذاغل بتاشــ

 فيهــا: ويقــال دار مشــغولة  ٥٥/ يــس " أصــحاب الجنــة اليــوم فــي شــغل فــاكهون 

  .غير فارغ ،  وهي كذلك في اللهجة : أناس ومنصب مشغول 

  :شفع 

االنضمام الى أخر ناصرًا وسائًال عنه وكثـر مـا يسـتعمل فـي انضـمام : الشفاعة 

ال تنفع الشـفاعة إال " من هو أعلى حرمة ومرتبة الى من هو أدنى ، قال تعالى 

ه بوسـيلة ، وهـي توسل إلي: ، وشفع الى فالن  ١٠٩/ طه " من إذن له الرحمن 

  .كذلك في اللهجة 

  :شفا 

، ٥٧/يـونس " فـي الصـدور  لماوشفاء " المرض ، قال تعالى البرء من : الشفاء 

ومنـــه جـــاء كلمـــة مستشـــفى ومشـــفى وهـــي مكـــان االستشـــفاء والجمـــع مستشـــفيات 

  .ومشاف 

  :شق 

شـق ،  إذاشق الشـيء خرقـه وصـدعه وشـق الشـيء جـزؤه والشـقة نصـف الشـيء 

  .تكون جزءًا من بيت  ألنهاض المساكن بالشقة ومنه سميت بع

  :شقا 

والشـقاوة ضـد السـعادة وفـي اللهجـة يقـال للشـخص :الشقا العسر والتعب والظالل 

  . أشقياءالذي يظهر قوة في غير موضعها شقاوة والجمع 

  :شكا 

، والشـاكي مـن  شـكاً  اتألم مما به من مرض ونحوه ، واشـتك: شكا شكوًا وشكوى 

  .والشكوى التوجع ، وهي كذلك في اللهجة يبدي شكواه 
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  : شل 

تعطــل فــي حركــة : ضــعف ، والشــلل أو يــبس فبطلــت حركتــه : شــل العضــو شــلًال 

  .وظيفته ، وهي كذلك في اللهجة أو العضو 

  :شمت 

" فـال تشـمت بـي األعـداء " قـال تعـالى : فرح بمكره أصـابه : شمت بعدوه شماته 

  . ، وهي كذلك في اللهجة ١٥٠/األعراف 

  :شمخر 

  .تكبر ، وهي كذلك في اللهجة : التكبر وشمخر فالن : الشمخريرة 

  :شمط 

خلطــه بغيــره وشــمط مالــه خلــط حاللــه بحرامــه وفــي اللهجــة فــالن : شــمط الشــيء 

  .شمط أي خلط بوله بغائطه 

  : شنتر 

مزقـه ، وفـي اللهجـة يقـال للشـخص الـذي يقـوم بأعمـال غيـر : شنتر ثوبـه ونحـوه 

  .مقبوله مشنتر  اعتيادية وغير

  :شنع 

اشــتد قبحــه فهــو شــنيع وفــي اللهجــة يقــال شــنعنا فــالن أي اظهــر : شــنع شــناعه 

  .نا وءمعايبنا ومسا

  : شوش 

والمشـــوش غيـــر ترتيبـــه ، يقـــال شـــوش بيـــنهم فـــرق واحـــد  وأســـاءخلطـــه : شوشـــه 

  .المرتب ، وهي كذلك في اللهجة 

  : شاط 

عارت اللهجة هـذه المفـردة لداللـة طرده الى أن أعيا ، واست: تشوط الفرس ونحوه 

  .التعذيب يقال شوطه فالن أي أعياه وعذبه 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :شوى 

المشـوي ، وهـي كـذلك : أنضـجه بمباشـرة النـار والشـواء : شوى اللحـم وغيـره شـيًا 

  .في اللهجة 

  :شاف 

  .جاله ، وهي كذلك في اللهجة : شاف الشيء شوفًا  

  : شال 

  .رفعه ، وهي كذلك في اللهجة  :شال الشيء رفعه وشال به يشول شوًال 

  :شوية 

  .الشيء السير الهين ،  وهي كذلك في اللهجة : الشوي 

  : شبيك 

  .أي شيء حصل لك وهو منحوتة من أي شيء وبك 

  :شجاك 

  .أي شيء جرى لك وهي منحوتة من أي شيء جاء بك 

  :شّر 

  .بمعنى فّرق وبسط وهي من الفصيح نشر 

  :شروة 

  .ُتشترى وهي من الفصيح شرى  تطلق على األشياء التي

  :شريس 

  .مادة يلصق بها وفصيحها أشراس 

  :شعليك 

  ) .ما عليك ؟ ( ماذا يعنيك ؟ وهي منحوتة من 

  :شكو 

  ماذا يوجد ؟ وهي منحوتة من ماذا كان موجودًا ؟ 
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  :شلولو 

  .ها الشلول بالمعنى نفسهفصيحمستقر و تطلق على الشخص الخفيف وغير ال

  :شليلة 

  .ى رزمة الخيط وفصيحها شليل أي مجرى الماء في الوادي تطلق عل

  :شلع 

  .بمعنى غادر مسرعًا ولها داللة أخرى بمعنى قلع وفصيحها شّل أي طرد 

  

  :شاليتي 

المحتال وفصـيحها سـلت أي سـل الشـيء  أوم األخالق تطلق على الشخص عدي

  .وسحبه 

  :شلح 

: صـحى تعنـي شـلحه تطلق على الشخص الـذي يرتـدي مالبـس قصـيرة وفـي الف 

  .عراه 

  :شلونك 

  كيف حالك ؟ منحوتة من أي لون أنت عليه ؟

  :شمرة 

  .بمعنى رمية وهي من الفعل الفصيح شمر لألمر بمعنى تهيأ 

  :شنگة 

أي : قطعــة عجــين مــدورة معــدة للشــواء وهــي مــن الفعــل الفصــيح شــنق العجــين 

  .قطعه 

  : شنو 

  أي شيء حصل ؟ وفصيحها ماذا ؟

  ) أويف الو بتضع: ( شور 

  .أي الحق الضرر بمن آذاه ، وفصيحها من شار 
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  ) بالكاف األعجمية (  :شهيكه 

  .استمرار الفواق وفصيحها الشهيق 

  :شيف 

  .جزء مقطوع من الفاكهة وفصيحها شف الشيء بمعنى ارقه 
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  حرف الصاد

  :صبب 

وتصـب  ٢٥/ عـبس " إنـا صـببنا المـاء صـبا " سكبه ، قال تعـالى : صب الماء 

  .انحدر ، وهي كذلك في اللهجة : الماء من فوق 

  : صبح 

 ٨١/هــود" ألــيس الصــبح بقريــب " أول النهــار ، قــال تعــالى : الصــبح والصــباح 

الســـراج والجمـــع : أشـــرق ، والمصـــباح : الصـــباح ، وصـــبح وجهـــه : والصـــبيحة 

  .مصابيح ، وهي كذلك في اللهجة 

  :صبر 

" حبسـها وضـبطها ، قـال تعـالى :  تجلد ولـم يجـزع ، وصـّبر نفسـه: صبر صبرًا 

عصــارة شــجر ) بكســر البــاء ( ، والصــبر  ٢٠٠/آل عمــران " اصــبروا وصــابروا 

  .ذلك في اللهجة كمر واحدته صبرة ، وهي 

  :صبع 

، وهي كـذلك فـي اللهجـة ) اصابع ( األصبع أحد أطراف الكف أو القدم والجمع 

.  

  :صبغ 

، ومصـبوغ ، والصـباغ مـن عملـه  لّونه ، فهو صابغ: صبغ الثوب ونحوه صبغًا 

" وصــبغ لآلكلــين " تلــوين الثيــاب ونحوهــا ، والصــبغ مــا يصــبغ بــه ، قــال تعــالى 

  )٧٥(: وأصل الصبغ لغويًا التغيير ، قال الشاعر  ٢٠/ المؤمنون 

  إذا أنت لم يصبغك بالشر صابغ       دع الشر وانزل بالنجاة تحرزاً    

  :صح 

كــل عيــب أو ريــب وهــو صــحيح وهــي  بــرئ مــن: صــح الشــيء صــحة وصــحاحًا 

حالــة طبيعيــة : أزال خطــأه أو عيبــه ، والصــحة فــي البــدن : صــحيحة وصــححه 

  .تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي ، وهي كذلك في اللهجة 
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  :صحف 

" مـــا يكتـــب فيـــه مـــن ورق ونحـــوه ، وجمعهـــا صـــحائف قـــال تعـــالى : الصـــحيفة 

مــــن يأخــــذ العلــــم مــــن : صــــحفي ، وال ١٩/ األعلــــى " صــــحف إبــــراهيم وموســــى 

الصـحيفة ال عـن أسـتاذ ، ثــم اسـتعيرت لمـن يـزاول حرفــة الصـحافة ، وهـي كــذلك 

  .في اللهجة 

  :صحن 

القدح العظيم واستعيرت في اللهجـة لتـدل علـى إنـاء مـن أوانـي الطعـام : الصحن 

  .وجمعها صحان وصحون ، وهي كذلك في اللهجة 

  :صخر 

والجمـع  ١٦/ لقمـان " فتكن في صخرة " ى الحجر الصلب ، قال تعال: الصخر 

  .صخر وصخور ، وهي كذلك في اللهجة 

  : صدم 

والصــــدمة الدفعــــة يقــــال صــــرعه  صــــكه ودفعــــه: يء صــــدمًا صــــدم الشــــيء الشــــ

  .، وهي كذلك في اللهجة بصدمة

  :صرخ 

، بـه صاح صياحًا شديدًا واستغاث واستصرخه استغاث: صرخ صراخًا وصريخًا 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :صرر

وضعها فـي الصـرة وشـدها عليهـا ، والصـرة مـا يجمـع فيـه الشـيء : صر الدراهم 

  .ويشد والجمع صرر ، وهي كذلك في اللهجة 

  :صرصور 

حشرة ضارة لها قرون طوال شوية والجمع صراصير وفـي اللهجـة يحـذف صـرت 

  .العلة ويقال لها صرصر 
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  :صرع 

غالبــــــه فــــــي :  طرحــــــه علــــــى األرض وصــــــارعه مصــــــارعه وصــــــراعاً : صــــــرعه 

  .وهي كذلك في اللهجةمرض في الجهاز العصبي ، : المصارعة والصرع 

  :صرف 

 األجيــربغيــره ، يقــال صــرف  أبدالــه أورد الشــيء مــن حالــة الــى حالــة : الصــرف 

آل " ثـم صـرفكم عـنهم " خلى سبيله قال تعـالى : عن العمل والغالم من المكتب 

ـــــه وانصـــــر : وصـــــرف المـــــال  . ١٥٢/ عمـــــران  ـــــه وتركـــــه ، : ف أنفق تحـــــول عن

ــدًا بنقــد والصــرافة  :تقلــب فيــه ، والصــراف : وتصــرف فــي األمــر  : مــن يبــدل نق

: والصـــرف   .مهنـــة الصـــراف والصـــرف علـــم تعـــرف بـــه أبنيـــة الكـــالم ومشـــتقاته

مكـــان صـــرف النقـــود ، وهـــي كـــذلك فـــي : والمصـــرف  .الخـــالص مـــن الشـــوائب 

  .اللهجة 

  :صرم 

  .شيء ، وهي كذلك في اللهجة الصرم الجلد ، والقطعة من كل 

  :صرى 

منعـه مــا يريـد وصـرى الناقـة حــبس لبنهـا فـي الضـرع وفــي : صـرى الرجـل صـريًا 

  .أي يتعذب ويتألم ألنه منع من شيء أراده : اللهجة يقال يتصره 

  : صعد 

كأنمـا " الذهاب في المكان العالي ، قـال تعـالى : عال والصعود : صعد صعودًا 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ١٢٥/ نعام األ" يصعد في السماء 

  :صعلك 

مـــــع داللـــــة . ك فـــــي اللهجـــــة الفقيـــــر والجمـــــع صـــــعاليك وهـــــي كـــــذل: الصـــــعلوك 

  .االحتيال

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  : صغر 

صــغير والجمــع صــغار ـ وصــغره جعلــه ســنه فهــو أو قــل حجمــه : صــغر صــغرًا 

صغيرًا ، وفي اللهجة تحمل المعنى نفسه إال انه فـي النطـق يبـدل صـدت الصـاد 

  . ةر ييقال زغر فهو زغير وزغ زاياً 

  :صفح 

وجــه كــل شــيء عــريض واســتعيدت فــي اللهجــة الــى رقــائق مــن الحديــد : الصـفيح 

  .تستعمل في أغراض مختلفة 

  :صفر 

دعـاه بالصـفير والصـفير صـوت : صوت بفمه وشفتيه وصفر لـه : صفر صفيرًا 

  .على درجة كبيرة من الرخاوة ، وهي كذلك في اللهجة 

  :صفق 

ضــرب بــاطن احــدهما علــى بــاطن األخــرى والمصــدر التصــفيق ، : ه صــفق بيديــ

  .مع أبدال صوت القاف كافًا وكشكشة . وهي كذلك في اللهجة 

  :صفا

راق وصــفا : خلــص مــن الكــدر ويقــال صــفا المــاء ونحــوه : صــفًا صــفوًا وصــفاء 

  .الجو لم يكن فيه غيم ، وهي كذلك في اللهجة 

  :صقل 

كــان أملســا مصــقوًال والصــقيل المجلــو ، : وصــقل صــقًال : صــقل الشــيء جــاله 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :صلع 

  .وسطه ، وهي كذلك في اللهجة أو انحسر شعر مقدم رأسه : صلع فالن صلعا 

  :صلف 

لـــم يحـــظ عنـــد النـــاس وابغضـــوه فهـــو صـــلف وهـــي صـــلفه ، وهـــي : صـــلف فـــالن 

  .كذلك في اللهجة 
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  :صمخ 

لتـه ، بألذن التي تفضي الـى طأصاب صماخه والصماخ قناة ا: صمخه صمخًا 

  .عمومًا  الرأسوفي اللهجة تطلق على 

  :صمم 

مضـى فـي رأيـه ثابـت : ّسدها ، وصمم على األمـر : صم القارورة ونحوها صمًا 

  .السداد ، وهي كذلك في اللهجة : العزم ،ـ والصمام 

  :صنبر 

الحلـة  أهلثقب الحوض الذي يخرج منه الماء عند الغسل واستعارها : الصنبور 

  .فأطلقوا هذه الكلمة على الحنفية 

  :صندد 

  .الشجاع الشريف والجمع صنايد  ، وهي كذلك في اللهجة الشديد: الصنديد 

  :صندوق 

معدن ونحوهما مختلـف األحجـام تحفـظ فيـه الكتـب أو الصندوق ،وعاء من خشب 

  .والمالبس ونحوهما والجمع صناديق ، وهي كذلك في اللهجة 

  : صاح 

ان " صـــوت العـــالي والواحـــدة صـــيحة وهـــي رفـــع الصـــوت قـــال تعـــالى الصـــياح ال

  .، وهي كذلك في اللهجة  ٢٩/ يس " كانت اال صيحة واحدة 

  :صاع 

تشــتت شــملهم وفــي اللهجــة يقــال : تفرقــت وصــاع اآلخــرون : صــاعت األشــياء 

  .فالن صايع وهي صايعة أي تسير من غير هدى وال مأوى لها 

  :صاد 

امســكه بالمصــيدة وقنصــه والصــيد هــو : وهمــا صــيدًا صــاد الطيــر والــوحش ونح

/ المائــدة " احــل لكــم صــيد البحــر " تنــاول مــا يظفــر ممــا كــان ممتنعــًا قــال تعــالى 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ٩٦
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  :صان 

  .صينية وهي نوع من األواني تستورد من الصين والجمع صوان 

  : صيوان 

  .وهي الخيمة المتسعة 

  :صبط 

  .سكت خوفًا : يل وفصيحها أسبط  عو أو سكت بعد شجار 

  : صخين 

  .أي كريم وفصيحها السخاء وهو الكرم 

  :صبخة 

  .تطلق على األرض المالحة وفصيحها سبخ 

  ) بالجيم األعجمية : ( صچم 

  .أي رماه بكالم لغز وغمز وفصيحة السجوم وهو الكثير الكدر 

  :صد 

  .أي منع وحجب وفصيحها صد بمعنى اعرض 

  :صطرة 

  .ى القفا وفصيحها سطر بمعنى صرع ضربه عل

  :صغن 

  .أي شرد ذهنه للتأمل وفصيحها صافن القوم إذا وافقهم 

  :صوغة 

  .الفعل صاغ من ما يجلبه المسافر هدايا عند مجيئه ، وهي 

  :صيت 

  .سمعه وهي من الفصيح الصيت 

  :صفرية 

  .أناء مصنوع من النحاس األصفر وهي عربية فصيحة 
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  ضادال حرف
  :ضبب 

الشيء إذا اجتمع ، وأضـب القـوم أضـبابا ومنـه جـاءت ضـبة الحديـد التـي  ضبب

يغلق بهـا البـاب ، والضـباب هـو الـذي كأنـه غبـار يجتمـع فيسـتر وهـي كـذلك فـي 

  .اللهجة 

  :ضبر 

جمعــــه وشــــده ، واالضــــبارة الحزمــــة مــــن الصــــحف ضــــم : ضــــبر الشــــيء ضــــبرًا 

  .بعضها إلى بعض والجمع أضابير وهي كذلك في اللهجة 

  : ضبط

أصـلح خللـه وهـي كـذلك : ضبطه ضـبطًا أحكمـه وأتقنـه ، وضـبط الكتـاب ونحـوه 

  .في اللهجة 

  :ضج 

جلـــب وصـــاح مـــن مشـــقة أو جـــزع ، والضـــجة الجلبـــة : ضـــج ضـــجًا وضـــجيجًا 

  .والصياح ، وهي كذلك في اللهجة 

  :ضحك 

الضـــحك انبســـاط الوجـــه وتكشـــر األســـنان مـــن ســـرور الـــنفس واســـتعير الضـــحك 

المؤمنــون " وكنــتم مــنهم تضــحكون"ضــحكت منــه ، قــال تعــالى للســخرية ، يقــال 

  :قال تأبط شرًا  ١١٠/

  )٧٥(تضحك الضبع لقتلى هذيل             وترى الذئب لها يستهل     

  :ضحى 

" وأن يحشـر النـاس ضـحى"انبساط الشـمس وامتـداد النهـار قـال تعـالى : الضحى 

  .، وهي كذلك في اللهجة  ٥٩/طه
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  :ضخ 

آلة النضح والرش وهي كـذلك فـي : جرى وانصب والمضخة :  ضخ الماء ضخاً 

  .اللهجة 

  :ضخم 

  .ضخم وهي ضخمة وهي كذلك في اللهجةعظم وغلظ فهو : ضخم ضخامة 

  :ضد 

" ويكونـــون عليـــه ضـــداً "خالفـــه ، والضـــد المخـــالف والمنـــافي قـــال تعـــالى : ضـــاده 

  .أي منافين لهم ، وهي كذلك في اللهجة  ٨٢/مريم

  :ضرح 

  .القبر ، والجمع ضرائح وهي كذلك في اللهجة : الضريح 

  :ضر 

مـــا كـــان مـــن ســـوء : ألحـــق بـــه مكروهـــًا أو أذى ، والضـــر : ضـــره ضـــرًا وضـــررًا 

  . ٨٤/األنبياء" فكشفنا ما به من ضر"الحال من فقر أو شدة قال تعالى 

  :ضرة

إحدى زوجتي الرجل ، وسميت بهذا االسم العتقادهم أنها تضر بـالمرأة : الضرة 

  .الضرر : األعمى ، والمضرة : ألخرى ، والضرير ا

  :ضرط 

أخرج ريحًا من آسـته مـع صـوت فهـو ضـراط وأضـرطه : ضرط ضرطًا وضراطًا 

الــريح الخارجــة مــن االســت مــع صــوت جــاء فــي المثــل : جعلــه يضــرط والضــراط 

  .وهي كذلك في اللهجة  )٧٦()قد يضرط العير والمكواة في النار(

  :ضعضع 

أضــعفه والضعضــاع : هدمــه حتــى األرض ،وضغضــغ الرجــل : ضعضــع البنــاء 

الضــعيف مــن كــل شــيء ، وفــي اللهجــة يقــال مضعضــع علــى زنــة اســم المفعــول 

  .أي ضعيف 
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  :ضعف 

ــــال تعــــالى  ــــوة ، ق ــــوب"الضــــعف خــــالف الق ــــب والمطل  ٧٣/الحــــج" ضــــعف الطال

اف والضــعف بضــم الضــاد فــي البــدن ، وبفتحهــا فــي العقــل والــرأي والجمــع ضــع

ـــه ضـــعفين واستضـــعفه  عـــّده ضـــعيفًا وهـــي : وضـــعفاء ، وضـــاعفه وضـــعفه جعل

  .كذلك في اللهجة 

  :ضغط 

ضــغط أحــدهما : غمــزه إلــى شــيء كحــائط أو غيــره وتضــاغطا : ضــغطه ضــغطًا 

  .الضيق والقهر ، وهي كذلك في اللهجة : اآلخر أو تزاحما والضغطة 

  :ضمد 

، والضــماد كــل مــا يضــمد بــه  ضــمد الجــرح وغيــره ضــمدًا وضــمادًا شــده بالضــماد

العضـو الجــريح أو الكســير مـن عصــابة ولفافــة تشـد عليــه وتــربط وهـي كــذلك فــي 

  .اللهجة 

  :ضمر 

  .ما تضمره في نفسك يصعب الوقوف عليه ، وهي كذلك في اللهجة : الضمير 

  :ضمضم 

أخذه كله ، والضمضام الجشع الذي يضم كـل شـيء إلـى نفسـه : ضمضم المال 

  .للهجة وهي كذلك في ا

  :ضاج 

مـــال ، وفـــي اللهجـــة تقـــال للشـــخص الـــذي يميـــل عـــن النـــاس أنـــه : ضـــاج عنـــه 

   .ضايج

  :ضار 

  .اشتد جوعه وفي اللهجة يقال يتضور من الجوع : ضار ضورًا 
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  :ضاق 

انضــم بعضــه إلــى بعــض فلــم يتســع ، والضــيق ضــد الســعة قــال : ضــاق ضــيقًا 

عاســره وزاحمــه : وضــايقه أي عجــز عــنهم ،  ٧٧/هــود" وضــاق بهــم ذرعــاً "تعــالى 

  . شدد عليه ، وتضايق لم يحتمل األمر ، وهي كذلك في اللهجة : وضيقه 

  :ضام 

  .ظلمه وأذله والضيم الذل وهي كذلك في اللهجة : ضامه ضيمًا 

  :ضاك 

  .تذوق وفصيحها ذاق 

  :ضغبرة 

يقال ضغضع : تطلق حين يلتبس األمر على اآلخرين وهي من الفعل ضغضع 

  .لم يوضحه الكالم أي 

  :ضير 

  .اإلزعاج والقلق وهي من الفعل ضير 

  :ضيم 

  .أذى وهي من الفعل ضام 
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  الطاء حرف
  :طبخ 

طــبخ ، والطباخــة حرفــة الطبــاخ : طــبخ الشــيء أنضــجه بمــرق ونحــوه ، وانطــبخ 

المطبــــوخ والمطــــبخ : الطــــاهي يعــــالج اللحــــم وغيــــره بــــالطبخ والطبــــيخ : والطبــــاخ 

  .اللهجة  موضع الطبخ ، وهي كذلك في

  :طبطب 

صّوت فـي تالطمـه واضـطرب والطبطبـة حكايـة : طبطب الماء والسيل ونحوهما 

  .وقع األقدام عند السير وهي كذلك في اللهجة 

  :طبع 

فطبــع "صــاغه وصــوره فــي صــورة مــا قــال تعــالى : طبــع الشــيء طبعــًا وطباعــة 

اب أي نقشــه ورســمه ومنــه جــاء طبــع الكتــ: ، وطبعــه  ٣/المنــافقون" علــى قلــوبهم

الســجية قــال : نقــل حروفــه إلــى الــورق ، والطــابع مــا يطبــع بــه أو يخــتم والطبعــة 

  : )٧٧(أعشى قيس

  له أكاليل بالياقوت فصلها          صواعها ال ترى عيبًا وال طبعا   

  :طبل 

آلــة يشــد عليهــا الجلــد ونحــوه ينقــر عليــه والجمــع طبــول وأطبــال والطبلــة : الطبــل 

  .ارب على الطبل وهي كذلك في اللهجة الض: هي الطبل والطبال 

  :طحل 

ـــه طحـــًال  ـــه والطحـــال : طحل ـــين المعـــدة والحجـــاب : أصـــاب طحال عضـــو يقـــع ب

  .الحاجز يسار البطن وفي اللهجة يقال انطحل من كثرة األكل 

  :طحن 

صــّيره دقيقــًا وانطحــن مطــاوع طحنــه وهــي كــذلك فــي : طحــن الحــب وغيــره طحنــًا 

  .اللهجة 
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  :طرب 

خــف واهتــز مــن فــرح أو مــن حــزن وأطربــه جعلــه يطــرب وتطــرب : طــرب طربــًا 

اهتز طربًا والمطرب اسم فاعل من أطرب ، وفي اللهجة تطلق كلمة الطرب فـي 

  )٧٨(: حالة الفرح فقط ، قال ابن الدمينة 

  فال خير في الدنيا إذا أنت لم تزر        حبيبًا ولم يطرب إليك حبيب   

  :طرد 

وال تطـــرد " بعـــاد علـــى ســـبيل االســـتخفاف قـــال تعـــالى هـــو اإلزعـــاج واإل: الطـــرد 

وطــرده نحــاه اســتخفافًا أو عقابــًا لــه ، وطــارده حمــل عليــه ،  ٥٢/ األنعــام" الــذين

  .المطرود ، وهي كذلك في اللهجة : والطريد 

  :طّر 

زينــه ، وفــي اللهجــة يقــال ألحــد : طــرت النجــوم أشــرقت وأضــاءت ، وطــر البنــاء 

  .موشمة برسوم ذات زينة  طرة ألنها: وجهي العملة 

  :طرز 

  .وّشاه وزخرفه وهي كذلك في اللهجة : طرز الثوب وغيره 

  :طرش 

  .كذلك في اللهجة ثقل سمعه ، فهو أطرش وهي طرشاء وهي: طرش طرشًا 

  :طرطر 

  .الوغد الضعيف والجمع طراطير وهي كذلك في اللهجة : الطرطور 

  :طخ 

، فـي اللهجــة يقـال طخخــت بفــالن أي رمـاه وأبعــده : طـخ الشــيء طخـًا وطخوخــًا 

  .صدمته برفق 

  :طرق 

أمـــال رأســـه إلـــى صـــدره وســـكت لحيـــرة أو خـــوف : قرعـــه وأطـــرق : طـــرق البـــاب 

  .السبيل الذي يطرق باألرجل وهي كذلك في اللهجة : والطريق 
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  :طفل 

والجمــع  ٦٧/غــافر" ثــم يخــرجكم طفــًال " الولــد مــادام ناعمــًا قــال تعــالى : الطفــل 

  .كذلك في اللهجة أطفال وهي 

  :طاح 

  .أسقطه ورماه وفي اللهجة يقال طاح الشيء إذا سقط : أطحه 

  :طفر 

  .قفز وهي كذلك في اللهجة : طفر فالن 

  :طف 

  .خف وأسرع ، وفي اللهجة يقال طف فالنًا أي أبعده وطرده : طف الفرس 

  :طمس 

ة األثـر أعماهـا ، والطمـس إزالـ: شوهه أو أزالـه ، وطمـس عينـه : طمس الشيء 

وانطمـس مطـاوع الطمـس  ٨/المرسـالت" فإذا النجوم طمسـت" بالمحو قال تعالى 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :طم 

  .طم الشيء غطاه ، وفي اللهجة يقال أطمه أي أخفيه 

  :طنبل 

البليــد األحمــق وهــي كــذلك فــي اللهجــة إال أنهــا فــي النطــق تكــون بقلــب : الطنبــل 

  .الطاء تاًء تنبل 

  :طاس 

  .إناء من نحاس ونحوه يشرب به وفي اللهجة يقال طاسة الطاس 

  :طاش 

انحــرف واضــطرب ، وهــي كــذلك فــي اللهجــة قــال طــاش : طــاش طيشــًا وطيشــانًا 

  .نزق وزل وخف عقله : فالن 
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  :طين 

 ١١/الصـــافات " مـــن طـــين الزب" التـــراب والمـــاء المخـــتلط قـــال تعـــالى : الطـــين 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :طاقية 

يلبس في الرأس طاقية ، وأصلها من الوقايـة مـن حـر الشـمس أي تقيـه  يقال لمن

  .منها 

  :طبش 

يقــال لمــن يلعــب بالمــاء يطــبش وأصــلها بطــش أي تنــاول الشــيء بشــدة وعنــف ثــم 

  .حدث فيها قلب 

  :طفش 

  .يقال لمن يهرب طفش وأصلها طفس أي مات 

  :طارش 

  .س تطلق على الشخص الذي يبعث أو يجلب األخبار وفصيحها طر 

  :طاسة 

  .إناء نصف كروي من نحاس ونحوه يشرب فيه وفصيحها طاس 

  :طبر 

  .أداة تشبه الفأس وهي عربية فصيحة 

  )بتضعيف الباء: (طبش 

  .تحرك داخل الماء وأحدث صوتًا ، وفصيحها طبطب 

  :طبك 

  .وعاء لحمل األشياء وفصيحها طبق 

  :طربكة 

  .تطلق على الصخب وفصيحها أطبق 
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  :طرهات 

  .توافه وفصيحها ترهات أي 

  :طرش 

  .مجموعة ال تفهم مشينًا وهي مأخوذة من الطرش أي ثقيل السمع 

  :طخ 

  .طخ الشيء مسه وفصيحها طخ طخًا أبعده 

  :طش 

  .نشر ووزع وفصيحها طش أيضًا يقال طشت السماء بمعنى أمطرت 

  :طسة 

  .حفرة في األرض وهي في الفصيح كذلك 

  :طعج 

  .حها دعج بمعنى لوى الشيء وفصي

  :طك 

  .ضرب وفصيحها دق 

  :طالبة 

  .مشكلة وهي مأخوذة من طلب الشيء 

  :طالگة 

  .فتحة الباب وهي مأخوذة من الطلق 

  :طاح 

  .بمعنى سقط وفصيحها كذلك ، وهي من ألفاظ الشتم يقال طاح حظك 

   : طر

بمعنـى طلــع أو مــّر يقـال طــر مــن يمنـة ، أو بمعنــى اجتيــاز يقـال طــرهم وفصــيح 

  .معنى طلع وطرق الموضع جعله حمراً لكلمة طرق يقال طرق النجم بهذه ا
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  :طمس 

  .غطست قدماه في الوحل أو الماء وهي كذلك في الفصيح 

  :طم 

  .دفن الشيء أو أخفاه ، وفي الفصيح غمر وغطى 

  :طمبخ 

بمعنى أذعن واستجاب وهي منحوتة من طمر على مطمـار فـالن أي حـذا حـذوه 

  .وبخبخ بمعنى استرخى 

  :طوب 

وألن المـدفع ) اآلجر(وتطلق على المدفع ، وفصيحها طوب وهو اللبن المحروق 

  .يحرق كل شيء استعيرت الكلمة له 

  :طوبة 

  .تطلق على الكرة التي يلعب بها الرياضيون وهي من األلفاظ المولدة 

  :طوبز 

  .تقال للشخص الذي يحنى رأسه ويرفع عجيزته وهي مأخوذة من طأطأ 

  :طوز 

  .تركية وتطلق على مساحيق الغسيل على التراب العالق بالجو وأصولها وتطلق

  :طهجع 

  .تطلق على السلعة الرديئة الصنع وفصيحها طهش أي فسد 

  :طيط 

  .كلمة سخرية وفصيحها طاش أي نزق وزل 

  :طرة 

  .أحد وجهي العملة وفصيحها درة 

  :طف 

  .بمعنى أخربه وفصيحها يقال طف إذا أسرع 
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  الظاء حرف
  :فر ظ

فاز به ونالـه ، قـال تعـالى : قهره فهو ظافر ، وظفر بالشيء : ظفر فالن بعدوه 
  .وهي كذلك في اللهجة  ٢٤/الفتح" من بعد أن أظفركم عليهم" 

  : ظل  
ضـوء شـعاع الشـمس إذا اسـتترت عنـك بحـاجز والجمـع ظـالل وظـل كـل : الظل 

ــيكم الغمــام" شــيء شخصــه ، قــال تعــالى  وهــي كــذلك فــي  ٥٧/البقــرة" وظللنــا عل
  .اللهجة 

  :ظل 
فعلــه نهـارًا ، ودام علـى فعلـه وهـي كـذلك فــي : ظـل فـالن بفعـل كـذا ظـًال وظلـوًال 

  .اللهجة 
  :ظلم 

" إن الشــرك لظلــم عظــيم" جــار وجــاوز الحــد ، قــال تعــالى : ظلــم ظلمــة وظلمــة 
أو كظلمـات فـي " عدم النـور والجمـع ظلمـات قـال تعـالى : ، والظلمة  ١٣/لقمان

  .وهي كذلك في اللهجة  ٤٠/النور "بحر لجي
  :ظن 

اســم لمــا يحصــل عــن أمــارة ومنــي قويــت أدت إلــى العلــم ومتــى ضــعفت : الظــن 
" نــــون أنهــــم مالقــــوا ربهــــمالــــذين يظ" جــــدًا لــــم يتجــــاوز حــــد التــــوهم قــــال تعــــالى 

  .٤٦/البقرة
  :ظهر 

ظهــر الشــيء ظهــورًا بــرز وتبــين بعــد الخفــاء ، والظهــر خــالف الــبطن ، وظهــر 
سـاعة زوال : مواخر الكاهل إلى أدنى العجـز والجمـع ظهـور ، والظهـر اإلنسان 

  .الشمس ، وهي كذلك في اللهجة 
  :ظلف 

  .تطلق على ظفر المجترات وهي فصيحة 
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  العين حرف
  :عبأ 

العبــاءة نــوع مــن األكســية وهــي معروفــة فــي لهجــة الحلــة بهــذا االســم ولكــن دون 

  .الهمز 

  :عبث 

لعــب وعمــل مــا ال فائــدة فيــه وهــي كــذلك فــي  عبــث بالشــيء خلطــه ، وعبــث عبثــاً 

  .اللهجة 

  :عبس 

العبـــوس قطـــوب الوجـــه مـــن ضـــيق الصـــدر، وعـــبس تجهـــم فهـــو عـــابس وعبـــاس 

وهـي كـذلك فـي اللهجـة  ١٠\اإلنسـان" يوما عبوسـا قمطريـرا"وعبوس ، قال تعالى 

.  

  :عتب 

  .المه وخاطبه مخاطبة االدالل وهي كذلك في اللهجة : عتب عليه

  :العتبة 

خشبة البـاب التـي يوطـأ عليهـا ، أو الخشـبة العليـا ، وفـي اللهجـة تكسـر : عتبة ال

  .العين وتسكن التاء وتعني المرقاة التي توصل إلى البيت أو إلى السطح 

  : عثر 

مطـــاوع عثـــر ويقـــال عثـــرت علـــى كـــذا ، قـــال : زل وكبـــا ، وتعثـــر : عثـــر عثـــارًا 

  .في اللهجة  وهي كذلك.  ٢١\الكهف" وكذلك أعثرنا عليهم"تعالى

  :عجج 

الغبــار الــدخان وهــي : اشــتد هبوبهــا وســاقت العجــاج ، والعجــاج : عجــت الــريح 

  .كذلك في اللهجة 
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  :عجرف 

جفــوه فــي الكــالم : تكبــر وركــبهم بمــا يكرهونــه ، والعجرفــة : تعجــرف عــن القــدوم 

  .وكذلك في اللهجة

  :عجز

 ١٠دة البـرد مـن أيام العجوز عند العرب خمسة أيـام وهـي معروفـه فـي شـ: عجز

  . آذار من كل عام  ١٩إلى 

  :عجل 

اســتحثه ، والعجــل ولــد البقــرة والجمــع : العاجــل مقابــل األجــل ، واســتعجل فالنــًا 

ـــــة  ـــــاتي فـــــال تســـــتعجلون"الســـــرعة ، قـــــال تعـــــالى : عجـــــول ، والعجل " ســـــأريكم آي

وهي كذلك في اللهجـة وتطلـق علـى الضـرب علـى القفـا مـأخوذة مـن  ٣٧\األنبياء

  .من سبقه إلى الضرب عاجله ع

  :عذق 

كــل غصــن لــه ثقــب والجمــع اعــذاق وعــذوق وهــي كــذلك فــي اللهجــة مــع : العــذق 

  .إبدال الذال ثاءا والقاف كافآ مكشكشه يقال عثك 

  :عربد 

الشـرير وقـد أخـذت الكلمـة مـن العربيـد : عربد ساء خلقـه ، فـآذى النـاس والعربيـد 

  .اللهجة وهي الحية التي تنفخ وال تؤذي وهي كذلك في 

  :عرك 

كان شديد الـبطش فـي الحـرب ، وعاركـه قاتلـه ، وفـي اللهجـة : عرك فالن عركًا 

  .أي شجار وقتال : يقال عركة 

  :عزم 

آل عمـران " فإذا عزمت فتوكـل علـى اهللا " جّد ، قال تعالى : عزم عزمًا وعزيمة 

 والعــزم الصــبر والجــد والعزيمــة مــا عزمــت عليــه وفــي اللهجــة تحمــل هــذه ١٥٩/

  .الدالالت مع داللة جديدة هي اإلقبال على الوليمة 
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  :عشش 

عش الطائر لزم عشه ، والعش بضم العين ما يجمعه الطائر من حطام العيـدان 

وغيرهــا يجعلــه فــي شــجرة والجمــع أعشــاش وعشــوش وهــي كــذلك فــي اللهجــة مــع 

  .كسر العين 

  :عصب 

مــة والجماعــة مــن العما: طــواه ولــواه وشــده ، والعصــابة : عصــب الشــيء عصــبًا 

النـــاس أو الخيـــل أو الطيـــر والجمـــع عصـــائب وهـــي كـــذلك فـــي اللهجـــة غيـــر أن 

  .جمعها يكون عصابات 

  :عصد 

دقيـــق يخلـــط بالســـمن ويطـــبخ : لـــواه فهـــو معصـــود ، والعصـــيدة : عصـــد الشـــيء 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :عصر 

: اســتخرج مــا فيــه مــن دهــن أو مــاء ونحــوه ، والعصــير : عصــر الشــيء عصــرًا 

الوقـــت فـــي آخـــر النهـــار إلـــى : الســـائل الـــذي يســـتخرج مـــن الشـــيء ، والعصـــر 

  .احمرار الشمس وهي كذلك في اللهجة 

  :عصف 

والجمــع  ٢٢/يــونس" ريــح عاصــف" اشــتد هبوبهــا ، قــال تعــالى : عصــفت الــريح 

  .عواصف وهي كذلك في اللهجة 

  :عض 

يعــض " ى نــدم ، قــال تعــال: أمســكه بأســنانه ، وعــض علــى يــده : عضــه عضــًا 

  .وهي كذلك في اللهجة  ٢٧/الفرقان " الظالم على يديه 

  :عطب 

هلـــك وفســـد وهـــي كـــذلك فـــي اللهجـــة يقـــال لكـــل شـــيء لـــم يعمـــل : عطـــب عطبـــًا 

  .بصورة صحيحة أصابه عطب 
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  :عطابة 

  .وهي خرقة تؤخذ بها النار يكوى بها الجرح ويقال لها في الفصحى عطبة 

  :عفس 

   .وضغطه ضغطًا شديدًا وهي كذلك في اللهجةعفسه عفسًا طرحه على األرض 

  :عفش 

  .تقال لمتاع البيت 

  :عفص 

لواهـا ، وفـي الفصـحى تلفـظ : ثناه وعطفه ، وعفص يده : عفص الشيء عفصًا 

  .بالسين يقال عفس الشيء فهو عافس 

  :عربون 

  .مبلغ من المال يدفع مقدمًا لشراء سلعة ما ، وهو في الفصيح كذلك 

  :عاف 

  .وفي الفصيح يقال عاف بمعنى دار حول الشيء  بمعنى ترك

  :عبن 

  .بمعنى السبب وهي مولدة من اللفظة الفصيحة ألن 

  :عبالك 

  .أي يدور في خلدك وفصيحها على بالك 

  :عبري 

  .تطلق على راكب السيارة وهي مأخوذة من عبور الطريق أي قطعه 

  :عبالي 

  .اعتقدت ذلك وفصيحها كان باعتقادي 

  :عاين 

  .ى نظر ، مشتقة من العين بمعن
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  :عنت 

  .جر الشيء بقوة ، وفصيحها عتل ، يقال عتله أي جره جرًا عنيفًا 

  :عرمة 

  .ئة اللسان وفصيحها عرم بمعنى خبثوتطلق على المرأة السيئة الخلق البذي

  ) :عرگ(عرق 

تطلق على شراب مخمر مقطر مسكر وهي مولدة من العرق وهو ما يترشح مـن 

  .ن غدد خاصة مسام الجلد م

  :عروة 

مــــا يستمســــك بــــه : تطلــــق علــــى آذان اإلنــــاء أو اإلبريــــق وفــــي الفصــــيح العــــروة 

  .ويعتصم 

  :عزب 

تطلــق علــى الشــخص غيــر المتــزوج ، والمعــزب الرجــل الــذي يــدعو أصــدقاؤه إلــى 

  .وليمة في بيته وفي الفصيح معزبة الرجل امرأته 

  :عزة 

  .من عّز األمر إذا اشتد تطلق عند االستغراب والمفاجأة وهي مولدة 

  :عزاء 

  .التأبين مجلس يعقد عند وفاة شخص ما وهي مأخوذة عّز 

  :عشتو 

لفظة تطلق عند االستنكار أو االستخفاف وأصلها تعاش أي تجاهل وتطلق عنـد 

  .الدعاء لآلخرين بمديد العمر وهي من العيش 

  :عفط 

وان صـوتًا مـن أنفـه تطلق حين يخرج اإلنسان صوتًا من شفتيه وحين يخـرج الحيـ

  .وهي كذلك في اللهجة 
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  :علبة 

وعاء من خشب أو ورق أو صـفيح تحفـظ فيـه األشـياء وفـي الفصـيح قـدح ضـخم 

  .من خشب أو من جلود اإلبل 

  :عصيدة 

  .نوع من األكالت تصنع من النشا ، وفي الفصيح دقيق يلت بالسمن ويطبخ 

  :عنجر 

هــي مشــتقة مــن الفعــل الفصــيح تقــال للشــخص الــذي ال يحســن التفــاهم معنجــر و 

عجــر بمعنــى غلــظ وســمن وتطلــق كــذلك فــي اللهجــة علــى موقــع أو أثــر الضــربة 

  .على الجبهة بعد حصول ورم فيه 

  :عجوز 

  .تطلق على الشخص حين يكبر سنه ويضعف بدنه وهي فصيحة 

  :العوز 

  .وتعني الحاجة وهي فصيحة 

  :عليمن 

  .وفصيحها على من 

  : عگب

  .ا عقب بمعنى بعد وفصيحه

  : عگد

  .بمعنى زقاق وفصيحها عقد 

  :عنفة 

  .تطلق على الشخص المعتد بنفسه وفصيحتها أنفة 

  :نتكة ع

تطلق علـى الشـخص الـذي يتصـرف بعنجهيـة وهـي مشـتقة مـن العتـك وعتـك كـل 

  .شيء ما عظم منه 
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  :عليش 

  .ألي سبب وهي منحوتة من على أي شيء 

  :عايق 

  .ائق وهو الذي يمتنع ويتشيط تطلق على الشخص الخبيث وفصيحها ع

  : تيگةع

  .أي قديمة وفصيحها عتيقة ، وعتق الشيء إذا قدم 

  :عش 

  .تطلق على وكر الطائر وهي كذلك في الفصحى 

  :عصعص 

ب ومتشـــــدد وهـــــي فصـــــيحة ومثلهـــــا أي تشـــــدد ويقـــــال هـــــو معصـــــعص أي صـــــل

  .معصلج

  :علواه 

  .بعة تقال المتحان شيء أو تمنيه وفصيحها عالوله وتعني المتا

  :عنطز 

تطلق علـى الشـخص الـذي ال يوافـق أصـحابه أو ينفـرد عـنهم وفصـيحها عـرطس 

  .الرجل أي تنحى عنهم 

  ) :بتضعيف الياء(عيط 

بمعنــــى بكــــى بصــــوت عــــال وفصــــيحها التعــــيط وتعنــــي غضــــب الرجــــال والجلبــــة 

  .والصياح 

  :عينة 

  .وهي خيار الشيء وفي الفصيح عينة كل شيء أجوده 

  :على شنو 

  أي سبب مولدة من كلمتين ما على ماذا ؟  أي على

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :عكروك 

  .تطلق على الضفدع وهي مشتقة من عكر الشيء إذا كدر 

  :عتوي 

تطلــق علــى مــن كـــان ضــخم الجثــة وهــي مـــأخوذة عتــا عتــوًا إذا اســتكبر وجـــاوز 

   .الحد

  :عفطي 

  .تطلق على الشخص التافه مأخوذة من عفط إذا صدر صوتًا من شفتيه 

  

  ) :ف الالمبتضعي(عّالس 

تطلــق علــى الشــخص الــذي يأكــل مــال غيــره فــي الحــرام وهــي مــأخوذة مــن العلــس 

  .وهو ما يؤكل ويشرب 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الغين
  :غاز 

  .حالة من حاالت المواد الثالث تكون في العادة شفافة 

  :غبار 

  .ما دق من التراب أو الرماد وهي كذلك في اللهجة 

  :غبش 

  .للهجة وهي ظلمة آخر الليل وهي كذلك في ا

  :غبطة 

تمنــــى لــــه الخيــــر وفــــرح لــــه ، والغبطــــة فــــي الفصــــحى أن يتمنــــى المــــرء مثــــل مــــا 

  .للمغبوط من نعمة 

  :غبن 

  .بمعنى غلب ، وفي الفصحى غبن فالنًا في البيع أي غلبه ونقصه 

  :غبي 

  .تطلق على الشخص البليد وهي فصيحة 

  :غدر 

  .الغدر نقض العهد وهي فصيحة 

  :غرب 

فـــت ، والغريـــب الرجـــل لـــيس مـــن القـــوم وال مـــن البلـــد والغربـــة غربـــت الشـــمس اخت

  .البعد والمغرب مكان غروب الشمس وكلها فصيحة 

  :غراب 

  .جنس طير من الجوائم وهي فصيحة 

  :غث 

الغث الـرديء مـن كـل شـيء وفـي اللهجـة فـالن غثيـث بمعنـى سـيء الطبـع ثقيـل 

  .وهي فصيحة 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :غرز 

هـا وفـي الفصـيح غـرز الشـيء فـي الشـيء يقال غرزت السيارة أي ثبتـت فـي مكان

  .أي أثبته فيه 

  :غرغرة 

  .يقال غرغر فالن أي وضع الماء في فمه دون أن يبلعه ، وهي فصيحة 

  :غرفة 

تنطق بضم الغين وتعني الحجرة التي يأوي إليها الناس وهـي مـن الفعـل الفصـيح 

تح الغـين غرف يقال غرف الشيء إذا قطعه ، والغرفة تقطع من البناء وتنطق بف

  .وتعني أخذ شيئًا من الماء وفصيحها بضم الغين 

  :غرق 

  .غرق في الماء أي غلبه الماء فهلك باالختناق أو كاد وهي فصيحة 

  ) :بكسر الغين(غرة 

  .تطلق على ما يلصق به الورق والجلد والخشب وفصيحها غراء 

  :غزل 

  .يقال غزل الصوف أو القطن بمعنى فتله خيوطًا وهي فصيحة 

  :غزل م

تنطــق فــي اللهجــة بضــم المــيم فصــيحها بكســر المــيم ويطلــق علــى مــا يغــزل بــه 

  .الصوف أو القطن 

  :غسل 

  .أزال عنه الوسخ وهي فصيحة 

  :غشيم 

  .تطلق على الجاهل باألمور وهي فصيحة 

  :غصب 

  .أخذه قهرًا وهي فصيحة 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :غص 

  .غص بالماء ونحوه وقف في حلقه فلم يكد يسيغه وهي فصيحة 

  :غصن 

  .ما تشعب من ساق الشجرة وهي فصيحة 

  :غضب 

  .الغضب السخط واالنتقام وهي فصيحة 

  :غطس 

  .غطس في الماء انغمر فيه وهي فصيحة 

  :غط 

  .يقال غط في نومه إذا صات وردد النفس في خياشيمه وهي فصيحة 

  :غطاء 

  .ما يجعل فوق الشيء ويواريه وهي فصيحة 

  :غفر 

  .ستر وعفا وهي فصحة 

  :غفل 

  .سها وأهمل وهي فصيحة 

  :غلب 

  .قهر وأخذ الشيء كرهًا وهي فصيحة 

  :غلط 

  .أخطأ وجه الصواب وهي فصيحة 

  :غلق 

  .أوصد وهي فصيحة 

  :غال 

  .ارتفاع األسعار : زاد وارتفع وهي فصيحة والغالء 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :غمز 

  .غمز على فالن طعن فيه وغمز بعينه أشار إليه بها وهي فصيحة 

  :غمس 

ـــه وهـــي يقـــال غمـــس اللقمـــ ة فـــي األدام أو غمـــس الشـــيء فـــي المـــاء أي غمـــزه ب

  .فصيحة 

  :غمض 

  .يقال غمضت عينه أي نامت وهي فصيحة 

  :غيمة 

  .تطلق على السحابة وفصيحها غمامة 

  :غنم 

  .قطيع من المعز والضأن ال واحد له من لفظه وجمعها أغنام وهي فصيحة 

  :غنى 

غنيـة مـا يتـرنم بـه مـن الكـالم وكلهـا طرب وترنم بالكالم ، واغتنى صار غنيًا واأل

  .فصيحة 

  :غاص 

  .غاص في الماء نزل تحته وهي فصيحة 

  :غاظ 

  .أغضبه أشد الغضب وهي فصيحة : غاظه غيظًا 

  :غمج 

  .يقال مكان غميج أي عميق وهي مأخوذة من الفعل الفصيح عمق 

  :غمق 

  .يقال لون غامق أي داكن وهي فصيحة 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الفاء
  :فأس 

يــد ملســاء مــن الخشــب وســن عريضــة مــن الحديــد يحفــر بهــا وهــي فــي آلــة ذات 

  .الفصيح مهموزة وفي اللهجة تسهل همزتها فيقال فاس 

  ) :بتضعيف التاء(فت 

فــت الشــيء دقــه وكســره وفــت فــي عضــده أوهــن قوتــه وهــي فصــيحة وفــي اللهجــة 

  .يقال فتني فت أي حطم قلبي 

  :فتح 

  .مر بدأه به وكلها فصيحة فتح الباب أزال أغالقها ، وفاتحه في األ

  :فتر 

  .فتر السحاب سكن ، والفاتر ما بين الحار والبارد وكلها فصيحة 

  ) :بالكاف األعجمية(فتك 

  .وفصيحها فتق وتعني شق 

  :فتك 

  .فتك به بمعنى غدر به واغتاله وهي فصيحة 

  :فتك 

  .فتل الحبل لواه وبرمه وهي فصيحة 

  :فتن 

ستهواه وأعجبـه والفتنـة العـذاب ، وفـي اللهجـة أن يـذكر الفتنة االبتالء وافتتن به ا

  .شيئًا عن سر صاحبه 

  :فجر 

  .الفجر انكشاف ظلمة الليل ، والفاجر الفاسد غير المكترث وكلها فصيحة 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :فجل 

وتنطــق فــي اللهجــة بكســر الفــاء وفــي الفصــحى بضــمها وهــو نبــات عشــبي حــولي 

  .أو ثنائي الحول واحدته فجلة 

  :فحج 

  .فحج على من كانت ساقاه منفرجتين وهي فصيحة تطلق األ

  :فحم 

  .الفحم مادة سوداء ذات مسام تتخلف من إحراق الخشب والعظام وهي فصيحة 

  :فخذ 

وتنطق في اللجة بضم الفاء والخاء وفي الفصحى بفـتح الفـاء وكسـر الخـاء وهـي 

  .ما فوق الركبة إلى الورك وهي مؤنثة 

  :فخم 

  .الفخم الضخم وهي فصيحة 

  :فرد 

  .الفرد من اإلنسان وغيره الواحد وهي فصيحة 

  :فرز 

  .فرز الشيء ميزه ونحاه وهي فصيحة 

  :فرس 

  .واحد الخيل وهي فصيحة 

  :فرش 

فرش الشيء بسطه على وجه األرض ، والفراش بكسر الفاء ما يفترش من متاع 

ة البيت ، والفراشة جنس من حشرات تتهافت حـول السـراج فتحتـرق وكلهـا فصـيح

وهـــي مـــن يتـــولى أمـــر الفـــراش ) بتضـــعيف الـــراء(ومنهـــا جـــاءت مهنـــة الفـــراش . 

  .وخدمته في المنازل ونحوها 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :فرصة 

  .الفرصة النوبة تكون بين القوم وهي فصيحة 

  )بتضعيف الراء: (فرط 

  .يقال فرط في الشيء بمعنى قصر فيه وضيعه وهي فصيحة 

  :فرهد 

الفصيح يقال فرهد الغـالم إذا ضـاقت  وتطلق في اللهجة على عملية السرقة وفي

  .نفسه 

  ) :بتضعيف الزاي(فز 

  .وتعني فزع ووثب وهي فصيحة 

  :فستان 

  .وهي كلمة مولدة من الفتنةثوب مختلف األشكال واأللوان من مالبس النساء 

  :فتش 

  .بمعنى البحث وهي كذلك في اللهجة 

  :فستق 

ون فســتقي أي يميــل إلــى شــجر مثمــر ولثمرهــا لــب مائــل إلــى الخضــرة ، ويقــال لــ

  .الخضرة 

  :فسخ 

  .يقال فسخ الشيء نقضه وفسخ البيع أو العقد وهي كلمة فصيحة 

  :فسد 

فســــد اللحــــم أو اللــــبن أو نحوهمــــا بمعنــــى أنــــتن أو عطــــب والفســــاد التلــــف وهــــي 

  .فصيحة 

  :فسيلة 

  .النخلة الصغيرة تقطع من األم أو تقلع من األرض فتغرس وهي فصيحة 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :فس 

  .حًا من مفساه بال صوت يسمع وهي فصيحة أخرج ري

  :فش 

  .فش القربة أخرج ما فيها من الماء أو الهواء وفش الورم خف وهي فصيحة 

  :فشخ 

  .يقال فشخ فالنًا أي أخرج الدم من رأسه وفي الفصحى صفعه ولطمه 

  :فشل 

  .تعني أخفق وتراجع وفصيحها فشل بمعنى تراخى وجبن 

  :فص 

  .تم من الحجارة الكريمة وغيرها وهي فصيحة الفص ما يركب في الخا

  :فضح 

  .فضحه كشف معايبه وهي فصيحة 

  :فض 

  .يقال فض األمر أي قطعه وفضه فرقه وهي فصيحة 

  :فضفض 

  .بمعنى قل ما تشاء حتى ترتاح والفضفضة االتساع واالنتشار وهي فصيحة 

  :الفطحل 

  .تطلق على من كان غزير العلم وهي فصيحة 

  :فطر 

الصــائم قطــع صـيامه بتنــاول مفطراتــه ، وأفطــر فـالن تنــاول وجبــة الصــباح أفطـر 

  .وتفطر الشيء تقطع أو تشقق وكلها فصيحة 

  :فطس 

  .مات من غير علة ظاهرة وهي فصيحة 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :فطم 

  .قطعت عنه الرضاعة وهي فصيحة : فطم الرضيع 

  :فلت 

  .عن تدبر كان ذلك األمر فلتة إذا لم يكن : تخلص في سرعة فهو فالت ويقال 

  :فلكة 

يـــدل علـــى اســـتدارة فـــي الشـــيء ، يقـــال فلـــك ثـــدي المـــرأة إذا اســـتدار وفـــي : فلـــك 

  .اللهجة يقال لموضع االستدارة في الطرف فلكة 

  :فندق 

  .نزل يهيأ إلقامة المسافرين باألجر وهي فصيحة 

  :فنش 

  .وتعني استرخى فيه ورجع عنه وهي فصيحة 

  :فتك 

  .فنك في األمر إذا لج وبالمكان إذا أقام به كلمة استفهام وتحد واصلها 

  :فات 

  .مضى وقته ولم يفعل وفات فالن مضى ومر وهي فصيحة 

  :فوم 

يقــال غســلت راســي فــوم واحــد ، والفومــة فــي الفصــحى الشــيء القليــل يحمــل بــين 

  .اليدين 

  :مخط 

  .تعب وكّل وفصيحها فحث في األرض أي بحث 

  :فلح 

  .الفوز : الح فاز فيه والف: فلح في الشيء 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :فدوة 

يقال فدوة إلك أي استنقذك بنفسي وفصـيحها فـداء وهـي مـا يقـدم مـن مـال ونحـوه 

  .لتخليص المفدى 

  :فرخ 

  .لفرخ من الرجال الذليل وهي فصيحةولد الطائر وكل صغير من الحيوان وا

  :فرد 

كلهـا يقال فرد الرجل أي اعتـزل النـاس وتفـرد بـاألمر انفـرد اسـتفرد بـاألمر انفـرد و 

  .فصيحة 

  ) :بالكاف األعجمية(فرك 

  .تعني مفرق الشعر وفصيحها الفرق وتعني الفاصل بين صفين من الشعر 

  :فلقة 

تعليق قدمي الطالب المسيء على خشبة وضربهما بالعصا والفلقة فـي الفصـحى 

  .تعني الخشبة 

  :فوك 

  .أعلى وفصيحها فوق 

  :فيء 

  .جة دون همز ما كان شمسًا فنسخه الظل وتنطق في الله

  :فجأ 

  .هجم عليه من غير أن يشعر به وهي فصيحة 

  :فرفش 

  .تنعم وتمتع وفي الفصيح الرفش األكل والشرب في نعمة وأمان 

  :فعص 

  .داس عليه وفي الفصيح عفس الشيء ألزقه بالتراب 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :فرجة 

  .الذهاب للتنزه وفصيحها الفرجة انكشاف الهم 

  :فار 

  .ويقال فعله فورًا أي في بدء أمرهرت القدر تفور فورًا ، الغليان ، يقال فا: الفور 

  :فاز 

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقـد " فاز يفوز فهو فائز إذا نجا ، قال تعالى 

  . ١٨٥/آل عمران" فاز 

  :فاح 

  .فاح يفيح إذا ثار ، ويقال في الريح وغيرها ، وفي اللهجة يقال فاحت ريحته 

  
                                     



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف القاف
  :قبح 

  .القبيح ضد الحسن وقبح اهللا فالنًا أبعده عن الخير وهي فصيحة 

  :القبر 

  .المكان الذي يدفن فيه الميت وهي فصيحة 

  :القبعة 

خرقة تخـاط كـالبرنس يلبسـها النـاس علـى الـرأس وفصـيحها قبـع الرجـل أي أدخـل 

  .رأسه في ثوبه 

  :قح 

خـالص خـال مـن الشـوائب وفـي الفصـحى يقـال إعرابـي يقال فـالن أصـله قـح أي 

  .قحاح 

  :قحط 

  .قلة خير الشيء وهي فصيحة : القحط 

  :القط 

  .الهر وهي كلمة فصيحة 

  :صاب گ –قصاب 

  .تطلق على الجزار وفي الفصحى القصاب الجزار وحرفته القصابة 

  :قند 

  .قطع من السكر وفي الفصحى عصارة قصب السكر إذا جمد 

  :قشر 

  .الشيء أزال قشرته وهي فصيحة وتنطق في اللهجة بالكاف األعبية  قشر

  :القبقاب 

  .نعل تتخذ من خشب وشراكها من جلد وهي فصيحة 
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  :كرص  –قرص 

  .القرص باألصابع قبض على الجلد بإصبعين حتى يؤلم وهي فصيحة 

  :قشمر 

  .وتطلق على المغفل وفصيحها قشر أي أجبر وأكره 

  :كماط  –قماط 

  .من القماش عريضة تلف على الطفل وهي فصيحة قطعة 

  :قوطية 

  .النحاس وفصيحها القوطية وهي القفة الكبيرة أو علبة من الصفيح 

  :بان گ –قبان 

  .تطلق على الميزان وهي لفظة مولدة 

  :كحبة  –قحبة 

  .تطلق على المرأة الفاجرة ، والقحاب في اللغة فساد في الجوف 

  :قرحط 

  .ا البعض وال يفي بها وهي مولدة يقرحط أي يجمع بعضه

  :قفص 

  .مكان توضع فيه الطيور وهو من الفصيح تقافص أي اشتبك 
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  حرف الكاف
  :كئب 

  .تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن فهو كئيب وهي فصيحة 

  :كباب 

  .لحم مقطع يشوى على الحجر والتكبيب فعله وهي فصيحة 

  :كبد 

عضـــو فـــي الجانـــب األيمـــن مـــن البطـــين تحـــت الحجـــاب الحـــاجز وهـــي فصـــيحة 

  .وتنطق في اللهجة بفتح الباء 

  :كبس 

كــبس علـــيهم أقــتحمهم والكـــابوس مـــا يقــع علـــى اإلنســـان بالليــل ال يقـــدر معـــه أن 

يتــنفس وكالهمــا فصــيحتان ، وتطــورت فــي اللهجــة إلــى داللــة أخــرى هــي كــبس 

  .على الشيء ضغطه 

  :كبش 

  .كبش فحل الضأن في أي سن كان وهي فصيحة ال

  :كتب 

  .كتب كتابًا بمعنى خطه وهي فصيحة والكاتب من يخيط الكتاب 

والكتابــة صــناعة الكاتــب ، والكتــاب الصــحف المجموعــة والكتّــاب مجمــع صــبيان 

  .المكتب 

  :الكتيبة 

  .جماعة مستحيزة : من التشكيالت العسكرية وأصلها الكتيبة من الخيل 

  ) :فتچ(كتف 

عظم عريض خلف المنكب تكون لإلنسـان والحيـوان ، وفـي اللهجـة تقلـب الكـاف 

  .جيمًا في أعجميته وتكسر 
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  ) :حگ(كح 

  .سعل وهي مولدة من أّح وهي فصيحة 

  :كحل 

  .ما يوضع في العين يستشفى به مما ليس بسائل 

  :كخ 

  .كلمة زجر للصبي عن تناول شيء ضار 

  ) :دچ(كد 

  .الرزق ) الچد  (ي العمل وطلب الرزق والكد اشتد ف: كد فالن 

  :كدش 

أي محتـال : كدش فالن احتال ، والكداش الشحاذ وفي اللهجة يقال فالن كديش 

  .غبي أو 

  ) :ذبچ(كذب 

  .الكذب خالف الصدق والكّذاب الكثير الكذب 

  :كرب 

األصل العريض للسعف إذا يبس والكرب الغم الـذي يأخـذ بـالنفس يقـال : الكرب 

  .مكروب النفس هو 

  :كربس 

الحيـــوان أو كــربس الرجـــل مشـــى مشـــية المقيـــد ، وفــي اللهجـــة تطلـــق علـــى اإلنســـان 

  .مكانًا ضيقًا أصغر من حجمه وال يمكن إخراجه  جأي شيء آخر إذا ولأو 

  :كراث 

  .عشب معمر من الفصيلة الزنبقية ذو بصلة أرضية وله رائحة قوية 

  :كرد 

  .قال كرد الشيء إذا أتى عليه كله كرده كردًا طرده ، وفي اللهجة ي
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  :كرسي 

الكرسـي ســرير وهــو مقعــد مــن خشــب لجــالس واحــد وهــي لفظــة مولــدة فــي الفصــيح 

  .يقال كرس الحوض حيث تقف الدواب فيشتد 

  :كرش 

  .الكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة لإلنسان 

  :كرف 

  .كرف الماء غرفه وأبدلت الغين كافًا في اللهجة 

  :كرك 

  .جة وقفت عن البيض فهي كركة كركت الدجا

  :كركر 

  .أغرب فيه : ضحك ضحكًا شبه القهقهة ، ويقال كركر في الضحك 

  :الكريم 

الكثير الخير الجواد المعطي الذي ال ينفـد عطـاؤه ، والكـريم صـفة مـن صـفات اهللا 

  .تعالى وأسمائه 

  :كره 

  .يقال لكره الشيء كراهية خالف أحبه فهو كريه ومكروه 

  : )كره(كرا 

  .حفرها ، وكرى النهر حفر فيه حفرة جديدة : كرى األرض 

  ) :بضم الكاف وٕاسكان الزاي وضم الباء(كزبرة 

  .بقلة زراعية حولية تضاف أوراقها إلى األطعمة 

  ) :بتضعيف الزاي الوسطية(كزز 

تقــبض ، والتكــزز انطبــاق الفكــين بــتقلص العضــلة الماضــفة فيمتنــع : اكتــز الرجــل 

  .يكزز : للهجة يقال فتح الفم وفي ا
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  ) :بضم الكاف(كزاز 

  .مرض قتال يصيب المجروح إذا تلوثت جراحه وفي اللهجة تكسر الكاف 

  :كساح 

داء إلبـــل تعـــرج بـــه ، واســـتعير لإلنســـان فـــأطلق علـــى مـــرض يصـــيب العظـــام فـــي 

  .قشرت عنها التراب : األطفال ، ومنها كاسحة األلغام وكسح الريح األرض 

  :كسف 

احتجــاب نــور الشــمس : احتجبــت وذهــب ضــوؤها ، والكســوف : س كســفت الشــم

  .نقصانه أو 

  :كسل 

تثاقـــل وفتـــر عمـــا ال ينبغـــي أن يتثاقـــل عنـــه فهـــو كســـالن وهـــي كســـلة ، : كســـل 

  .وكسالنة 

  :كسا 

  .سوة چالثوب يستتر به ويتحلى وفي اللهجة يقال : الكسوة 

  :كش 

عض وكش الثـوب بعـد صوت جلده إذا احتك بعضه بب) : بفتح الكاف(كش فالن 

) : بكســر الكــاف(نقــص قلــيًال فــي قياســه وفــي اللهجــة يقــال خشــن وكــش : الغســل 

  .صوت يطلق إلبعاد القط ونحوه 

  :كشط 

  .أزاله عنه ، وفي اللهجة تنطق بالكاف األعجمية : كشط عنه 

  :كت 

يقــال كــت المطــر بمعنــى هطــل ، وكــت عليــه الشــيء وصــله ســريعًا وكــت الحكايــة 

قــارب الخطــو فــي : كــت الكــالم فــي أذنــه ســاره بــه ، وكــت الرجــل  قصــها واصــلها

  .سرعه 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :كّظ 

  .شده ، وفي اللهجة يقال كظه أي اربطه : كظ الحبل 

  :كفى 

كفــى بــاهللا " اســتغنى بــه عــن غيــره فهــو كــاف ، قــال تعــالى : كفــاه الشــيء كفايــة 

  " .حسيبًا 

  :كفر 

  .دقة وصوم ونحو ذلك ما يستغفر به اإلثم من ص: الكفر الجحود والكفارة 

  :كفل 

ألزمـه : المثيل والضـامن ، وتكفـل بالشـيء : كفل الرجل ضمنه فهو كافل والكفيل 

  .نفسه وتحمل به 

  :كمش 

في اللهجة يقال كمشه بمعنى أمسكه ، وفـي الفصـحى يقـال كمـش فـالن فـي سـيره 

  .عزم وأسرع فيه وحدث فيها تطور داللي : 

  :كنس 

  .لقمامة عنه كسح ا: كنس المكان كنسًا 

  :كّنة 

  ) .نةچ(امرأة االبن وفي اللهجة تغلب الكاف جيمًا أعجمية : الكّنة 

  :كوخ 

  .بيت مسنم من قصب بال كّوة ، والجمع أكواخ 

  :كوى 

يوم يحمـى عليهـا مـن " أحرق جلده بحديده محماة ونحوها ، قال تعالى : كواه كيًا 

  .استعيرت لكي المالبس و " نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
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  :الكيل 

نحوهمــا والكيــال مــن حرفتــه الكيــل وفــي اللهجــة أو خشــب أو مــا يكــال بــه مــن حديــد 

  ) .يالچ(تقلب الكاف جيمًا أعجمية 

  :كتكوت 

كثيــر الكــالم ويتبــع بعضــه : كلمــة تطلــق علــى فــرخ الــدجاج ، يقــال رجــل كتكــات 

  .بعضا فسمي فرخ الدجاج كتكوتًا لكثرة صياحه 

  : كلبچة

أصــفاد يدويــة ، وأصــلها كلبتــان وتطلــق علــى اآللــة التــي يمســك بهــا القــين الحديــد 

  .عند اإليقاد والضرب 

  :كوم 

  .كّوم الشيء جمعه وألقى بعضه على بعض 

  :كحيان 

منع واشـتد علـى السـائل وأوكـح : تطلق على الرجل المعدم ، وأصلها أوكح الرجل 

  .عطيته أوقفها 

  :كشمش 

  .ه واستعيرت اللفظة لثمر العنب المجفف عنب صغار ال عجم ل

  :كرمش 

يقال فالن جلده كـرمش وفـي اللغـة تكمـش الجلـد إذا تقـبض واجتمـع فـزادت اللهجـة 

  .عليها الراء 

  :كعبل 

يقــال فــالن اتكعبــل أي عثــر والكبــل قيــد مــن أي شــيء كــان واســتعيرت اللفــظ لــذلك 

  .وزادت اللهجة عليه العين 
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  :كفش 

شــة أي شــعره مجتمــع وطويــل وفــي اللغــة قفــص األشــياء قــرب يقــال فــالن لديــه كف

  .بعضها من بعض وجمعها وحدث فيها قلب وٕابدال 

  :ف كي

  .مجلس فرح وانس وأصلها من الكيفية أي الحالة 

  :كوفية 

فية وهـي مـن فـوق الرقبـة وهـو الشـعر السـائل چغطاء الرأس وفي اللهجة يقال لها 

  .في نقرتها 

  :كفخ 

  .به ، وفي اللهجة غالبًا ما يكون الكفخ على الوجه كفخه كفخًا إذا ضر 

  :كمد 

خرقة دسمة وسـخة تسـخن وتوضـع علـى موضـع الوجـع فيستشـفى بهـا ، : الكمادة 

  .وفي اللهجة تحمل المعنى نفسه مع استعمال خرقة نظيفة 

  :كشر 

يكـــون ذلـــك فـــي الضـــحك وغيـــره وفـــي اللهجـــة تحمـــل  اهاأبـــد: كشـــر عـــن أســـنانه 

  .تضعيف الشين ، يقال كّشر المعنى نفسه مع 

  :كرع 

الكارع الذي يرمي بنفسه في المـاء ، وفـي اللهجـة الـذي يشـرب المـاء بفمـه مباشـرة 

  .من اإلناء الكبير 

  :كلل 

  .فيه عن البق وهي كذلك في اللهجة الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى: الكلة 

  :كركم 

  .الكركرم عروق صفر معروفة وهو معروف في لهجة الحلة 
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  :كمم 

كم القميص والكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها وهو معروف في اللهجـة : الكم 

  .لفظًا ومعنى 

  :كون 

المشــاجرة يقــال أو الكــون الحــدث والكائنــة الحادثــة وفــي اللهجــة تطلــق علــى الحــرب 

وتعنـي الحادثـة ) اينـةچ(حرب والكاينة تلفظ بكاف مكشكشـة أو بين العشيرتين كون 

  .المروعة 

  ) :قام(گام 

بمعنى وقف وتنطق بلهجة الحلة بالكاف المكشكشة ، واستعملت فـي اللهجـة فعـًال 

  .أي بدأ بالكالم ) يحچي -ام گ(مساعدًا يقال 

  ) بالكاف المعقودة: (كّب 

  .كبه على وجهه قلبه وألقاه ، وكّب فالنًا صرعه : بمعنى هاج يقال 

  )بالكاف المعقودة: (گاد 

  .كافًا مكشكشة  بمعنى قاد مع قلب القاف

  ) :قذل(گذل 

جمـــاع مـــؤخر الـــرأس فـــوق القفـــا وفـــي اللهجـــة تقلـــب القـــاف كافـــًا معقـــودة : القـــذال 

  .والگذلة لون من ألوان صف الشعر للتزيين 

  ) :قرقع(گرگع 

القداحـة التـي تـورى بهـا النـار واسـتعيرت فـي اللهجـة لصـوت الرعـد حـين : القراعة 

  .يبرق مع قلب القاف كافًا معقودة 

  ) :قفه(گفة 

ـــه الحاجـــات وفـــي ـــًا  وعـــاء مـــن ســـعف النخيـــل توضـــع في اللهجـــة تقلـــب القـــاف كاف

  .، وكذلك تطلق على وسيلة نقل نهرية معقودة
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  :ضة گ

  .بمعنى انتهى وفصيحها انفض وفي اللهجة تقلب القاف كافًا معقودة 

  :مع گ

لـنفس إلـى ُعظيم ناتئ في الحنجرة من الخارج وطبق الحلقوم وهو مجرى ا: القمع 

الرئة ، وعطله يعني وفاة اإلنسان ، واسـتعارت اللهجـة هـذا المعنـى وأبـدلت القـاف 

كافًا معقودة ، يقال گمع أي جاءته المنية ، وتستعمل للمالطفـة مـع األطفـال يقـال 

  .گمعك أبوك : 

  :گمز 

قفـز ، وثـب ، وفــي اللهجـة أبـدلت القــاف كافـًا معقـودة والفــاء ميمـًا وحملـت المعنــى 

  . نفسه

  :گحف 

القحـــف أحـــد أقحـــاف ثمانيـــة تكـــون علبـــة عظيمـــة هـــي الجمجمـــة وفيهـــا الـــدماغ ، 

  .واستعيرت في اللهجة لتدل على البخل وتطلق على قطع الفخار المتهشم 
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  حرف الالم
  :اللة 

  .ضوء السراج ونحوه وفي اللهجة أطلقات على السراج نفسه : الألالء 

  :لئيم 

  .دنى اإلباء وهي نفسها في اللهجة لفظًا ومعنى اللئيم شحيح النفس و 

  :اللب 

اللب من كل شيء خالصه وخيـاره ، ولـب الجـوز واللـوز ونحوهمـا مـا فـي جوفـه ، 

  ) .لبلبي(وفي اللهجة يطلق على الحمص المسلوق 

  :اللبيب 

  .تطلق على الشخص الذي يحسن التصرف مأخوذ من اللب وهو العقل 

  :لبخ 

ثـر لحمـه واسـتعيرت فـي اللهجـة بمعنـى الطـالء واللبخـة لفظـة ك: لبخ جسده لبوخـًا 

بـاردًا فـوق العضـو عنـد األلـم مـأخوذة مـن أو مولدة تعني دواء كالمرهم يوضع حارًا 

  .تطيب به : تلبخ بالطيب 

  :لبد 

  .لبد بالمكان أقام به وهي في اللهجة كذلك مع كسر الالم 

  :لبس 

سـتر الجسـم وجمعهـا ألبسـة وفـي اللهجـة استتر به واللبـاس مـا ي: لبس الثوب لبسًا 

  .يقال مالبس 

  .التبس أي اختلط وهي كذلك في اللهجة : ولبس األمر عليه 

  :لبط 

اضطرب في األرض ، وفي اللهجـة يقـال سـمك يلـبط أي مـازال حيـًا : التبط فالن 

  .وحركته مضطربة 
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  :لبق 

يحسن الكـالم حذق كل عمل ، وفي اللهجة تطلق على اإلنسان الذي : لبق فالن 

  .ويحسن التخلص 

  :لبك 

الشــيء المخلــوط وهــي كــذلك : التــبس واللبكــة : لبــك الشــيء خلطــه ، ولبــك األمــر 

  .في اللهجة 

  :َلَبن 

: ســائل أبــيض يكــون فــي إنــاث اآلدميــين والحيــوان وهــو كــذلك فــي اللهجــة واللبــان 

  .بائع اللبن 

  :ِلِبن 

  .وهو كذلك في اللهجة اللبن المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ 

  :لتح 

الداهيـة وفـي اللهجـة يقـال : ما تـرك عنـده مـن شـيء إال أخـذه والالتـح : لتح فالنًا 

  .فالن ملتح أي مخادع 

  :لثم 

  .الشفة وهو كذلك في اللهجة أو اللثام النقاب يوضع على الفم 

  :لج 

ـــج فـــي األمـــر لجاجـــة  ـــه قـــال تعـــالى : ل للجـــوا فـــي " الزمـــه وأبـــى أن ينصـــرف عن

  .فهو لجوج ، وهو كذلك في اللهجة " طغيانهم

  :لجلج 

  .لجلج فالن تردد في كالمه ولم يبن ، وتلجلج وهي كذلك في اللهجة 

  )بالجيم المتعطشة(م لچ

  .چمه أي جرحه لالجرح وجمعه كلوم وفي اللهجة حدث لها قلب يقال : الكلم 
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  :لح 

  .الكثير السؤال وهو كذلك في اللهجة : اللحوح 

  :لحس 

  .بلسانه وهي كذلك في اللهجة أو لعقه بإصبعه : لحس اإلناء 

  :لحف 

  .ما يلتحف به ، أي يتغطى به وهي كذلك في اللهجة : اللحاف 

  :لحلح 

  .تزحزح وهي كذلك في اللهجة : تلحلح من المكان 

  :لحم 

: الجزء العضلي الرخو بين الجلد والعظم ويقـال : اللحم من جسم الحيوان والطير 

  .أغتابه وهي كذلك في اللهجة : فالن  أكل لحم

  :لحم 

: ألمـــه ، والحـــم بـــين شـــيئين والشـــيء بالشـــيء ألزقـــه بـــه واللحـــام : الحـــم الصـــدع 

  .المادة يلحم بها وهي كذلك في اللهجة 

  :لخة 

اخــتلط : كثــر شــجره ، والــتخ عليــه األمــر : التــف ، والــتخ الــوادي : الــتخ العشــب 

  .ال يفهم منها شيئًا أي : وفي اللهجة يقال صايرة لخة 

  :لدغ 

  .عظته فهي الدغة وهي كذلك في اللهجة : لدغته الحية لدغًا 

  :التذ 

  .وجده لذيذًا وهي كذلك في اللهجة : التذ بالشيء 

  :لذع 

آلمــه وهــي كــذلك فــي : مســته وأحرقتــه ، ولــذع الحــب قلبــه : لــذعت النــار الشــيء 

  .اللهجة 
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  ) بالكاف المعقودة( گلز

شـــيء علـــق بـــه واستمســـك بمـــادة غرائيـــة ولـــزق الشـــيء ألزقـــه وهـــي لـــزق الشـــيء بال

  .كذلك في اللهجة مع قلب القاف كافًا معقودة 

مــن األلفــاظ المولــدة وهــي نســيج مشــمع بــدواء يلصــق علــى األلــم ) ةگاللــز(واللزقــة 

  .حتى يبرأ 

  :لزم 

زم وجب عليه ، وفي اللهجة يقـال ال: ثبت ودام ، ولزم الشيء فالنًا : لزم الشيء 

  .تأكل أي يجب أن تأكل 

  :لّسة 

فـالن جـاء ؟ فتجـاب لّسـة ، أي لـم : ، تسـأل ) إلى هذه السـاعة(كلمة منحوتة من 

  .يجيء إلى هذه الساعة 

  :لسن 

ــّي : لســن عليــه  كــذب وهــي كــذلك فــي : عابــه بلســانه وذكــره بالســوء ، وتلّســن عل

  .اللهجة 

  :لشة 

أكلــه ، : ّس ، يقـال لــس الشـيء تطلـق علـى الذبيحــة مـن الغــنم ونحوهـا وأصـولها لــ

  .واستعيرت للمأكول ألن الذبائح مما يؤكل 

  :لشلش 

مضــطرب وفــي اللهجــة : أكثــر التــردد عنــد الفــزع ، وفــالن لشــالش : لشــلش فــالن 

  .فالن متليش أي فزع : يقال 

  :لص 

لصلص الشيء حركه لينزعه ، واستعيرت إلى مـن يقـوم بالسـرقة فقـالوا فـالن لـص 

  .ياء ويسرقها أي ينتزع األش
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  :لطخ 

  .لوثه به ، وتلطخ الشيء بكذا تلوث وهي كذلك في اللهجة : لطخه بكذا 

  :لطع 

  .لحسه فهو الطع وهي كذلك في اللهجة : لطع الشيء 

  :لعب 

: والعبـه " أرسـله معنـا غـدًا يرتـع ويلعـب " لعب بالشـيء اتخـذه لعبـة ، قـال تعـالى 

مـا سـال مــن الفـم وهـي كــذلك : اللعـاب كــل مـا يلعـب بــه ، و : لعـب معـه ، واللعبـة 

  .في اللهجة 

  :لعلع 

صــوت واســتعيرت الكلمــة فــي اللهجــة : بــرق ولمــع ، ولعلــع الرعــد : لعلــع الســراب 

  .أي مرتفع : يقال فالن صوته يلعلع : للصوت المرتفع 

  :لغط 

صـوتوا أصـواتًا مختلطـة مبهمـة ال تفهـم ، : الصوت والجلبـة ، لغـط القـوم : اللغط 

  .لك في اللهجة وهي كذ

  :لغف 

ــًا  أكلــه ســريعًا ، : لعقــه ، ولغــف الطعــام : جــار ، ولغــف اإلنــاء : لغــف فــالن لغف

  .واستعيرت الكلمة في اللهجة للسرقة 

  :لغوي 

مـا ال يعتـد بـه مـن كـالم وغيـره ، وال : أخطأ وقال بـاطًال ، واللغـو : لغا في القول 

  .هجة يحصل منه على فائدة وال نفع ، وهي كذلك في الل

  :مط عل

الحــــريص : مــــط عأخــــذ اللحــــم بمقــــدم الفــــم عــــن العظــــم ، والل: مــــاط عمطــــة واللعالل

الشــهوان للطعــام ، وفــي اللهجــة تقلــب العــين غينــًا وتحمــل المعنــى نفســه يقــال لمــن 

  .لغمط نفسه : يأكل بغير نظام 
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  :لّف 

؟ ضمه إليه ووصله وجمعه ، وفي اللهجة يقـال أ تأكـل لفـة : لف الشيء بالشيء 

  .وهي رغيف تجمع فيه كميات من اللحم والقثاء والطماطم وتلف بها 

  :الف 

  .لفت الشيء لفتًا لواه على غير وجهه وفي اللهجة يقال الف أي غير طريقه 

  .التفت وهي كذلك في اللهجة : صرف وجهه إليه ، وتلفت : والتفت إلى الشيء 

  :لفالف 

به ، وفـي اللهجـة يقـال لمـن يقنـع  التف: ضعيف ، ولفلفه في ثوبه : رجل لفالف 

  .اآلخرين بكالمه أي التف بهم 

  ) :فلگ(لقف 

تناوله بسرعة وأخذه بفمه فابتلعه وفي اللهجـة تقلـب القـاف كافـًا : لقف الشيء لقفًا 

أي سـريع األخـذ لمـا ) لقـف(گـاف لأي أخـذه بسـرعة ، وفـالن : معقودة يقـال لگفـه 

  .يرمى إليه باليد 

  :لقم 

يئه اإلنسان من الطعام لإللتقام ، ولقم الشيء أكله وفي اللهجـة تحمـل اللقمة ما يه

  .المعنى نفسه مع قلب القاف كافًا معقودة 

  :لكعة 

لصــق بــه ولزمــه ، وفــي اللهجــة فــي ملبســه لكعــة أي أثــر : لكــع عليــه الوســخ لكعــًا 

  .شوه منظر الملبس 

  :لّكه 

  .وهي كذلك في اللهجة الشيء ضغطه ،ضربه بجمع كفه بقفاه ، ولك : لكه لكًا 

  ) :ملكوك(اللك 

ملكـــوك أي أو الصـــلب المكتنـــز مـــن اللحـــم وفـــي اللهجـــة يقـــال فـــالن ملكلـــك : اللـــك 

  .بدين 
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  : لگلگ

صوت اللقالق ومجـازًا كـالم باطـل عبـث وفـي اللهجـة يقـال فـالن يلگلـگ : اللقلقة 

ع والجم. ولوگي وهو الذي يتزلف إلى اآلخرين بكالم غير صحيح لمنفعة خاصة 

  ) .يةگلو(

  :لمظ 

ضـــم : لمـــظ والـــتمظ بشـــفتيه : تتبـــع الطعـــم وتـــذوق وتلمـــظ فـــالن : لمـــظ الطعـــام 

  .إحداهما على األخرى مع صوت يكون منهما ، وهي كذلك في اللهجة 

  :لمع 

البــّراق وهــي : بــرق وأضــاء فهــو المــع ، والالمــع : لمــع البــرق والصــبح وغيرهمــا 

  .كذلك في اللهجة 

  :لملم 

الجماعة ، وهي كذلك فـي اللهجـة إال أنهـا تطلـق : جمعه ، وللملوم  :لملم الشيء 

  .على الجماعة السيئة 

  :لهس 

بـادر إليـه : زاخـم عليـه حرصـًا ، والهـس علـى الشـيء : لهس على الطعـام لهسـًا  

وازدحم عليه حرصًا وطمعًا ، والهس بني فالن غشي طعامهم ، وفي اللهجـة مـن 

  .ته يقال له اتلهس يتردد بكثرة على مكان ما لمنفع

  :لهط 

عظـم اللقمـة وشـدة األكـل والـدهورة والفعـل رهـط ، واسـتعيرت الكلمـة فـي : الترهيط 

  .اللهجة إلى الشدة بكل شيء يقال فالن يلهط أي يتعب في عمله 

  :لهف 

حـــزن وتحســـر وهـــي كـــذلك فـــي : الحـــزن واألســـى ، ولهـــف علـــى الفائـــت : اللهـــف 

  .اللهجة 
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  :لهلب 

اضطرم جريه فهو ملهب ، وفـي : اشتعال النار ، وألهب الفرس : اللهب واللهيب 

  .اللهجة يقال فالن لهلوب وفالنة لهلوبة أي زيادة الحماسة فيه وفيها 

  :لوله 

الـنقص ،  أوالضر والشدة ، واستعيرت الكلمـة فـي اللهجـة بمعنـى العيـب : اللوالء 

  .كل حلو بيه لوله : يقال 

  :لومه 

قبــت العــرب بينهمــا فــي بعــض الكلمــات ، مثــل لومــا وهــي الــالم والمــيم حرفــان عا

ــــال تعــــالى  ــــة ، ق ــــة االســــمية والفعلي ــــى الجمل ــــدخل عل ــــوال ت ــــة ل ــــا " بمنزل لومــــا تأتين

  .، وفي اللهجة تستعمل كأداة شرط يقال لوما تجي ما ربحت " بالمالئكة

  :لوجه 

جـزع ونحوهمـا ، وفـي اللهجـة تطلـق علـى أو جلب وصـاح مـن مشـقة : ضج ضجًا 

بيه لوجه ويمكن أن تكون مشـتقة مـن : خص الذي يعاني من مشكلة ما فيقال الش

  .ما تركت في صدره حوجاء وال لوجاء إال قضيتها : اللوجاء وهي الحاجة يقال 

  :لهاية 

أحبه وفي اللهجة تطلق علـى ثـدي : لعب به ، وأولع به ، ولهي به : لها بالشيء 

  .صناعي يلهو به الطفل 

  :لوص 

: حـاد والص بالشـيء : وصًا طالعه مـن خلـل ، والص عـن األمـر الص الشيء ل

الص : اســتدار بــه ، وفــي اللهجــة اســتعيرت الكلمــة بمعنــى اخــتالط األمــر ، يقــال 

  .المسألة أي خلط األمر فعقدها 

  ) :لوه(لوى 

  .لوى الشيء فتله وثناه ، ويقال لوى يده وٕاصبعه وهي كذلك في اللهجة 
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  :ليش 

وتســتعمل لالســتفهام ، يقــال لــيش مــا تكتــب أي لمــاذا ال ) ألي شــيء(منحوتــة مــن 

  .ألي سبب ال تكتب أو تكتب 

  :ليطة 

قشر كل شـيء ، والط بالشـيء لصـق بـه ، وفـي اللهجـة تطلـق علـى قشـرة : الليط 

  .القصبة وشوكة النبات وتكون مدببة تدخل جسم اإلنسان فتؤلمه 
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  حرف الميم
  :َم 

سـتفتاحية ، يقـال أمـا تأكـل أمـا تكتـب فـي اللهجـة يقـال متاكـل هي مختصر أمـا اال

  .متكتب 

النافية ، يقال ما كتبت وما شـربت وفـي ) ما(وتستعمل في لهجة الحلة اختصارًا ل

  .مكتبت ومشربت : اللهجة يقال 

  :مال 

حـازه وانفـرد بالتصـرف فيـه ، فهـو مالـك ، وفـي اللهجـة يحـدث : ملك الشيء ملكـًا 

  .فيقال مال ، هذا البيت مال محمد أي ملك لمحمد  اختزال للكلمة

  :متن 

  .صلب واشتد وقوى فهو متين وهي كذلك في اللهجة : متن الشيء متانة 

  :المتن 

  .الظهر يذكر ويؤنث وهي كذلك في اللهجة 

  :مثل 

  .شبهه به وسّواه وفي اللهجة يقال هو مثل أبيه : مثل فالنًا وبه 

ومنـــه جـــاءت " فتمثـــل لهـــا بشـــرًا ســـوياً " ل تعـــالى تصـــور مثلـــه قـــا: وتمثـــل الشـــيء 

  .التمثيلية 

  :مج 

  .جمعه من فيك وهي كذلك في اللهجةما ت: لفظه ، والمجاج : مج الماء من فيه 

  :محل 

القــوة وقــد اســتعارت اللهجــة الحلــة : قــّواه ، و ماحلــه جادلــه والمحــال : مّحــل فالنــًا 

بيــع والشــراء ليكســب صــاحبه القــوة هــذه الكلمــة لتطلقــه علــى بنــاء صــغير يــتم فيــه ال

  .ويجادل فيه الزبائن 
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  :محا 

  .محا الشيء محوًا أذهب أثره فهو ممحو وهي كذلك في اللهجة 

  :مخدة 

  .الوسادة التي يوضع عليها الخد وجمعها مخاد وهي كذلك في اللهجة : المخدة 

  :مخط 

األنـف وهـي  أغشـية خاصـة كاألغشـية فـيأو إفراز مـائي لـزج تفـرزه غـدد : المخاط 

  .كذلك في اللهجة 

  :مخمخ 

  .مخمخ العظم أخرج مخه ، وفي اللهجة تطلق على األكل الفاسد 

  :مرج 

مــرج البحــر : "خلطــه قــال تعــالى : اختلطــوا ، ومــرج الشــيء : مــرج النــاس مرجــًا 

اختالط وفتنة وتشويش واضطراب وهي كذلك : ، ويقال بينهم هرج ومرج " يلتقيان

  .في اللهجة 

  :مرحبة 

ــًا بــك : الســعة ، ويقــال فــي الترحيــب : المرحــب  انــزل فــي الرحــب والســعة : مرحب

  .وأقم فلك عندنا ذلك وهي كذلك في اللهجة 

  :مرد 

لّينــه وصــقله ، ومــرد الخبــز والتمــر فــي المــاء يمــرده مــردًا أي ماثــه : مــرد الشــيء 

  .حتى يلين ، وهي كذلك في اللهجة 

اوزة الحــد ، يقــال فــالن ممــرود مــرد أي واســتعيرت اللفظــة فــي اللهجــة لمعنــى مجــ

  .عصفت به األيام 

تطلـق علـى الشـاب الـذي طـّر : عصى عنيدًا مصرًا ، واألمرد : وتمرد على القوم 

  .شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد ، وهما كذلك في اللهجة 
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  :مرض 

فـدت صـحته فصـفف ، والتمـريض القيـام بشـؤون المـرض وقضـاء : مرض مرضـًا 

  .حاجاتهم 

  .من دق عظمه دون كسره وهي كذلك في اللهجة : والمرضوض 

  :مّز 

شرب المز ، والمز ما كان طعمـه بـين الحلـو أو مصه ، وتمزز أكل : مّز الشراب 

خليطــًا منهمــا ، وفــي اللهجــة تطلــق علــى مــا يقــدم لشــارب الخمــر مــن أو والحــامض 

  .مقبالت 

  :مرگ 

زء منــه مرقــة وهــي كــذلك فــي المــاء أغلــي فيــه اللحــم فصــار دســيمًا والجــ: المــرق 

  .اللهجة مع قلب القاف كافًا معقودة 

  :مسح 

أّمــر يــده عليــه إلذهــاب مــا عليــه مــن أثــر مــاء ونحــوه قــال : مســح الشــيء مســحًا 

  .وهي كذلك في اللهجة " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"تعالى 

  :مسحاة 

اللهجــة علــى أداة األرض المســتوية ذات حصــى صــغار ، وأطلقــت فــي : المســحاة 

  .يدها الخشب وحافتها حادة يرفع بها الحصى والتراب 

  ) :مسودن(مّس 

الجنـــون وهـــي كـــذلك فـــي اللهجـــة مـــع إضـــافة : جـــّن ، والمـــس : مســـه الشـــيطان 

  ) .مسودن(حروف إلى الكلمة تعطي زيادة في المعنى فيقال للمجنون 

  :مش 

  .اللهجة مسحها بشيء خشن ليزيل الدسم وهي كذلك في : مش يده 
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  :مشط 

آلــة يمشــط بهــا وجمعهــا : رّجلــه وســرحه بالمشــط ، والمشــط : مشــط الشــعر مشــطًا 

  .مشاطة : أمشاط ومشاط وهي كذلك في اللهجة إال أن صيغة الجمع 

  ) :مشعشع(مشع 

اختلسه وتطلق في اللهجـة : نفشه بيده وامتشع ثوب صاحبه : مشع القطن ونحوه 

  .على الرجل الخفيف غير المتزن 

  ) :مشه(مشى 

: مشــى معــه وتمشــى : انتقــل مــن مكــان إلــى آخــر بــإرادة ، وماشــاه : مشــى مشــيًا 

  .خالف الركبان وهي كذلك في اللهجة : مشى ، والمشاة 

  :مصوي 

: لــــى الشــــخص النحيــــف ومؤنثــــه يــــبس وضــــمر وفــــي اللهجــــة تطلــــق ع: صــــوى 

  .، وفي الفصحى يقال ممصوص وممصوصة مصّوية

  :مصطر 

مـن كـل شـيء واسـتعيرت فـي اللهجـة للمكـان الـذي يصـطف فيـه الصف : السطر 

  .العمال منتظرين عملهم 

وتطلــق فــي اللهجــة علــى الشــخص الــذي دوختــه الــدنيا بهمومهــا فيقــال مصــطور ، 

  .صرعه: وسطر فالنًا 

  :مص 

مـا يمـص مـن الشـيء : شربه شربًا رقيقًا والمصاصة : مص القصب ونحوه مصًا 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :ة مضمض

مضمضـــة أي حركـــة بـــاإلرادة فيـــه وهـــي كـــذلك فـــي : تمضـــمض بالمـــاء فـــي فيـــه 

  .اللهجة 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :مطر 

  .الماء النازل من السحاب والجمع أمطار وهي كذلك في اللهجة : المطر 

  :مّط 

  .تمدد وهي كذلك في اللهجة : مده ، وتمطط الشيء : مط الشيء مطًا 

  : مطگ 

لــب القــاف كافــًا معقــودة فصــارت مطــك تذوقــه ، وفــي اللهجــة تق: تمطــق الطعــام 

  .وتحمل المعنى نفسه ) بتضعيف الطاء(

  :مطل 

ــًا حقــه : مطــل مطــًال  أجــل موعــد الوفــاء بــه مــرة بعــد أخــرى ، : مــده وماطلــه فالن

  .وهي كذلك في اللهجة 

  ) :مطوة(مطوى 

: لـف بعضـه فـوق بعـض والمطـوى أو ضم بعضه على بعـض : طوى الشيء طيًا 

  .ل ونحوه وهي كذلك في اللهجة شيء يلف عليه الغز 

  :مغزل 

فتلـه خيوطـًا بـالمغزل ، والمغـزل مـا يغـزل : القطـن ونحوهمـا غـزًال أو غزل الصـوف 

  .القطن ونحوهما يدويًا وجمعه مغازل وهي كذلك في اللهجة أو به الصوف 

  : مطيرچي 

،  أطـاره: تحـرك وارتفـع فـي الهـواء بجناحيـه ، وطّيـره : طار الطائر ونحوه طيرانـًا 

مــــن اللغــــة ) ېچ(، والمقطــــع  چيوفــــي اللهجــــة يقــــال لمــــن يقتنــــي الطيــــور مطيــــر

  .التركية
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  :معود 

كـــرره ، والعائـــدة المعـــروف : رجـــع وارتـــد وأعـــاده : عـــاد إليـــه وعليـــه عـــودًا وعـــودة 

والصلة ، وفي اللهجة يقال لمن يتكلم عن شيء اسكت يمعود ، أي يامن تعـودت 

  .تكرار مثل هذا الكالم 

  :معط 

معطت المرأة بولدها ، رمته ، ومعط الشيء مده ، ومعط الشعر والصوف نتفـه ، 

  .وفي اللهجة يقال للشخص الذي يأخذ الشيء قوة معطه 

  :معمعة 

لــم يثبــت علــى رأي وأكثــر مــن قــول مــع ، وفــي اللهجــة تطلــق علــى : معمــع فــالن 

  .ت الخروفشبيهًا بصو الشخص الذي يتكلم كالمًا ال فائدة منه يقال له يمعمع ت

  :مغص 

  .وجع في األمعاء والتواء فيها وهي كذلك في اللهجة : المغص 

  :مغل 

وشــى بــه ، ومغــل بفــالن خــان وغــش ومغلــت الدابــة : مغــل بالرجــل مغــًال ومغالــة 

أســقطه أرضـــًا : ل ، وفــي اللهجــة يقـــال مغــل فالنـــًا قـــأكلــت التـــراب مــع الب: مغــًال 

  .فتلوث بالتراب 

  :مفروش 

قضــه وأفســده وفــي اللهجــة يقــال فــردش الشــيء فهــو مفــروش أي ن: فرتــك الشــيء 

  .بعثره وأفسده 

  :مقطاطة 

قطعه عرضًا يقال قط القلم والمقط ما يقط الكاتـب عليـه أطـراف : قط الشيء قطًا 

  .أقالمه وهي كذلك في اللهجة 
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  :مگرود 

ل ذل وخضــع وفــي اللهجــة يقــا: ســكت عيــًا وذًال وأقــرد إلــى فــالن : قــرد فــال قــردًا 

  .للشخص الذليل والخاضع مگرود 

  :مگدي 

العطيـة ، وفـي اللهجـة تطلـق : أعطاه وسأله الجدوى ، والجدوى : جدا فالنًا جدوًا 

  .دي مگعلى من يستجدي الناس 

  :مكشون 

طردهم وفي اللهجة يقـال : كشح القوم عن الماء ، ذهبوا عنه وتفرقوا وكشح القوم 

  .مكشول للشخص العابس الذي يتفرق عنه الناس 

  :موع مگ

منعه عما يريد وقهره وذله وانقمع تغيب ودخل وراء ستر وفـي اللهجـة : قمع فالنًا 

  .أي يذلك ، وتقال للطفل تحببًا : يقال للمسيء اهللا يگمعك 

  :مّلخ 

عضًا وفي اللهجة يقـال أو تثنى وتكسر وملخ الشيء جذبه قبضًا : ملخ فالن ملخًا 

  .ظامه أي جذبته بقوة وكسرت ع: ملخته 

  :ملص 

أنملص وهـي كـذلك فـي اللهجـة : سقط لمالسته وتملص : ملص الشيء من يدي 

  .أي ال فائدة فيه : ويقال شغلك كله ملص 

  :مّل 

تقلـب مـن مـرض ونحـوه وهـي : سـئمه وضـجر منـه ، وتملمـل : مّل الشـيء ماللـه 

  .كذلك في اللهجة 

  :الملة 

ل للشـخص الـذي ال يفـي بمواعيـده الدين وهي كذلك في اللهجة يقـاأو الملة الشريفة 

  أنت من يا ملة؟: 
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  :منو 

  .وهي من االستفهامية الفصيحة 

  :منين 

  ) .من أين(منحوتة من 

  :منّية 

ال تبطلــوا صــدقاتكم بــالمن " فخــر بنعمتــه حتــى كــدرها قــال تعــالى : مــّن عليــه منــا 

  .المنان وفي اللهجة يقال لمن يكرر في كالمه أنه ساعد فالنًا وفالنًا ب" واألذى

  :منيش 

  ) .من أي شيء(منحوتة من 

  :مندل 

  ) .ال أعرف الطريق(منحوتة من 

  :مهلة 

  .التودة والرفق وهي كذلك في اللهجة : لم يعجله ، والمهلة : أمهله 

  :مهجول 

طاف غير مسـتقر فيهـا ، وفـي اللهجـة تقـال للشـخص الـذي ال : جال في األرض 

  .مكان له يستقر فيه مهجول 

  :مهجة 

ذلت لـــه مهجتـــي وهـــي كـــذلك فـــي الـــروح ، يقـــال خرجـــت مهجتـــه ، وبـــ: مهجـــة ال

  .اللهجة

  :مهتلف 

حــار وتــردد ، وفــي اللهجــة يقــال للشــخص الــذي ال : تلــف ، تلــه فــالن : تلــه تلهــًا 

  .فائدة منه مهتلف 

  :ميدان 

  .فسحة من األرض منسقة للسباق وللرياضة وهي كذلك في اللهجة 
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  :ميل 

حركــة النســيم وهــي كــذلك : زال عــن اســتوائه ، ومــال الغصــن  مــال مــيًال وميالنــًا ،

  .في اللهجة 

  :ملطلط 

الماء الـذي أسـأرته اإلبـل فـي الحيـاض ، وفـي اللهجـة فـالن ملطلـط أي : الرطراط 

  .ال قيمة له 

  :مفلس 

  .الفلس من العمالت ، وفي اللهجة تقال للذي ال يملك نقودًا مفلس 

  :مرجوحة 

ما تترجح براكبها وهي حبل يشد رأساه فـي : واألرجوحة  تذبذب وتمايل ،: ارتجح 

مكــان مرتفــع ويقعــد فيــه الصــبيان واحــد بعــد واحــد يميلــون بــه ، وفــي اللهجــة هــي 

  .كذلك إال أن الهمزة تبدل ميمًا فتصبح مرجوحة 

  ) :مرزاب(ميزاب 

أنبوب يوضع فوق سطوح الدار لسحب مياه األمطار وفي اللهجة يقال : المرزاب 

  .زاب بحصول قلب فيه وزرب الماء وسرب إذا سال له مر 

  :مزمز 

يأكـل أو شرب الشراب شيئًا فشيئًا وفي اللهجة يقال للشخص الذي يشرب : التمزز 

  .قليًال قليًال يتمزمز 

  :مشتي 

  .يقال للشخص الذي يرتدي مالبس فصل الشتاء 

  :مصيف 

  .تقال للشخص الذي يرتدي مالبس الصيف 
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  :معبعب 

ممتلئ الشباب واستعيرت الكلمة في اللهجـة لكـل مـن ممـيال جيوبـه : شاب عبعب 

  .بأشياء فيقال له معبعب 

  :مهفة 

هبت فسمع صوت هبوبها ، وفي اللهجة تطلق علـى آلـة خشـبية : هف الريح هفًا 

  .يمررها اإلنسان بهب الريح 

  :متهور 

فـي طـيش  وقع في األمر بقلة مباالة وتهور علـى غيـره اعتـدى عليـه: تهور فالن 

  .ونزق وهي كذلك في اللهجة 

  :مهور 

تهــدم وفــي اللهجــة تقــال للشــيء الــذي اتســع لكثــرة االســتعمال مهــور : تهــور البنــاء 

  .وهي كلمة سب 

  :مخنفس 

  .أي قليل نقص وفي اللهجة يقال ضوء مخنفسأو ذهب ضوءه : خسف القمر 

  :مسقط 

  .مسقط وقع ، وتقال للرجل الذي ال يبالي باألمور : سقط الشيء 

  :مصلخ 

  .سلخ الجلد نزعه ويقال في اللهجة لمن يتعرى بخلع مالبسه مصلخ 

  :موندخ 

اللهجــــة يقــــال للشــــخص المتعــــب  ألــــم وجــــع برأســــه فأصــــففه ، وفــــي: داخ الرجــــل 

  .موندخ

  :منغل 

النغل ولد الزنا ، وفي اللهجة يقال لألشياء التي يعاد تركيبتها وهيكلتها هذه أشـياء 

  .منغلة 
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  :منقاش 

مـع إبـدال القـاف آلة ينقش بها يقال نقش الشوكة بالمنقاش وهي كذلك فـي اللهجـة 

  .كافًا معقودة 
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  حرف النون
  :نبح 

  .صات ، والنباح صوت الكلب وهي كذلك في اللهجة : نبح الكلب 

  :منبر 

  .الواعظ في المسجد وهي كذلك في اللهجة أو مرقاة يرتقيها الخطيب : المنبر 

  :نبش 

نبش األرض ونـبش القبـر وهـي كـذلك : ، استثاره ليستخرج ما فيه يقال  نبشه نبشاً 

  .في اللهجة 

  :  نبگ

ظهـر بعـد خفائـه وهـي كـذلك فـي اللهجـة مـع إبـدال الطـاء كافـًا : نبط الشيء نبطًا 

  .معقودة 

  : نبگ

  .ثمرة السدر وهي كذلك في اللهجة مع إبدال القاف كافًا معقودة : النبق 

  :نبل 

  .يف وهي كذلك في اللهجة الشر : النبيل 

  :نبه 

الفطنـة وهـي كـذلك فـي : فطـن لـه والنبـه : أيقظه ، وأنتبه لألمر : أنبهه من النوم 

  .اللهجة 

  :نتأ 

  .البروز والشيء البارز وهي كذلك في اللهجة : النتوء 

  :نتر 

غلظــه وشــدده وهــي كــذلك فــي : قذفــه فــي شــدة ، ونتــر الكــالم أو جذبــه : نتــره نتــرًا 

  .اللهجة 
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  :نتش 

مـا : ما نتش منه شـيئًا : نتفه ويقال : جذبه واستخرجه ونتش الشعر : نتشه نتشًا 

  .أخذ وهي كذلك في اللهجة 

  :نتف 

نزعــه نتشــًا وهــي كــذلك فــي اللهجــة وتســتعمل : نتــف الشــعر والــريش ونحوهمــا نتفــًا 

أي شـــيئًا : أخـــذت منـــه نتفـــة أيـــن المنتوفـــة ، ويقـــال أيضـــًا : فـــي لفظـــة شـــتم يقـــال 

  .قليالً 

  :نتل 

نتلتـه أي سـحبته : جذبه إلـى قـدام وهـي كـذلك فـي اللهجـة يقـال : نتل الشيء نتًال 

  .ونتله الكهرباء أي جذبه 

  :نتن 

  .خبثت رائحته فهو نتن وهي كذلك في اللهجة : نتن نتنًا 

  :نث 

ــًا  الراشــح النــدي وفــي اللهجــة يقــال دتنــث أي تمطــر مطــرًا : رشــح والنــث : نــث نث

  .خفيفًا 

  :جب ن

  .الفاضل على مثله النفيس في نوعه وهي كذلك في اللهجة : النجيب 

  :نجح 

  .نجح فاز وظفر بما يطلب ، والنجاح الظفر وهي كذلك في اللهجة 

  :نجر 

الخشـب وصـنعه وهـي كـذلك  سواه وضعة والنجار من حرفتـه نجـر: نجر الخشب 

  .في اللهجة
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  ) :سنگ(نجس 

النجاســـة ، وهـــي كـــذلك فـــي اللهجـــة مـــع :  قـــذر ، والـــنجس: نجـــس الشـــيء نجســـًا 

  .إبدال الجيم كافًا معقودة 

  :نجمة 

النجم أحـد األجـرام السـماوية المضـيئة بـذاتها والجمـع نجـوم و واحـدتها نجمـة وهـي 

  .مولدة وتستعملها اللهجة بالمعنى نفسه 

  ) : نجه(نجا 

  .ي اللهجة ساّره وهي كذلك ف: خلص من أذاه ، وناجاه مناجاة : نجا منه النجاة 

  :نجى 

حركــه وقلبــه ، وفــي اللهجــة يقــال لآلنيــة التــي يوضــع فيهــا العجــين نجانــة : نجنجــة 

  .ألنه يقلب فيها 

  :نحب 

أعلـــن بالبكـــاء ، فهـــو ناحـــب وهـــي ناحبـــة وهـــي كـــذلك فـــي : نحـــب البـــاكي نحيبـــًا 

  .اللهجة 

  :نحت 

مـا ) : ونبضـم النـ(قشره وبراه يقـال نحـت الخشـب ، والنحاتـة : نحت الشيء نحتًا 

  .تكسر النون مع الحفاظ على المعنىنحت من أطراف الخشبة وفي اللهجة 

  :نحس 

فــي "لــم يصــادف فيــه خيــر قــال تعــالى : الجهــد والضــر يقــال يــوم نحــس : الــنحس 

وتطلـــق فـــي اللهجـــة علـــى الشـــخص الـــذي ال يقـــدم خيـــرًا لآلخـــرين مـــع " يـــوم نحـــس

  .تمكنه من ذلك 

  :نحط 

، والبكــاء الــذي يتــردد فــي الصــدر ال يظهــر وهــي الصــوت مــع التوجــع : النحــيط 

  .كذلك في اللهجة 
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  :نحخ 

  .ردد في جوفه صوتًا كالسعال استرواحًا وهي كذلك في اللهجة : نحخ 

  :نخر 

غربلـه وصـفاه والمنخـل أداة النخـل وجمعـه مناخـل وهـي كـذلك : نخر الشيء نخرًا 

  .شجرة وجمعها نخل ونخيل : في اللهجة والنخلة 

  :ندر 

تقدم وقل وجـود نظيـره ونـدر الكـالم فصـح وجـاد وهـي : ر فالن في علم وفضل ند

  .كذلك في اللهجة 

  :ندف 

نــدف القطــن طرقــه بالمنــداف ليــرق والنــداف الــذي ينــدف القطــن وهــي كــذلك فــي 

  .اللهجة 

  :ندس 

طعنــه بــه خفيفــًا وندســه بكلمــة لهــا بصــوت خفــي وهــي : نــدس فالنــًا بشــيء ندســًا 

  .كذلك في اللهجة 

  :م ند

  .آسف فهو نادم وهي كذلك في اللهجة : ندم على األمر ندامة 

  :نده 

  .نبهه بعد غفلة : صات وفي اللهجة يقال نده فالن : نده الرجل ندها 

  :نذر 

مـــا يقدمـــه المـــرء لربـــه : أوجبـــه علـــى نفســـه ، والنـــذر : نـــذر الشـــيء نـــذرًا ونـــذورًا 

  .يوجبه على نفسه وهي كذلك في اللهجة أو 

  :نذل 

  .خس وحقر فهو نذل وهي كذلك في اللهجة : نذالة نذل 
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  :نزح 

  .بُعد وهي كذلك في اللهجة : نزح نزوحًا 

نفـــد ، وتســـتعمل كـــذلك فـــي أو فّرغهـــا حتـــى قـــل ماؤهـــا : ونـــزح البئـــر ونحوهـــا نزحـــًا 

  .اللهجة والنزاح هو الذي يفرغ الخزانات مما فيها من مياه آسنة 

  :نّز 

اع تنـــز ، أي گـــلالمـــاء ، وفـــي اللهجـــة يقـــال امـــا يتحلـــب مـــن األرض مـــن : النـــز 

  .األرض يخرج منها ماء 

  :نزع 

المكــان الــذي ينــزع منــه وفــي اللهجــة يقــال نــزع : اقتلعــه ، والمنــزع : انتــزع الشــيء 

  .مالبسه أي اقتلعها 

  :نزف 

خــروج الــدم : علــة حتــى ضــعف والنزيــف أو ســال دمــه مــن جــرح : نــزف فــالن نزفــًا 

  .نحوهما لعلة وهي كذلك في اللهجة أو الفم أو غزيرًا من األنف 

  :نزق 

  .خف وطاش وهي كذلك في اللهجة: جل تقدم في خفة ونزق الر : نزق نزوقًا 

  :نزل 

: الدار والمنزلـة : هبط من علو إلى أسفل ونّزل الشيء أنزله والمنزل : نزل نزوًال 

  .موضع ينزل فيه كثيرًا وهي كذلك في اللهجة : المكانة ، والنزل 

  :نسب 

ذكـــر نســـبة وهـــي كـــذلك فـــي : النســـب القرابـــة والنســـاب العـــالم باألنســـاب وانتســـب 

  .اللهجة 

  :نسج 

  .المنسوج وهي كذلك في اللهجة : حاكه والنسيج : نسج الثوب 
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  :نسخ 

طلـب نسـخه : من صنعته نسخ الكتب والجمع نساخ ، واستنسخ الشـيء : الناسخ 

  .في اللهجة  المرسوم وهي كذلكأو صورة المكتوب : والنسخة 

  :نسق 

  .نّظمه وهي كذلك في اللهجة: ّسقه نظمه يقال نسق كتبه ون: نسق الشيء نسقًا 

  :نسل 

  .توالدوا وهي كذلك في اللهجة : الولد والذرية وتناسل القوم : النسل 

  :نسم 

: كل كائن حي فيـه روح ، والنسـيم : هبت هبوبًا رويدًا ، والنسمة : تنسمت الريح 

  .، وهي كذلك في اللهجة  الريح اللينة

  :نسا 

الكثيــر الغفلــة ، وهــي : النســاء ، والنســيان : تركــه ، والنســوة : نســا الشــيء نســوة 

  .كذلك في اللهجة 

  :نشأ 

  .موضع النشأة واألصل وهي كذلك في اللهجة : المنشأ 

  :نشر 

فـإذا قضـيت "انتشـر النـاس فـي األسـواق ، قـال تعـالى : ذاع ، يقال : انتشر الجز 

أداة مســــننة مــــن الصــــلب يشــــق بهــــا : والمنشــــار " صــــالة فانتشــــروا فــــي األرضال

بيــان بــأمر مــن األمــور يــذاع بــين النــاس لــيعلمن وهــي : الخشــب وغيــره والمنشــور 

  .كذلك في اللهجة 

  :نشارة 

ما سقط عنـد الشـق مـن الخشـب وفـي اللهجـة تكسـر النـون ) : بضم النون(النشارة 

  .مع الحفاظ على المعنى 
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  :نشز 

ارتفــع وفــي اللهجــة تطلــق علــى الشــيء الــذي ال يكــون فــي : نشــز الشــيء نشــوزًا 

  .مستوى غيره وهي لفظة مولدة 

  :نّشى 

: طــرده ، وفــي اللهجــة تبــدل النــون كافــًا فيقــال كــش الــذباب : نــش الــذباب ونحــوه 

  .طرده 

  :نشط 

  .نشط إليه نشاطًا ، خف له وجد فيه فهو ناشط ونشيط وهي كذلك في اللهجة 

  :ف نش

جــف ، يقــال نشــل الخــاتم مــن يــده ونشــل الغريــق مــن المــاء : نشــف الشــيء نشــفًا 

الكثيـــر النشـــل وهـــي كـــذلك فـــي اللهجـــة وتطلـــق علـــى الشـــخص الـــذي : والنشـــال 

  .يصاب بالزكام يقال فالن منشول أي مزكوم 

  :نصب 

المقام واألصل وهي كذلك : احتال ، وأصلها سّوى حيلة والمنصب : نصب عليه 

  .جة في الله

  :نشمي 

اسـتفاد منـه وفـالن يتنشـم العلـم يتلطـف فـي التماسـه وفـي اللهجـة : تنشم منه علمًا 

  .يقال فالن نشجي أي كريم وله مواقف حسنة ينفع الناس 

  :نصح 

قبــل النصــيحة ، والناصــح الخــالص : خلــص ، وانتصــح : نصــح الشــيء نصــوحًا 

فســاد وجمعهـــا قــول فيـــه دعــاء اإلصــالح ونهــي عــن : مــن كــل شــيء والنصــيحة 

  .نصائح وهي كذلك في اللهجة 

  :نصر 

  .أيده وأعانه عليه وهي كذلك في اللهجة : نصره على عدوه نصرًا 
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  :نص 

ـــى الشـــيء نصـــًا  ـــه وحـــدده والمنصـــة كرســـي مرتفـــع يعـــد للخطيـــب : نـــص عل عين

ــــال نــــص فــــالن  ــــدم رأســــه : ليخطــــب وهــــي كــــذلك فيــــي اللهجــــة ويق ــــى مق أي أحن

  ) .ناصيته(

  :نصع 

  .الخالص الصافي وهي كذلك في اللهجة  :الناصع 

  :نصل 

تنصــل مــن الموضــوع أي خــرج : خــرج ، وفــي اللهجــة يقــال : تنصــل مــن الشــيء 

  .منه 

  :نضح 

  .رشح وهي كذلك في اللهجة : نضح الماء نضجًا 

  :نضد 

أداة ذات قــوائم توضـع عليهــا األشـياء وجمعهــا مناضـد وهــي كـذلك فــي : المنضـدة 

  .اللهجة 

  :نطح 

  .ضربه برأسه وهي كذلك في اللهجة : طحًا نطحه ن

  :نطق 

حــزام يشــد بــه الوســط وهــي كــذلك فــي اللهجــة إال أن هــذه التســمية تشــيع : النطــاق 

  .بين أفراد الجيش والشرطة 

  :نطر 

  .انتظره : نطر الشيء نطرًا حفظه ، وفي اللهجة يقول نطر فالنًا 

  :نط 

  .وثب وقفز وهي كذلك في اللهجة : نط نطًا 

  .كل ما يتعلق بشيء وفي اللهجة تعني الرسام : وط الن
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  :نطنط 

ــرًا : رجــل نطنــاط  ــتكلم كثي مهــذار وفــي اللهجــة يقــال لمــن يتــدخل فيمــا ال يعنيــه وي

  .فالن ينطنط 

  :نظر 

مــا ينظــر إليــه فيعجــب مشــتقة مــن النظــر وهــو البصــر وهــي كــذلك فــي : المنظــر 

  .اللهجة 

  :نعثل 

ق وفـــي اللهجـــة يقـــال لمـــن ال يحســـن الكـــالم حمـــق والنعثـــل األحمـــ: نعثـــل الرجـــل 

  .لتنعثل 

  :نعج 

  .األنثى من الضأن وتطلق في اللهجة على الرجل الضعيف : النعجة 

  : نعر 

واحد النواعير التي يسـتقى بهـا يـديرها تـدفق المـاء ولهـا صـوت وجمعهـا : الناعور 

  .نواعير وهي كذلك في اللهجة 

  :نعش 

  .للهجة نشط ونهض وهي كذلك في ا: انتعش 

  :نعل 

: صــانع النعــل وهــي كــذلك فــي اللهجــة ويقــال نعــل فالنــًا : النعــل الحــذاء والنّعــال 

  .شتمه مقلوب لعن 

اإلسـتكان نعـل بكـي وهـي كلمـة فيـه وفي اللهجة يقال لإلناء الصغير الذي يوضـع 

  .تركية 

  :نعم 

  .الرفاهية وطيب العيش وهي كذلك في اللهجة : النعمة 

  .حرف جواب : ونعم 
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  :نغز 

وخــزه : دغدغــه ، ونغــز فالنــًا اغتابــه وفــي اللهجــة يقــال نغــز فالنــًا : نغــز الصــبي 

  .بكلمة أو بآلة حادة 

  :نغص 

  .كدر ، ونّغص فالنًا ، كدر عيشه وهي كذلك في اللهجة : نغص عليه نغصًا 

  :نغل 

ولد عن زنى وفي اللهجـة تطلـق علـى الشـخص الـذي يقـوم بأعمـال : نغل المولود 

  .باب السخرية معيبة من 

  :نفش 

تفرق وانتشـر وتقـال فـي اللهجـة لكـل شـيء تـم تفريقـه نفشـه ، : نفش القطن ونحوه 

  .نفش ريشه : ويقال لمن يتبختر 

  :نفض 

حركـه ليـزول عنـه مـا علـق بـه ونفـض الشـيء أزالـه وأسـقطه : نفض الشيء نفضًا 

تحـــــرك واضـــــطرب ، وفـــــي اللهجـــــة يقـــــال أنفضـــــك نفـــــض أي : وانـــــتفض الشـــــيء 

  .بك ضربًا مبرحًا سأضر 

  :نفنوف 

التــف بــه ، وتطلــق كلمــة نفنــوف علــى نــوع مــن ثيــاب النســاء وكــأن : لفلــف ثيابــه 

  .المرأة تلتف به مع إبدال الالم نونًا 

  :نقر 

: ضربه بـه ، يقـال نقـر الـدف والعـود ، ونقـر الطـائر الحـب : نقر الشيء بالشيء 

  .هجة منسر الطائر وهي كذلك في الل: التقطه ، والمنقار 

  :نقش 

: لونــه وزينــه والــنقش : بحــث عنــه واســتخرجه ونقــش الشــيء : نقــش الشــيء نقشــًا 

  .األثر وفي اللهجة يقال جاب فالن نقش أي كانت نتيجة نقشه جيدة 
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  ) :نگنگة(نقنق 

هو الذي ينقي الطعام ، أي يخرجه مـن قشـره ، كنايـة عـن الـبطء ، وفـي : المنقي 

أي يبحــــث عــــن ) ل القــــافين كــــافين معقــــودتينبإبــــدا(اللهجــــة يقــــال فــــالن ينگنــــگ 

  .الصغيرة والكبيرة 

  :نكب 

  .المصيبة وجمعها نكبات وهي كذلك في اللهجة : النكبة 

  :نكت 

نشــر مــا فيــه وأخرجــه ، وأتيتــه وهــو ينكــت أي يفكــر كأنمــا يحــدث : نكــت الشــيء 

: نفسه ، وفي اللهجة استعيرت الكلمة لمـن يلقـي كالمـًا يضـحك النـاس يقـال نكتـة 

  .كالم مضحك والمنكت هو الذي يلقي النكتة 

  :نكث 

  .نقضه وهي كذلك في اللهجة : نكث العهد 

  :نكد 

غالبه في المضايقة ، وفـي اللهجـة يقـال عيشـته نكـد : اشتد ، وناكده : نكد عيشه 

  .أي عسيرة وفالن نكد أي يبحث عن المشاكل 

  :نكر 

يعرفــــون نعمــــة اهللا ثــــم " جحــــده قــــال تعــــالى: أنكــــر الشــــيء جهلــــه ، وأنكــــر الحــــق 

  .وفي اللهجة تحمل المعنى نفسه " ينكرونها

  ) :رةنگ(نقرة 

الحفـــرة الصـــغيرة المســـتديرة فـــي األرض ونحوهـــا وفـــي اللهجـــة يبـــدلون مـــن : النقـــرة 

  ) .رةنگ(القاف كافًا معقودة 

  ) :رينگ(نقري 

أســرع فيهــا وخفــف وأخــذت اللهجــة هــذا المعنــى وأطلقتــه علــى : نقــر فــي صــالته 

  .لذي يمتلك الخفة في السرقة ا
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  :نكس 

عاودتـه العلـة بعـد النقـة ونكـس : طأطأه من خزي ، ونكس المريض : نكس رأسه 

  .ضعف وعجز وهي كذلك في اللهجة : فالن 

  :نكح 

  .تزاوجوا وهي كذلك في اللهجة: م تزوجت فهي ناكح وتناكح القو : نكحت المرأة 

  :نكف 

  .معد وهي كذلك في اللهجة داء : مرض ، والنكاف : نكف نكافًا 

  :نمش 

  .صار بجلده بقع تخالف لونه وهي كذلك في اللهجة : نمش نمشًا 

  :نّم 

نم الكالم زينة بالكذب ونم بين القوم حرش وأعزل ويقال لمن ينم نمام وهـي كـذلك 

  .في اللهجة 

  :نمرشته 

خدشــه ، وفــي اللهجــة يقــال للبيضــة التــي لــم : ســال ومــرش وجهــه : مــرش المــاء 

  .تصلب قشرتها نمرشته أي سهولة سيل مائها 

  :نمنم 

نقشــه وزخرفــه يقــال ثــوب منمــنم وفــي اللهجــة يقولــون لعــدد صــغيرة : نمــنم الشــيء 

  .تستخدم في الزخرفة نمنم واحدتها نمنمة 

  :نهب 

  .أخذه قهرًا والمنهوب ما نهب وهي كذلك في اللهجة : نهب الشيء نهبًا 

  :نهر 

ــًا  : والنهــر " فــال تقــل لهمــا أف وال تنهرهمــا"ه قــال تعــالى زجــره وأغضــب: نهــر فالن

ضــياء مــا بــين طلــوع الفجــر إلــى غــروب الشــمس وهــي : مجــرى المــاء ، والنهــار 

  .كذلك في اللهجة 
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  :نهز 

: الفرصـــة وفـــي اللهجـــة يقـــال : نهـــض ليتنـــاول شـــيئًا ، والنهـــزة : نهـــز فـــالن نهـــزًا 

  .اغتنمها : انتهز فالن الفرصة 

  :نهش 

تناولـــه بفمـــه ليعضـــه ونهـــش فالنـــًا اغتابـــه وهـــي كـــذلك فـــي : نهشـــًا  نهـــش الشـــيء

  .اللهجة 

  :نوبة 

جــاءت نوبتــه وفــي اللهجــة تطلــق علــى الــدور ، جــاءت : اســم مــن المناوبــة يقــال 

  .نوبته أي دوره 

  :نار 

  .المئذنة ، وهي كذلك في اللهجة : أضاء ، والمنارة : نار نورًا 

  :نام 

  .النوم وهي كذلك في اللهجة : نعس والمنام أو نام نومًا ونيامًا اضطجع 

  :نونة 

ما ينبت على النـوى كالجثيثـة أي الفسـيلة واسـتعيرت فـي اللهجـة لمـا يرسـم : النواة 

  .بين الحاجبين من دائرة صغيرة لغرض التجميل 
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  حرف الهاء
  :هبج 

فــي ضــربه بهــا ضــربا متتابعــًا فيــه رخــاوة ، وهّيجــه وّرمــه ، و : هــبج بالعصــا هبجــًا 

  .اللهجة يقال هيجه أي ضربه ضربا مؤلمًا 

  :هبد 

  .كسره ، وفي اللهجة هبد البناء أي تهدم وسقط : هبده 

  :هبر 

القطعــة مــن اللحــم وهــي كــذلك فــي : قطعــه قطعــًا كبــارًا والهبــرة : هبــر اللحــم هبــرًا 

  .اللهجة 

  :هبارية 

ة مـــن وســـخ الشـــعر مثـــل النخالـــ الـــريح ذات الغبـــار ومـــا تعلـــق بأســـفل: الهباريـــة 

، واســـتعيرت اللفظـــة فـــي اللهجـــة لتعطـــي معنـــى الفقـــر تعـــال فـــالن ضـــاربه الـــرأس

  .الهبري أي أصبح مفلسًا 

  :هبش 

جمعــه ، وفــي اللهجــة يقــال فــالن يهــبش أي يجمــع مــا يــراه : هــبش المــال ونحــوه 

  .أمامه ، والهابش الطارئ على القوم وفي اللهجة يقال له الهبش 

  :هبط 

وقــع فيــه وهــبط الشــيء قــّل عمــا كــان : ، وهــبط فــي الشــر نقّصــه : هــبط الشــيء 

عليه ، وفي اللهجة استعيرت اللفظة للحالة التي يضطرب فيها اإلنسـان عنـد فقـده 

  .بنين ونحوهما أو شيء عزيز من مال 

  :هبع 

مـد عنقـه مسـتعينًا : مشى مشيًا بليدًا وهبع البعير ونحوه في مشـيته : هبع الحمار 

هجــة يقــال فــالن يهبــع هبــع أي يمشــي مشــية البعيــر مــادًا بــه فــي الســرعة وفــي الل

  .رقبته 
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  :هبل 

فقد عقله وتمييزه فهو هابل وفـي اللهجـة يقـال للشـخص الـذي ال : هبل فالن هبًال 

  .أهبل : يفقه األمور وال يحسن التصرف 

  :هتر 

ســـابه بالباطـــل مـــن القـــول وفـــي اللهجـــة يقـــال : حمـــق وجهـــل وهـــاتره : هتـــر هتـــرًا 

  . ي يتصرف بحمق هتلي للشخص الذ

فــتن بــه : ذهــب عقلــه وكــان كثيــر األباطيــل ، واســتهتر بالشــيء : واســتهتر فــالن 

ولزمه غير مبال بنقد وال موعظة وفي اللهجة يطلق على الشخص الـذي يتصـرف 

  .بروعنة مستهتر 

  :هتك 

جذبـــه فأزالـــه مـــن موضـــعه والهتيكـــة الفضـــيحة ، وفـــي : هتـــك الســـتر ونحـــوه هتكـــًا 

  .ال هتك عرضه اللهجة يق

  :هّج 

هرب مذعورًا ، يقال هقت الكالب منا ، وفي اللهجة تقلب القـاف جيمـًا : هّق هقًا 

  .هّج وتعطي المعنى نفسه : 

  :هجس 

ســاّره وفــي اللهجــة يقــال : خطــر ببالــه وهاجســه : هجــس األمــر فــي صــدره هجســًا 

  .أي يتكلم من خاطره : يتهجس 

  :هجع 

وفـــي " كـــانوا قلـــيًال مـــن الليـــل مـــا يهجعـــون"تعـــالى  نـــام لـــيًال ، قـــال: هجـــع هجوعـــًا 

  .نم : اهجع أي : اللهجة تطلق على النوم مطلقًا يقال 

بالجيم المعطشـة وذلـك ألن ) عھچ(وفي اللهجة يطلق على لون من ألوان الرقص 

  .أغلب الرقص يتم في هجيع الليل 
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  :هجم 

أسـرع دخولـه وهـي :  دخل عليه بغتة ويقال هجـم البـرد ونحـوه: هجم عليه هجومًا 

  .أنهجم بيتك أي أنهدم : كذلك في اللهجة ويقال 

  :هدأ 

  .سكن وهي كذلك في اللهجة : هدوءًا  –هدأ 

  :هّد 

بمعنـى اتـرك وهـو : أوعده وخوفه وهي كذلك في اللهجـة ، ويقـال فيهـا هـد : هدّده 

  .من الوعيد أيضًا 

  :هدوم 

ب الخلـق وجمعـه هـدوم فـي اللهجـة الثـو : أبـاله ورقعـه والهـدم : نحوه أو هدم الثوب 

  .هدوم : تطلق على الثياب 

  :هدنة 

: وادعـــه وانصـــرف عـــن قتالـــه والهدنـــة : ســـكن ، وهـــادن فالنـــًا : هـــدونًا  –هـــدن 

المصالحة بعد الحرب وفي اللهجة يقال للرجل الذي ال يعتمد عليه هـدان و هـدان 

  .مشتقة من هدن بمعنى حمق 

  :هدهد 

  .منظمة لينام وهي كذلك في اللهجة ه حركة رقيقةحركت: هدهدت األم صبيها 

  :هذرب 

أكثــر الكــالم وفــي : تكلــم بمــا ال ينبغــي ، وهبــرم : هــذرًا  –هــذر الرجــل فــي منطقــة 

  .أي يتكلم كثيرًا وهي منحوتة من هذر وهبرم : يهذرب : اللهجة يقال 

  أهريك: هرأ 

تد عليــه حتــى قتلــه اشــ: نضــج أشــد النضــج وهــرأ البــرد فالنــًا : هــرًا  –هــرأ اللحــم 

  .أهريك هري أي سأعذبك حتى الموت : كاد ، وفي اللهجة يقال أو 
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  هريسة: هرس 

الحــــب : دققــــه بشــــيء عــــريض دقــــًا شــــديدًا و الهــــريس : هرســــًا  –هــــرس الشــــيء 

المـــدقوق بـــالمهراس قبـــل أن يطـــبخ ، والهريســـة الهـــريس مطبوخـــًا وهـــي كـــذلك فـــي 

  .اللهجة 

  :هرج 

: نــة واخــتالط ، والهــرج الكثــرة فــي الشــيء وفــي اللهجــة وقعــوا فــي فت: هــرج القــوم 

  .سوق الهرج وهو الذي يكثر فيه الباعة وترتفع أصواتهم على البضاعة 

  :هرش 

خرج أول طرفه من السنبل ، وفي اللهجـة يقـال لفـرع الشـجرة هـرش : خرش الزرع 

خدشــه بظفــره ، وفــي اللهجــة يقــال فــالن يهــرش أي يحــك جلــده : ، وخــرش الجســد 

  .يرًا ، ويقال في اللهجة وهرش للكف عن الكالم وعن البكاء كث

  هرفي: هرف 

عجلــت بثمرهــا ، وفــي اللهجــة يقــال : نمــا مالــه ، وأهرفــت النخلــة : أهــرف الرجــل 

  .للخروف الصغير السن هرفي 

ابــــن الهرمــــة أي ابــــن : يقــــال الشــــيخ وفــــي اللهجــــة أو آخــــر ولــــد العجــــوز : هرمــــة 

  .العجوز

  :هرول

  .ين العدو والمشي وهي كذلك في اللهجة أسرع ب: هرول 

  :هزأ 

  .سخر به ومنه وهي كذلك في اللهجة : هزأ به ومنه هزءًا 

  :هّز 

" وهزي إليـك بجـذع النخلـة " حركه بشيء من القوة ، قال تعالى : هّز الشيء هزًا 

  .تحرك وهي كذلك في اللهجة : واهتز الشيء 
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  :هزع 

أي : وفـــي اللهجـــة يقـــال قمـــاش متهـــزع  انكســـر ،: كســـره وانهـــزع : هـــزع الشـــيء 

  .ممزق 

  :هزل 

  .هزلة الهزال وهي كذلك في اللهجةالغثاثة والم: مزح والهزال : هزًال  –هزل فالن 

  :هزم

كســر شــوكته وانتصــر عليــه ، والهزيمــة االنهــزام فــي القتــال : هزيمــة  –هــزم العــدو 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :هزهز 

المــاء الكثيــر : تحــرك و الهزاهــز : هــز الشــيء هزهــز الشــيء ، كــرر تحريكــه وتهز 

  .وفي اللهجة يقال آذار أبو الهزاهز واألمطار 

  :هسة 

  ) .في هذه الساعة(منحوتة من 

  :هش 

صال بعصا وفي اللهجة يقـال هشـة أي أبعـده ، وخبـز هـش : هشًا  –هش الرجل 

  .ما فيه رخاوة ولين : أي قابل الكسر والهش من كل شيء 

  :هشم 

  .كسره وهي كذلك في اللهجة : هشمًا  –ء هشم الشي

  :هص 

الصــلب مــن كــل شــيء ، وفــي اللهجــة يقــال هــذا الطــين يهــص أي فيــه : الهــص 

  .صالبة 

  :هضم 

الظلــم والغضــب : نقصــه والهضــيمة : ظلمــه وغصــبه وهضــم حقــه : هضــم فالنــًا 

  .وهي كذلك في اللهجة 
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  :هطر 

ـــه با: هطـــرًا  –هطـــر فـــالن الكلـــب ونحـــوه  اللهجـــة يقـــال أهطـــرك  لخشـــب وفـــيقتل

  .هطر

  :هفت 

  .هفتت النار أي قلت حرارتها : انخفض ، وفي اللهجة يقال : انهفت الشيء 

  مهفة: هف 

حركـه ، وفـي : هب فسمع صوت هبوبها وهفهف الشـيء : هف الريح هفًا وهفيفًا 

آلـــة مـــن ســـعف النخيـــل تســـتعمل : اللهجـــة يقـــال اهفـــي أي أحـــرك الهـــواء والمهفـــة 

  . لتحريك الهواء

  :هلبت 

وفـي اللهجـة يقـال  –القطع المستأصل وال أفعل ذلك البتـة كأنـه قطـع فعلـه : البت 

  .هلبت ما فعلت ذلك 

  :هلس 

األصــل الســيئ وفــي اللهجــة : الخــداع والخيانــة والغــش واأللــس : االلــس والمؤالســة 

  .ابن الهلس أي ابن الخيانة واألصل السيء : يقال 

هلـــوس هلـــس أي فقيـــر ال يملـــك ، وفـــالن م ويقـــال هلـــس ريـــش الدجاجـــة أي نزعـــه

  .شيئاً 

  :هلط 

طلـــق علـــى كـــل نحيـــف يقـــال مهلـــوط المســـتر فـــي الـــبطن وفـــي اللهجـــة ت: الهـــالس 

  .هلط

  :هلهل 

  .رجعه وفي اللهجة يقال هلهلت فالنة أي أطلقت صوت الفرح : هلهل الصوت 
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  :همين  –همات 

يزيد بعـض العـرب أم فـي هم أيضًا و أو أيضًا منحوتة من هي كذلك أو بمعنى كذلك 

كالمهم فيقولون ، أم نحن نضرب السهام أم نحـن نطعـم الطعـام أي نحـن نضـرب 

  .ونطعم 

  :همج 

ذبــاب صــغير كــالبعوض يقــع علــى وجــوه الغــنم والحميــر واســتعيرت فــي : الهمــج 

  .اللهجة لتطلق على أراذل الناس 

  :همد 

طفـأت وهـي كـذلك ان: خمـد وضـعف ، يقـال همـدت النـار : همـودًا  –همد الشيء 

  .في اللهجة 

  :همر 

الســمين الغلــيظ وقــد شــاع فــي : دبــدب بغضــب والهمــر مــن الرجــال : همــر فــالن 

  .الحلة هذا االسم بعد االحتالل فيقال هذه سيارة همر أي كبيرة 

  :همش 

اختلط بعضهم ببعض وتحركـوا : جمعه ، وتهامش القوم : همشًا  –همش الشيء 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :هم 

  .فعل وهي كذلك في اللهجة أو ما هم به من ألمر : الحزن والهمة : الهم 

  :همهم 

  .تكلم كالمًا خفيًا يسمع وال يفهم محصوله وهي كذلك في اللهجة : همهم الرجل 

  :هنجل 

  .تحرك في بطن أمه وفي اللهجة يقال للطفل هنجل أي تحرك : تهنج الجنين 
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  :هّوب 

فنــك تهــوب  أولهجــة لتهــوب نــاحيتي أي ابتعــد عنــي البعــد ، ويقــال فــي ال: الهــوب 

  .ناحيتي وهنا مشتقة من الهيبة 

  :هوايل 

الـــذي ال يثبـــت مكانـــه حتـــى ينهـــال فيســـقط ، وجمـــع الهائـــل : الهائـــل مـــن الرمـــال 

  .هوائل وفي اللهجة يقال فالن عمل الهوايل أي عمل أشياء ال تفعل 

  :هوسة 

وس طــرف مــن الجنــون وفــي اللهجــة وقعــوا فــي اخــتالط وفســاد والهــ: هــوس القــوم 

  .يقال هاي هوسة أي تجمع فيه صخب وصياح 

  .والهوسة في اللهجة أيضًا نوع من أنواع الشعر الشعبي 

  :هوش 

هــاجوا واضــطربوا وفــي اللهجــة يقــال هــاش علــيهم أي هــاج : هوشــًا  –هــاش القــوم 

  .واضطرب 

  :هون 

  .هي كذلك في اللهجة استخف به و : ذل وتهاون باألمر : هوانًا  –هان فالن 

  :هيج 

  .منحوتة من أهكذا ؟ لالستفهام 

  :هندم 

أصـــلحها علـــى مقـــدار مناســب ونظـــام حســـن وهـــي : هنــدم الرجـــل األشـــياء هندمــة 

  .كذلك في اللهجة 

  :هوادة 

  .رسلك هود الرجل تهويدًا إذا مشى مشيًا ساكنًا وفي اللهجة يقال هود أي على
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  : هيس 

أي : رك والنظــر والفكــر وفــي الحلــة يقولــون شــتهيس مــا تخفيــه فــي صــد: الهــويس 

  .ماذا تشعر 

  :وأم 

وافقه ، وفي اللهجة يقال والمه بالمعنى نفسه بعد قلب الهمـزة : وأم مواءمة ووئامًا 

  .المًا 

  :وبخ 

  .المه وعذله وأنبه وهي كذلك في اللهجة : وبخه 

  :وتد 

  .اللهجة  الحائط من خشب وهي كذلك فيأو مارز في األرض : الوتد 

  :وتر 

لــيش متــوترة أعصــابك بمعنــى : اشــتد وفــي اللهجــة تقــال : تــوتر العصــب والعــرق 

  .مشدودة 

  :وثق 

  .ائتمنه ، وهي كذلك في اللهجة : وثق بفالن 

  :وّج 

تلهبــت وتوقــدت وســمع صــوت اســتعارها وفــي اللهجــة يقــال : هجــًا  –هجــت النــار 

  .وجت النار بالمعنى نفسه مع قلب الهاء واوًا 

  :وجر 

الــدواء يصــب فــي الحلــق ، : صــب الوجــور فــي حلقــه ، و الوجــور : أوجــر العليــل 

  .أي صب عليها ما يزيد اتقادها : وفي اللهجة يقال وجر النار 

  :وجع 

  .اسم جامع لكل مرض مؤلم والجمع أوجاع وهي كذلك في اللهجة : الوجع 
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  :وجن 

  .ما ارتفع من الخدين وهي كذلك في اللهجة : الوجنة 

  :وجه 

ســـيد القـــوم وشـــريفهم والوجـــه مـــا يواجهـــك مـــن الـــرأس وفيـــه العينـــان والفـــم : الوجـــه 

  .واألنف وهي كذلك في اللهجة 

  :وحش 

جمــــع وحشــــي وهــــو مــــا ال يســــتأنس مــــن دواب البــــر وجمعهــــا وحــــوش : الــــوحش 

  .األرض المقفرة المستوحشة وفي اللهجة تطلق على كل مكان مقفر : والوحشة 

  :وحف 

مــرور أو ســمع لــه صــوت كالــذي يكــون مــن جنــاحي الطــائر : فوفــًا حــف الشــيء ح

الريح في الشـجر وفـي اللهجـة يقـال للصـوت الـذي يثيـر الـذعر وحيـف نحـو حركـة 

  .مسد مفاجئة لحيوان ما 

  :وحل 

  .الطين الرقيق ترتطم به الناس والدواب وهي كذلك في اللهجة : الوحل 

  :وحم 

: لــى حبلهــا وفــي اللهجــة يقــال للحبلــى اشــتهت شــيئًا ع: توحمــًا  –وحمــت الحبلــى 

  .تتوحم بالمعنى نفسه 

  :وخر 

وخــر بقلــب الهمــزة : جعلــه بعــد موضــعه وفــي اللهجــة يقــال : أخــر الشــيء وتــأخر 

  .واوًا بمعنى ابتعد 

  :وخز 

الوجــع وهــي كــذلك : طعنــه طعنــًا غيــر نافــذ والــوخز : وخــز الشــيء بــالرمح ونحــوه 

  .في اللهجة 
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  :وخم 

ال ينجـــع كلؤهـــا وال : ان غيـــر موافـــق ألن يســـكن وأرض موخمـــة كـــ: وخـــم المكـــان 

  .أي ال تحتمل لزيادة رطوبتها : توافق ساكنها وفي اللهجة يقال وخمة 

  :وّد 

ود بالشيء ذهب به وفي اللهجـة وّد فـالن أي أرسـله لعمـل مـا يسـويه والـود الحـب 

  .المحبة : والمودة 

  :ودع 

شـيعوه محيـين لـه : م وودع النـاس المسـافر فارقهم محييًا له: ودع المسافر الناس 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :وذر 

بضــعها وقطعهــا وفــي اللهجــة أقطعــك وذرة وذرة : قطعــه والــوذرة : وذر اللحـم وذرًا 

  .أي إربًا إربًا 

  :ورش 

: ورشــة : نشــط وخــف وفــي اللهجــة يقــال لمكــان العمــل : ورشــًا  –يــورش  -ورش

يـــرى أن أصـــلها انجليـــزي وهـــذا بعيـــد عـــن  ألن العمـــال فيـــه ينشـــطون ، وبعضـــهم

  .الصواب 

  :ورط 

كل أمر تعسر النجـاة : أوقعه في الورطة والورطة : ورط فالنًا ، خدعه ، وأورطه 

  .منه وهي كذلك في اللهجة 

  :ورع 

تـــوقى عـــن المحـــارم وفــــي اللهجـــة يقـــال فـــالن ورع أي يخــــاف اهللا : ورعـــًا  –ورع 

  .ويسير على الصراط المستقيم 
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  : ورق

مــا تبســط وكــان لــه خــط تــأتي فــي وســطه تكتنفــه حاشــيتاه ، : الــورق مــن الشــجر 

  .المال وهي كذلك في اللهجة : يطبع عليه والورق أو والورق ما يكتب فيه 

  :ورك 

  .ما فوق الفخذ من اإلنسان وجمعها أوراك وهي كذلك في اللهجة : الورك 

  :ورم 

  .انتفخ وهي كذلك في اللهجة : ورمًا  –ورم 

  :رور و 

أحــده ، وفـي اللهجــة اسـتعيرت لنــوع مــن : أسـرع و ورور نظــره : ورور فـي الكــالم 

  .لسرعة إطالق بارودة والرامي يحد نظره عند الرمي ) مسدس(السالح 

  :وراء 

  .بمعنى خلف وفي اللهجة يقال وره بالمعنى نفسه 

  :وّز 

دفعـه إلـى : وز فالنـًا أغراه وهيجه واألز التهييج ، وفي اللهجة يقـال : أزه يؤزه أزًا 

  .عمل ما 

  :وزع 

مـن يفـرق الرسـائل البريديـة وهـي : التفريق والموزع : قسمه وفرقه والتوزيع : وزعه 

  .كذلك في اللهجة 

  :وزن 

قـــدره بوســـاطة الميـــزان ، ووازن بـــين شـــيئين موازنـــة ، ســـاوى : وزن الشـــيء وزنـــًا 

  .لك في اللهجةي كذاآللة التي توزن بها األشياء وه: وعادل والميزان 

  :وسخ 

  .عاله الدرن وهي كذلك في اللهجة : وسخ الشيء وسخًا 
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  :وسع 

: لــم يضــيق والواســع : بســطه وكثــره ، ووســع الشــيء ســعة : وســع اهللا عليــه رزقــه 

  .المحيط بكل شيء وهي كذلك في اللهجة 

  :وسل 

ليـه تقـرب إ: رغب وتقرب وتوسـل إلـى فـالن : وسًال  –وسل فالن إلى اهللا بالعمل 

  .بحرمة آصرة تعطفه عليه وهي كذلك في اللهجة 

  ) :وشيعة(وشع 

لفـــه ، وفـــي اللهجـــة تطلـــق علـــى الخـــيط الملفـــوف وشـــيعة ، : وشـــع القطـــن وغيـــره 

  .ويقال وشيعته نجسة أي عاله النجس 

  :وشم 

غـــرزه بـــإبرة ثـــم ذر عليـــه النـــيلج والوشـــم تغيـــر لـــون الجلـــد : وشـــمًا  –وشـــم الجلـــد 

  .هي كذلك في اللهجة العالمة و : والوشم 

  :وشوش 

كالمـــًا مختلطـــًا ال يكـــاد يفهـــم وهـــي أو تكلـــم كالمـــًا خفيـــًا : وشـــوش الرجـــل وشوشـــة 

  .كذلك في اللهجة 

  :وشى 

  .نم به وسعى وهي كذلك في اللهجة : وشى به 

  :وصوص 

خـاف وهـي كـذلك : حاول النظر ولما تتفـتح عينـاه و صأصـأ مـن فـالن : صأصأ 

  .في اللهجة 

  :وصى 

مـا يـوص : جعلـه وصـيه والوصـية : جعلـه لـه ، ووصـى فالنـًا : له بشـيء وصى 

  .به وهي كذلك في اللهجة 
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  :وصخ 

  .بان وظهر وهي كذلك في اللهجة : وصوخًا  –وصخ األمر 

  :وضع 

  .الدنيء وهي كذلك في اللهجة : صار وضيعًا والوضيع : وضع الرجل 

  :بطح  –وطح 

بـــاء يقـــال بطحـــه أو ي اللهجـــة يبـــدلون الو دفعـــه بيـــده عنيفـــًا وفـــ: وطحـــًا  –وطحـــه 

  .وتحمل المعنى نفسه 

  :وطية 

المارة يطـؤون األرض وفـي اللهجـة : ما انخفض من األرض ، والواطئة : الوطاء 

  .تطلق الوطية على األرض عامة 

  :عوعو  –وعوع 

عــــوى وصــــوت وفــــي اللهجــــة تقلــــب الحــــروف : وعوعــــة  –وعــــوع الكلــــب والــــذئب 

  .نى نفسه فتصير عوعو وتحمل المع

  :وعز 

  .رمضت واشتد حرها وهي كذلك في اللهجة : وعزًا  –وعزت 

  :وكح 

قــل حيـاؤه واجتــرأ علــى اقتــراف القبـائح ولــم يعبــأ بهــا ، هــي : وقاحــة  –وقـح الرجــل 

  .كذلك في اللهجة إال أن القاف تبدل كافًا 

  موكب: وكب 

مـــن النـــاس  الجماعـــة: مشـــى فـــي رفـــق وتـــؤده والموكـــب : وكـــب وكوبـــًا و وكبانـــًا 

يســيرون ركبانــًا ومشــاة فــي احتفــال وفــي اللهجــة تطلــق علــى جمــوع النــاس الــذين 

  .يحيون الشعائر الحسينية مواكب 

  :وكت 

  .أصولها من اللفظة الفصيحة وقت وتحمل المعنى نفسه 
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  :وكس 

  .غبنه ، وهي كذلك في اللهجة : نقصه ووكس فالنًا : وكسًا  –وكس الشيء 

  :وكع 

فـــي اللهجـــة مـــع جعـــل الكـــاف  ســـقط وجعـــًا وهـــي كـــذلك: وكعـــًا وكـــع فـــالن يكـــع 

  .معقودة

  :ولك 

  ) .ويل لك(من ألفاظ الزجر منحوتة من 

  :ولول 

  .دعت بالويل وهي كذلك في اللهجة : ولولت ولواًال 

  : ولى 

  .أي أذهب : أدبر وفي اللهجة يقال وّلى : وّلى الشيء : ولَّ 

  :ومض 

  .خفيفًا وظهر وهي كذلك في اللهجة لمع : ومض البرق ومضًا ووميضًا 

  :ونيدة 

  .تمايل من النعاس وفي اللهجة تطلق على حالة التعب : ناد نودانًا 

  :وّن 

  .تأوه وفي اللهجة تقلب الهمزة واوًا مع الحفاظ على المعنى : أّن أنينًا 
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  حرف الياء
  :يا 

فيهـا ، يقـال  حرف نداء للقريب والبعيد وهي كذلك في اللهجـة مـع حـذف المـد: يا 

  .يمحمد ، يعلي ، وقد تحذف أداة النداء فيقال محمد ، علي 

  :يئس 

انقطع أمله فهو يائس وفي اللهجـة يحـدث قلـب لحـروف الكلمـة فيقـال : يئس يأسًا 

  .أيس 

  :يبوك 

عنـد بـه وفـي اللهجـة خصصـت داللتهـا بالسـرقة مـع قلـب القـاف : باق بوقًا الرجل 

  .كافًا معقودة 

  :يتخم 

الحــد الفاصــل بــين أرضــين وتطــورت : جــاوره والصــقه ، والــتخم : لموضــع تــاخم ا

داللتهـــا فـــي لهجـــة الحلـــة فأصـــبحت تعنـــي كثـــرة الســـير والطـــواف أي أنـــه يتجـــاوز 

  .الحدود الفاصلة بين األراضي 

  :يتشلبه 

تعلق به ولزمه وتطورت داللتهـا فـي اللهجـة فأصـبحت تعنـي : شبث بالشيء شبثًا 

  .تسلق الشيء 

  :يتمرغل 

  .قلبه فيه وهي كذلك في اللهجة : ألزمه به ، ومرغه في التراب : مارغه بالتراب 

  :يتعنّقر 

ــم بأقصــى حلقــه ، وأضــافت اللهجــة حــرف النــون لتزيــد معناهــا ، : قّعــر فــالن  تكل

  .يتعقر في كالمه : ويتعنقر 

  :يتجبجب 

  .هابه وتوارى عنه ، وفي اللهجة يتجبب يهاب ويتردد : جبأ عن الشيء 
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  :يتم 

الصغير الفاقد األب من اإلنسان واألم من الحيوان وكل فرد يعـز نظيـره ، : اليتيم 

  .وهي كذلك في اللهجة 

  :يدهدي 

قلب بعضه على بعـض وهـي كـذلك فـي : دحرجه ، ودهده الشيء : دهده الحجر 

  .اللهجة 

  :يروش 

هـــذا أكـــل كثيـــرًا ، وخصـــت لهجـــة الحلـــة داللتهـــا بالمكـــان فيقـــال : روشـــًا  –راش 

  .المكان يروش أي فيه ناس كثر 

  :يراري 

  .حرك الحدقة وحدد النظر وهي كذلك في اللهجة : لمع ، و رأرأ : رأرأ السحاب 

  :يسوه 

  .ماثله وعادله وهي كذلك في اللهجة : ساوى الشيء 

  :يشجر 

مــأله وقــودًا وأحمــاه وفــي اللهجــة تقلــب الســين شــينًا مــع المحافظــة : شــجر التنــور 

  . على المعنى

  : شگفي

أحبه وأولع به ثم تطورت داللتها في اللهجة إلى دفع األذى عن : شغف به شغفًا 

  .المحب 

  :يشمر 

خف ونهض وشمر لألمر تهيأ وتطورت داللتها في اللهجة إلـى : شمر في األمر 

  .معنى يرمي وهي من التهيؤ 
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  :يعور 

لـى الشـخص الـذي أتلفه وعور عليه أمره قبحه وفي اللهجة تطلق ع: عار الشيء 

  .يعور أي يلحق األذى باآلخرين : ال يأبه بنتائج األمور فيقال له 

  :يفوج 

باعــد بــين رجليــه وفــي اللهجــة تطلــق علــى مــن يمــارس الســباحة بأنــه : فجــًا  –فــّج 

  .يفوج ألنه يباعد بين رجليه في أثناء السباحة 
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  الفصل الثاني

  معربةاأللفاظ الدخيلة والمولدة وال

  حرف األلف
  :بزيم / إبزيم 

عـــروة معدنيـــة فـــي أحـــد طرفيهـــا لســـان توصـــل بـــالحزام ونحـــوه لتثبيتـــه وهـــي كلمـــة 

  .فارسية معربة 

  إبريك / إبريق 

المعــدن طويــل العنــق لــه مصــب خرطــومي الشــكل يصــب منــه أو وعــاء مــن الخــزف 

فيقــال  لمــاء ونحــوه والجمــع أبــاريق ،  وفــي لهجــة الحلــة تقلــب القــاف كافــًا فارســية

  .ابريك ومجموعها بركان ، وهي كلمة فارسية معربة 

  أتگ 

مــن مالبــس النســاء ، عبــارة عــن ثــوب قصــير األكمــام ُيرتــدى تحــت الثيــاب مشــتق 

  .من الفارسية وتعني ذيل 

  اتفنطز 

  .كلمة معربة عن اليونانية وتعني تخيل 

  أستاذ 

ي مـــن أصـــل تقـــال للشـــخص المـــاهر بصـــنعته وتعنـــي أيضـــًا المعلـــم والمـــؤدب وهـــ

  .فارسي 

  إش 

بمعنـــى أســـكت ، وأصـــلها فارســـي يقولـــون كـــش أي اســـكت وكـــانوا إذا وصـــل ملـــك 

  .رجل عظيم يلزم الحاضرون الصمت أو 

  :إش 

  :يستخدم هذان الحرفان في لهجة الحلة لالستفهام ويأتي لمعان متعددة ، يقال 

  أي ماذا بك ؟: إشبيك ؟ 
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  أي كيف حالك ؟: إشلونك ؟ 

  صار؟ يأي ماذا جرى ؟ وما الذ: ر؟ إشصا –إشجرة ؟ 

  أي ما عندك ؟:إشعندك ؟ 

  :أسطة 

  .رئيس العمل وهي من أصل فارسي أو وتعني المعلم 

  :اسكملي 

  .وتعني الكرسي وهي تركية من أصل التيني ومعناها المقعد 

  :استخرد 

  .وتعني استصغر واحتقر وهي من أصل فارسي 

  :اسكلة 

  .ود وهي من أصل إيطالي وهي سقالة يرتقى بواسطتها للصع

  :استيرن 

  .وتعني مقود السيارة وهي من أصل انجليزي 

  :استكان 

  .وتعني قدح الشاي وهي من أصل فارسي 

  :أجندة 

  .وتعني التقويم وجدول األعمال وهي من أصل انجليزي 

  :اشكد 

يقــال بشــكد شــريت الراديــو ؟ ومنهــا : ولهــا عــدة معــان ، منهــا للســؤال عــن الســعر 

اشـــــكد خـــــايف ، ومنهـــــا لالســـــتهانة يقـــــال اشـــــكد نحـــــس ، ومنهـــــا : يقـــــال للزجـــــر 

  .لالستحباب يقال اشكد حباب 

  ) بالجيم الفارسية: ( مقچأ

  .تقال للشخص المجدوع األنف 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :أكو 

  .بمعنى يوجد وأصلها من اليونان 

  :آلو بالو 

  .نوع من األجاص وأصلها فارسي 

  :أوتي 

  .تجي أو قال لمن يكوي المالبس وتعني المكواة وهي من أصل تركي ، وي

  :أوية 

  .من مستلزمات الخياطة وهي من أصل تركي 

  :أوكي 

  .وتعني حسنًا وهي من أصل انجليزي 

  :أومليت 

  .من المأكوالت ويكون البيض من موادها الرئيسة وهي من أصل انجليزي 

  :اورزدي 

  .وتعني السوق المركزي وهي من أصل فرنسي 

  :أفندي 

  .لباس اإلفرنجي وهي من أصل يونانيالذي يرتدي الأو متعلم تقال للشخص ال

  : لچيأو

  .من أدوات القياس التي يستخدمها الخياطون وهي من أصل تركي 

  :أيسي ديسي 

  .من مصطلحات األدوات الكهربائية وهي من أصل انجليزي 

  :هين آ

  .تعني الحديد غير الخالص وهي من صل فارسي 

  :أيجة 

  .ير السن وهي من أصل تركي الكبأو وتعني العجوز 
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  :أغاتي 

  .لقب تكريم وهي من أصل مغولي 

  :أدب سز 

  .عديم األخالق وهي من أصل تركي أو وتعني بال أدب 

  

  :أدب خانة 

) خانــة(تركيــة ) أدب(المكــان الــذي يختلــي فيــه تأدبــًا للبــول و التغــوط وهــي عربيــة 

  .بمعنى بيت 

  :أكاديمي 

لديـــه حديقـــة يختلـــف إليهـــا ) أكـــاديموس(نـــا مـــن أصـــل يونـــاني نســـبة إلـــى بطـــل أثي

  .أفالطون وأتباعه فتلقى الدروس والمحاضرات 
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  حرف الباء
  :بار 

وفـي العربيـة يقـال لهـا . الحصير المنسـوج ، وهـي كلمـة فارسـية : البارياء والبارية 

  .باري وبوري : 

  :بابوج 

  .وتعني غطاء القدم ) بابوش(حذاء من دون رقبة وأصلها فارسي أو خف 

  :بابونج 

وهــي كلمــة مولــدة وتعنــي األقحــوان ، جــنس نباتــات عشــبية مــن فصــيلة المركبــات 

  .يستعمل في التداوي 

  :باذنجان 

مكــور وأصــل الكلمــة أو أبــيض مســتطيل أو رأس الفصــيلة الباذنجانيــة ذو ثمــر أســود 

  .فارسي 

  :بارود 

وهي ) تبارو (خلط من ملح البارد والكبريت والفحم ، كلمة مولدة من أصل تركي 

  .الفرنسية ) بودر(مأخوذة من 

  :بستان 

هــــي كلمـــة فارســــية تعنـــي آخــــذ حديقـــة فيهـــا نخيــــل متفرقـــة يمكــــن الزراعـــة بينهـــا و 

  :، قال األعشى الرائحة

  ستان تحنو لدردق أطفال      يهب الجلة الجراجر كالب  

  :البخت 

  .كلمة فارسية وتعني الحظ 

  

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :بطاقة 

ه ، وجمعهـــا بطـــائق وفـــي اللهجـــة تخفـــف الهمـــزة الرقعـــة الصـــغيرة مـــن الـــورق وغيـــر 

قيـــل أنهـــا روميـــة ، والصـــحيح أنهـــا عربيـــة ، جـــاء فـــي الحـــديث  –فتصـــبح بطـــايق 

  .يؤتى برجل يوم القيامة وتخرج له بطاقة فيها شهادة أن ال إله إال اهللا : الشريف 

  :بسطرمة 

  .وتعني اللحم المقدد ، وهي كلمة تركية 

  :ِبشت 

نســان مــن البــرد والمطــر ، وأصــلها فارســي بوســيدن وتعنــي معطــف يقــي اإلأو رداء 

  .الكساء وعربت بشت أو الثوب 

  :ُبشت 

  .كلمة شتيمة وهي فارسية األصل وتعني العجز 

  :بخشيش 

  .)بخشيدين(الهدية أو وتعني اإلكرامية ، وهي فارسية األصل ، وتعني العطية 

  :بقالوة 

  .صغيرة والمحالة بالسكر  وهي تركية األصل وتعني الفطائر المقطعة قطعاً 

  :بلكي 

  .كلمة فارسية تعني ربما ، وفي اللهجة تستعمل بمعنى ليت للتمني 

  :بمبة 

  .وتعني قذيفة المدفع  Bombaكلمة إيطالية 

  :باين بانح 

  .كلمة تركية تعني ربطة العنق وأصلها بوين ياغليفي 

  :بهريز 

ن من بعـض المـأكوالت ، بعض الناس يعملون بهريزًا في حالة مرضهم أي يحتمو 

  .والكلمة فارسية األصل بهريز أي الحمية 
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  :بهلوان 

  .تطلق على أصحاب األلعاب الجريئة كلمة فارسية وتعني الشجاع وفي اللهجة

  :بوز 

  .الفم أو كلمة فارسية تعني الشفة 

  :بلوط 

  .وتعني نوعًا من األشجار ) بيلط(كلمة أصولها أكدية 

  :بلور 

  .وتعني نوعًا من المعادن ) بورلو( كلمة أصولها أكدية

  :بس 

وهي كلمة فارسية تعني حسب ، وقال الخليل أنها تستعمل لزجـر الحمـار وغيـره ، 

وفــــي اللهجــــة تســــتعمل فــــي المعنــــى األول ، بمعنــــى كفــــى وتســــتعمل لزجــــر القــــط 

  .خصوصًا مع إبدال صوت السين شينًا يقال بش بش 

  :بقچة 

ب بوغجـة مصـغر بـوغ وهـو نـوع مـن القمـاش كلمة مولدة وهـي تركيـة األصـل معـر 

  .معروف 

  : برداغ 

  .مولدة وهي فارسية األصل وتعني القدح 

  :بارة 

  .كلمة فارسية ، وتعني قطعة عملة صغيرة 

  :باس 

  .كلمة فارسية تعني قّبل ، والبوس التقبيل فارسي معرب 

  :باي 

  .كلمة انكليزية بمعنى مع السالمة 
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  :باغة 

  .لزجاج تعمل منها أشياء كثيرة كلمة تركية تشبه ا

  :باله 

انجليزيــة أو  Ballaغيــره بالــه ، وهــي كلمــة إيطاليــة األصــل أو يقــال للقطــن المحــزوم 

Bale .  

  :بذلة 

مــا يلــبس مــن الثيــاب ويمــتهن وال يصــان ، وفــي اللهجــة حــدث فيهــا تطــور صــوتي 

داللتهــا  وآخــر داللــي ، أمــا الصــوتي فإبــدال الــذال داًال وأمــا الــداللي فهــو رقــي فــي

  .أي أن البذلة من أحسن الثياب وأفخرها 

  :برغل 

  .جريش القمح ، وأصلها فارسي برغول وتعني قمح مجروش 

  :برغي 

  ) .بورغو(كلمة تركية بمعنى لولب وتطلق على المسمار الملولب 

  :بوش 

  .كلمة فارسية وتعني الفراغ وأصلها بوج وتعني الخالي األجوف 

  :بكرة 

  .وهي اسطوانة في وسطها مخر ) بكراتو(ة كلمة أصولها أكدي

  :بوصة 

  .وهي درجة مقياس  pouceكلمة فرنسية 

  :بق 

  .من الحشرات ) بقو(كلمة أصولها أكدية 

  :بوية 

  .من أنواع الطالء ، وهي كلمة تركية تعني لون صبغ 
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  :بيرغ 

  .الراية ، وهي فارسية األصل أو وتعني العلم 

  :باتري 

  . batteryمعنى نفسه وهي انجليزية وتحمل ال

  :بطاطة 

  . potato) بوتيتة(وهي انجليزية معربة 

  :بودر 

  . powderانجليزية وتعني المسحوق 

  :برنامج 

النســـخة التـــي يكتـــب فيهـــا المحـــدث أســـماء رواتـــه أو الخطـــة المرســـومة لعمـــل مـــا ، 

  .وأسانيد كتبه ، وهي كلمة فارسية برنامه 

  :بسبوسة 

  .والسمن وهي مولدة  حلوى تتخد من الرقيق والسكر

  :باص 

  .وهي كلمة انجليزية األصل وتعني الحافلة 

  :برلمان 

  .وهي كلمة انجليزية األصل وتعني المجلس النيابي 

  :بايسكل 

  .وهي كلمة انجليزية األصل وتعني الدراجة الهوائية 

  :بكالوريا 

  .وهي كلمة انجليزية األصل وتعني االمتحانات الوزارية المركزية 

  : بردة

  .كلمة أصولها فارسية وتعني الستارة 
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  :بادكير 

  .كلمة أصولها فارسية وتعني برج الهواء 

  :باية 

  .كلمة انجليزية األصل وتعني العتبة 

  :بادّية 

بتضـعيف اليـاء وهـي إنـاء عظـيم مـن الزجـاج وغيـره يتخـذ للشـراب وهـي مـن أصــل 

  .تركي وأصلها باطية 

  ) :بالجيم الفارسية(باچة 

من الطعام المصنوع من الكوارع ورؤوس األغنام وهي من أصل فارسي وهي نوع 

  . چچيويقال لبائعها با

  :بازت 

  .بمعنى فسدت وهي من أصل فارسي 

  :باش كاتب 

  .بمعنى رئيس كتاب وهي من أصل تركي 

  :باكيت 

  .بمعنى علبة وهي من أصل انجليزي 

  :بانيو 

  .بمعنى المغطس وهي من أصل إيطالي 

  :باوع 

  .ى نظر وهي مولدة بمعن

  :بايدار 

  .تعني دواسة الرجل في الدراجة وهي من أصل فارسي 

  :باندان 

  .تعني قلم يمأل بالسائل وهي من أصل انجليزي 
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  :بالطو 

  .بمعنى سترة وأصلها فرنسي ، وفي العربية استتر بمعنى تغطى 

  :بتك 

صــاير بتــك للشــيء البــالي يقــال فــالن أو تقــال للشــخص الــذي هــو بحالــة يرثــى لهــا 

  .بدلة بتك وأصلها تركي أو 

  :بجايش 

  .وتعني تبادل موظف مكان موظف آخر وهي كلمة من أصل تركي 

  :بخشيش 

  .العامل وأصلها تركي أو شيء من المال يعطي هبة للخادم 

  :بربوك 

  .من ألفاظ السب والشتيمة وتقال للمرأة السيئة الخلق وأصلها من اللغة الفارسية 

  :برغش 

  ) .برغت(السع وأصوله أكدية البعوض ال

  :بردة 

  .وتعني الستارة وأصلها فارسي 

  :برستيج 

  .وتعني الهيبة والوقار وأصلها انجليزي 

  :بربخ 

  .بكسر الباء والراء وتعني المعدن األصفر وأصلها فارسي 

  :برواز 

  .وتعني إطار الصورة وأصلها فارسي 

  :بروانة 

  .وتعني المروحة وأصلها فارسي 
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  :بنكة 

  .وتعني المرحة وأصلها هندي 

  :بريمز 

  .طباخ نفطي صغير وأصلها انجليزي 

  :برنامج 

  .ورقة العمل وأصلها فارسي أو وتعني المنهج 

  :برنص 

  .غطاء الرأس بعد الحمام وأصلها تركي 

  :بروفة 

  .تمرين أولي وتستخدم عند الحالقين والفنانين وأصلها إيطالي 

  :بروتوكول 

  .ا انجليزي نظام تشريفات وأصله

  :بريسم 

  .وتعني الحرير وأصلها فارسي 

  :برياني 

  .من األكالت عبارة عن أرز مطبوخ باللحم والبهارات وأصل الكلمة فارسي 

  :بزون 

  .وتعني القط ولألنثى بزونة وهي من األلفاظ المولدة 

  :بستة 

  .وتعني األغنية وهي من أصل فارسي 

  :بسكت 

  .وهي من أصل انجليزي  رقائق من العجين تعامل بالفرن

  :بصطال 

  .حذاء يستخدمه أفراد الجيش وهي من أصل تركي 
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  : نجبط

  .من أنواع النعناع وهي من أصل فارسي 

  : خچيبط 

  .تطلق على الشخص الذي يميل إلى الكسل والحيلة وهي من أصل تركي 

  :بطناش 

  .سي تطلق على العجالت التي تدور دون أن تتحرك السيارة وهي من أصل فرن

  :بقصم 

  .معجنات هشة وهي من أصل فارسي 

  :بالبوش 

  .وتعني كسوة البالء وهي من أصل فارسي 

  :بالط 

  .وتعني القصر وهي من أصل التيني 

  :بلش 

  .بتضعيف الالم المفتوحة وتعني ابتداء وهي من أصل تركي 

  :بلشة 

  .وتعني الورطة وهي من أصل تركي 

  :بلشقة 

  .صاير بلشقة وهي من أصل تركي  وتعني القديم البالي يقال

  :باليس 

  .وهي من أصل انجليزي ) كماشة(أداة لقبض األشياء 

  :بلشتي 

  .القذر وهي من أصل فارسي أو من ألفاظ الشتم وتعني السافل 

  :بلطجي 

  .من نعوت السب وتطلق على المحتال وهي من أصل تركي 
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  :بلغم 

  . تطلق على ما يتجمع في الحلق وهي من أصل يوناني

  :بلف 

  .وتعني خدع ونصب وهي من أصل انجليزي 

  :بلم 

  .قارب وهي من أصل فارسي أو زورق 

  :بلوز 

  .نوع من الثياب وهي من أصل انجليزي 

  :بنج 

  .وتعني مخدر وهي من أصل فارسي 

  ) بالجيم الفارسية: (بنچر 

  .وتعني الثقب الذي يكون في العجلة وهي من أصل انجليزي 

  :بند 

  .ن وتعني الحزمة وهي من أصل انجليزي بتسكين النو 

  :بند 

  .بتضعيف النون المفتوحة وتعني توقف وهي من أصل فارسي 

  :بندلة 

  .تطلق على الشخص الرفيع المستوى وهي من أصل تركي 

  :بنلتي ، بلنتي 

  .وتعني ضربة جزاء في لعبة كرة القدم وهي من أصل انجليزي 

  :بنطرون  –بنطلون 

  .من أصل فرنسي  نوع من الثياب وهي

  :بهار 

  .وتعني الربيع وهي من أصل فارسي 
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  :بهارات 

  .توابل تستخدم لتطييب الطعام وهي من أصل هندي 

  :بهلوان 

  .وتعني المهرج وهي من أصل فارسي 

  :بهو 

  .وتعني القاعة وهي من أصل فارسي 

  :بوتيك 

  .محل لبيع المالبس وهي من أصل فرنسي 

  :بوتين 

  .ن أصل تركي حذاء رياضي وهو م

  :بوية 

  .دهان وهي من أصل تركي أو طالء 

  :بوز 

  .مقدم الوجه وهي من أصل فارسي 

  :بوسة 

  .وتعني قبلة وهي من أصل فارسي 

  :بورصة 

  .وتعني سوق المال وهي من أصل فارسي 

  :بوش 

  .وتعني الفراغ وهي من أصل تركي 

  :بوفيه 

جـة الحليـة داللـة أخـرى وهـي وتعني المائدة وهي من أصل فرنسـي ، ولهـا فـي الله

  .الخزانة التي توضع فيها مستلزمات الدار الرئيسة من أوان وصحون 
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  :بول 

  .من ألفاظ السب والشتيمة وتطلق على السافل وهي من أصل تركي 

  :بوشيه 

  .غطاء ترتديه المرأة على وجهها وهي من أصل فارسي 

  :بيبي 

  .وتعني الجدة وأصلها فارسي 

  :بيتونة 

  .صغيرة تبنى أعلى الدار وهي من أصل تركي حجرة 

  :بارجة 

  .سفينة حربية وهي من أصل فرنسي 

  :بصم 

  .تعني طبع والكلمة تركية مأخوذة من بصمك بمعنى الطبع 
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  حرف التاء
  :تنبل 

  .كلمة أصولها تركية وتعني الكسالن 

  :ترللي 

  .كلمة أصولها تركية وتعني عدم الثبات واالستقرار 

  :تنكة 

  .مة أصولها تركية وتعني الوعاء من الصفيح كل

  :تنورة 

  .كلمة أصولها تركية وهي نوع من أزياء النساء 

  :تخم 

  ) .طاقم(كلمة أصولها تركية 

  :ترس 

  .كلمة أصولها تركية وهي من ألفاظ الشتم 

  :ترعة 

  .المالحة أو كلمة أصولها سريانية وتعني القناة الواسعة للسقي 

  :تاكسي 

  .انجليزية وتعني حافلة األجرة  كلمة أصولها

  :ترانستر 

  .كلمة أصولها انجليزية وتعني نوعًا من األجهزة 

  :تكتيك 

  .كلمة أصولها انجليزية وتعني اإلجراء اآلني 

  :تكنولوجيا 

  .كلمة أصولها انجليزية وتعني التطور 
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  :تلغراف 

  .كلمة أصولها انجليزية وتعني البرقية 

  :تلفون 

  .ليزية وتعني الهاتف كلمة أصولها انج

  :تراجيدي 

  .كلمة أصولها انجليزية وتعني المأساوي 

  :تبلية 

  .وهي آلة الرتقاء النخيل ) تبالو(كلمة أصولها أكدية 

  :تالة 

  .وهي فسيل النخل ) تالو(كلمة أصولها أكدية 

  :تنور 

  .وهو خانون للمعجنات ) تنورد(كلمة أصولها أكدية 

  :تكان 

  .وهو المحل ) تكانو(كلمة أصولها أكدية 

  :تهبيش 

  .وتعني دق الحبوب ) تخبيش(كلمة أصولها أكدية 

  :تخت 

  .كلمة أصولها فارسية وتعني المقعد المرتفع للجلوس 

  :ترزي 

  .كلمة من أصول فارسية وتعني الخياط 

  :ترمس 

ـــة ت ـــه أو كلمـــة مـــن أصـــول فارســـية وتعنـــي زجاجـــة عازل حفـــظ علـــى الســـائل حرارت

  .برودته

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :تكية 

  .رباط الصوفية وهي من أصول تركية : التكية 

  :تلسكوب 

  .منظار يقرب األشياء البعيدة وهي من أصول انجليزية 

  :تلفزيون 

  .جهاز نقل الصور واألصوات وهو من أصول انجليزية 

  :التنس 

  .نوع من أنواع الرياضة والكلمة أصولها انجليزية 

  :ترسانة 

  .وهي من أصول فارسية وتعني المكان الذي يصنع فيه السالح 

  :تزكاة 

البرتغاليــة وتســتخدم فــي  Toscaوتعنــي محــل الطعــام الــرخيص وهــي مــأخوذة مــن 

  .اللهجة لموقع عمل النجارين 

  :تاچينة 

  .طعام مطبوخ من األرز واللوز واللحم والكشمش وهي من أصل فارسي 

  :تازة 

  .وتعني طازج وجديد وأصلها فارسي 

  )بكسر التاء: (ِتبل 

  .ي ثقيل وهي من أصل تركي وتعن

  :تباشير 

  .أصابع من الجير المعالج يستخدم في الكتابة وهي من أصل فارسي 

  :تبدورة 

  .غطاء من الفلين تغلق به فوهة القنينة وهي من الكلمات المولدة 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :تبسي 

مـــاعون مســـطح كبيـــر وكـــذلك تطلـــق علـــى نوعيـــة مـــن الطعـــام أساســـها الباذنجـــان 

  .من أصل تركي واللحم والطماطم وهي 

  :تبغ 

  .وتعني الدخان وهي من أصل انجليزي 

  :تتن 

  .وتعني الدخان وهي من أصل تركي 

  :ترس 

تقال للشـخص الـدنيء السـافل وهـي مـن ألفـاظ السـب وهـي مـن أصـل تركـي  ولهـا 

معنى آخر في لهجة الحلة وهو االمتالء يقال تـرس اإلنـاء أي مـأله وهـي مـأخوذة 

  . من الفعل رص أي عبأ ومأل

  :تره  –ترى 

يستخدم أهالي هذه الكلمة عند ابتدائهم الكـالم وهـي بمعنـى انظـر ، يقـال تـره أنـت 

  .راسب أي انظر أنت راسب وهكذا 

  :تركواس 

  .حجر الشذر وأصولها فارسية 

  :تريكو  –ترواكة 

  .سترة ترتديها النساء تحاك باليد وأصولها فرنسية 

  :ترياق 

  .ارسية بلسم شاف من السموم وأصولها ف

  :تفگة 

  .بندقية وأصولها تركية 

  :تفليش 

  .نفض وتهديم وهي من األلفاظ المولدة 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :تسورب 

  .يقال عيونه تسورب أي ال يرى بها جيدًا وهي من األلفاظ المولدة 

  :تسكرة 

  .وتعني الرسالة وهي من األلفاظ المولدة 

  :تك 

  .مفرد وأصولها فارسية 

  :تكية 

  .صولها فارسية محراب الزهاد والنساك وأ

  :تمن 

  .وأصولها آرامية وتعني الرز 

  :تنك 

  .صفيح وأصولها تركية 

  :تنگرز 

تمايــل بــدالل تشــبهًا بــاالنجليز وفــي لهجــة الحلــة يقولــون أو أي تكلــم مــن أســفل فمــه 

  .انكريز 

  :تيل 

  .وهي من أصول تركية ) الهاتفأو عمود الكهرباء (وتعني العمود 

  :تي تي 

  .ن أصول انجليزية قاطع التذاكر وهي م

  :تيزاب 

  .حامض الكبريت وهي من أصول فارسية 

  : تورنچي 

  .تطلق على من يقوم بخراطة المعادن وهي من أصول انجليزية 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :تواليت 

  .حمام وهي من أصول انكليزية 

  :ترزي 

  .خياط وهي من أصول فارسية 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الجيم
  :جندرمة 

  .كلمة من أصول تركية وتعني شرطة 

  )بتضعيف الياء(: جير 

  .وتعني وقع وهي من أصول ايطالية 

  :جنطة 

  .وعاء من جلد لحفظ األشياء وهي من أصول تركية 

  :جملون 

  .عبارة عن سقف يشبه سنام البعير وهي من أصول سريانية 

  :جام 

  .نوع من الزجاج وهي من أصول فارسية 

  :جص 

  .من مواد البناء وهي من أصول فارسية 

  :جوز 

  .الت وهي من أصول فارسية من المأكو 

  :جوزدان 

  .محفظة وهي من أصول فارسية 

  :جورب 

  .ما يلبس في القدم وهي كلمة مولدة 

  :جغان 

  .مكان يلتقي فيه الناس أشبه بالفندق اليوم والكلمة من أصول تركية 

  :جهجه 

  .وهي من السريانية بمعنى انبلج يقال جهجه الصبح 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :جوري 

رائحة طيبة نسبة إلـى جـور مـن بـالد فـارس اشـتهرت بهـذا  نوع من أنواع الورد ذو
  .النوع من الورد 

  :جوق 
  .وتعني الجماعة من الناس وهي من أصول فارسية 

  :جگارة 
  .لفافة التبغ وهي من أصول ايطالية 

  :جگم 
  .بمعنى القبح ، فالن أجگم وفالنة جگمة وأصولها سريانية

  )بضم األول والثاني: (جلق 
  .ناء باليد وهي من أصول تركية عملية االستم

  :جالب 
  .أي بارد ومنعش وهي من أصول فارسية 

  )بتضعيف الميم: (جمض 
  .بمعنى صبر على تحمل اآلالم وهي من األلفاظ المولدة 

  )بضم األول وتسكين الثاني: (جمبذ 
  .وتعني غاية اللطف والجمال وهي من أصول فارسية 

  :جنفاص 
  .ن األلفاظ المولدة و أصلها اللغة اليونانية أكياس تصنع من الخيش وهي م

  :جنتل 
  .تطلق على الرجل الشهم القوي البنية وهي من أصول انجليزية 

  :جومة 
  .حفرة داخل األرض توضع فيها آلة الحياكة اليدوية 

  :جاجيك 
  .سلطة الخيار والطماطم وهي من أصول تركية 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  )چ(الجيم األعجمية 
  : مةچز

  .وتعني نوعًا من األحذية  وهي من أصول تركية

  :چاكوچ 

  .وهي من أصول تركية وتعني المطرقة 

  : چلبي

  .النبيل أو وهي من أصول تركية وتعني السيد 

  : چاكيت 

  .وهي من أصول انجليزية وتعني رداء 

  : باية رچ

  .وهي من أصول فارسية وتعني السرير 

  : چارة 

  .وهي من أصول فارسية وتعني الوسيلة 

  :ية چف

  .من أصول فارسية وتعني المنديل  وهي

  :خ چر

  .وهي من أصول فارسية وتعني عجلة دوارة 

  :طل چ

  .وهي من أصول فارسية وتعني الشوكة 

  :چادر 

  .وهي من أصول تركية وتعني الغطاء 

  :چاملغ 

  .وهي من أصول تركية وتطلق على ما يوضع فوق العجالت لصد األوحال 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :ص چن

  .عني الحظ وهي من أصول انجليزية وت

  :چالش 

  .وتعني اجتهد وهي من أصول تركية 

  :چالغي 

  .من ألفاظ الموسيقى والغناء وهي من أصول تركية 

  :چاي 

  .وتلفظ شاي وهو الشراب المعروف من أصول تركية 

  :چتة 

  .كلمة من أصول تركية وتعني مستهتر ومتسيب 

  :اخ رچ

  .سكاكين كلمة من أصول فارسية وتطلق على الشخص الذي يسن ال

  :چراوية 

  .كلمة من أصول فارسية تعني عصابة الرأس 

  :چرچف 

  .كلمة من أصول فارسية تعني غطاء السرر 

  :چرخلة 

  .كلمة من أصول فارسية تعني الدورة 

  :رغد چ

  .كلمة من أصول فارسية تعني عصبة الرأس 

  :ك چر

  .كلمة من أصول تركية تعني الفساد والرداءة 

  :ير چفچ

  .ل فارسية وتعني المغرافة كلمة من أصو 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :چقمچي 

  .كلمة من أصول تركية وتعني براد األسلحة 

  : چکمچة

  .كلمة من أصول تركية وتعني الجادور في الطاولة 

  : قةچال

  .كلمة من أصول مغولية وتعني الرفسة 

  :چمچة 

  .وهي من أصول فارسية وتعني المغرفة 

  :چارك 

  .من األوزان وهي من أصول فارسية 

  : چابك

  .السوط الذي تضرب به الحيوانات والكلمة من أصول فارسية 

  :چاحة 

  .أي صفع وأصله الفعل الفصيح كاح بمعنى قاتل 

  :چيح 

  .أي بركة ماء راكدة وهي من األلفاظ المولدة 

  :چفت عليه 

  .أي داهمه ، وهي من الفعل الفصيح كفت بمعنى أسرع 

  :چان 

  .بمعنى قديمًا وفصيحها كان 

  :باسة چ

قطعــة ثقيلــة مــن الحجــر توضــع علــى الســمك عنــد قليــه وهــي مــن الفصــيح كــبس 

  .بمعنى ضغط 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :چثح 

  .تغير لونه وفصيحها لتح أي األثر الذي يتركه الضرب في الجسد 

  :نتي چح

  .تطلق على الشخص الذي يمتلك قوة بدنية وهي من أصول تركية 

  :چدمة 

  .الصخر وهي من أصول فارسية أو قطعة من الحجر 

  :ة دچ

  .أي أجره وفصيحها كد 

  :چرچوبة 

  .إطار الصورة وهي من أصول فارسية 

  :زات رچ

  .ز وهي من المملحات وأصلها تركي چرومفردها 

  :كز رچ

  .نوع من األحذية وهي من أصول فارسية 

  :چط 

  .أي أخطأ وهي من أصول فارسية 

  :چعچوع 

  .أي ضعف وفصيحها كعكع 

  :چفص 

  .الوحل وفصيحها قفص أي تقبض  تطلق على الشخص الذي يقع في

  :چفن 

  .قماش يوضع على الميت وفصيحه كفن 

  :چقة 

  .من مصطلحات ألعاب األطفال وهي مولدة 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  : چل

  .تعب وفصيحها الفعل كّل 

  :چلچل 

  .خيم وحل وفصيحها تكلل أي أحدق 

  : لةچما

  .الكمية وفصيحها كمل أو أي زيادة فوق المقدار 

  : چم

  .لالستفهام وفصيحها كم 

  :چمبر

  .لوح خشبي يضع عليه الباعة بضاعتهم ، لفظة مولدة 

  :چمبارة 

حلقــات مــن نحــاس تســتخدمها الراقصــات فــي أثنــاء رقصــهم بوضــعها علــى أطــراف 

  .األصابع وأصولها فارسية 

  :چنة 

مــن ألفــاظ التشــبيه فصــيحها كأنــه ، ولهــا داللــة أخــرى هــي زوجــة االبــن وفصــيحها 

  .كنة 

  :چولة 

ولــــة ، فصــــيحها جــــال جولــــة بمعنــــى طــــاف غيــــر مســــتو فــــي أي ارض غيــــر مأه

  .األرض 

  :چور 

  .حصة إضافية وفصيحها الجور أي الكثير 

  :چوب 

  .مطاط دائري للعجلة وأصولها انجليزية 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :چطلة 

  .البطيء الحركة والبدين ، لفظة مولدة 

  :چطل 

  .من مصطلحات الذين يعملون في الكهرباء ، لفظة مولدة 

  :چبت 

  .ن مرتفع ، لفظة مولدة وقع من مكا

  :چيلة 

  .مقدار من الوزن وفصيحها كيلة 

  :چوخ 

  .نسيج معروف وأصلها فارسي 

  

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الحاء
  :حو 

  .لفظة سباب وتعني القبح وأصولها فارسية 

  :حياسز 

  .أي بال حياء وأصولها تركية 

  :حيز 

  .من ألفاظ الشتيمة وأصولها فارسية 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الخاء
  :خازوق 

  .ة بمعنى وتد كلمة تركي

  :خراسانة 

  .كلمة فارسية وهي من مواد البناء وتعني خليط من االسمنت واآلجر المسحوق 

  :خردة 

  .كلمة فارسية بمعنى قطع صغيرة 

  :خرطوش 

  .كلمة ايطالية وتعني االسطوانة التي تمأل بارودًا 

  :خريطة 

  .كلمة التينية وتعني الورقة 

  :خس 

  .خضروات وهي من ال) خساً (كلمة أكدية 

  :خوص 

  .وهي من سقف النخيل ) خصو(كلمة أكدية 

  :خشالة 

  .وتعني البالي من كل شيء ) خشالو(كلمة أكدية 

  :خش 

  .وتعني ادخل ) خاشو(كلمة أكدية 

  :خاشوكة 

  .كلمة فارسية وتعني الملعقة 

  :خندق 

  .كلمة فارسية وتعني حفرة حول أسوار المدن 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :خور 

  .متد من البحر كلمة فارسية وتعني خليج ي

  :خيار 

  .كلمة أعجمية وتعني القثاء 

  : نگعخر

  .أي خّواف وجبان وأصولها فارسية 

  :خري مري 

أي يـــذهب ويجـــيء دون عمـــل والجـــزء األول مـــن الكلمـــة فارســـي بمعنـــى الحمـــق 

  .والجزء الثاني عربي من المرور 

  )بتضعيف الراء: (خريط 

  .اللون وهي فارسية  من المأكوالت المستخرجة من قصب السكر صفراء

  :خزمچي 

  .أي خادم وأصولها تركية 

  :خام 

  .قليل الخبرة وهي كلمة من أصل هندية أو بمعنى طازج 

  :خرفش 

  .أي أصدر صوتًا وهي من أصول تركية 

  :خواجة 

  .تطلق على األعيان والتجار وهي من أصول فارسية 

  :خاتون 

  .السيدة المحترمة وهي كلمة تركية 

  :خاكي 

  .لون أخضر وهي كلمة تركية ثياب ب

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :خان 

  .مخزن وهي كلمة فارسية أو مأوى 

  :خاولي 

  .منشفة وهي من أصول منغولية 

  :خز 

  .وتعني الحرير وهي كلمة فارسية 

  :خستة خانة 

  .المستشفى وهي كلمة فارسية 

  :خوش 

  .وتعني جيد وهي كلمة فارسية 

  :ختيار 

  .ية وتعني الرجل الكبير المحترم وأصولها سريان

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الدال
  :دادة 

  .األخت أو كلمة فارسية بمعنى خادم ومرية وتطلق في اللهجة على األخ 

  :دوبارة 

  .حبيب : كلمة فارسية بمعنى قصر الحبيبين ، دو أثنين وبارة 

  :درويش 

  .الشحاذ أو كلمة فارسية بمعنى الفقير 

  :دستة 

  .كلمة فارسية بمعنى األرض المنبسطة 

  :دشت 

  .ة بمعنى األرض المنبسطة كلمة فارسي

  :دينار 

  .إلى دينار  تكلمة فارسية أصلها دّنار وعرب

  :دورق 

  .كلمة أعجمية معربة وتعني اإلناء الكبير له عروتان وليس له بلبلة 

  :درهم 

  .كلمة أعجمية معربة 

  :دهليز 

  .كلمة فارسية وتعني الممر الضيق 

  :دريس 

  .كلمة انجليزية وتعني الرداء 

  :ديوان 

  .كلمة فارسية معربة وتعني مجموعة الصحف 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :دوالب 

  .بمعنى ماء) الب(بمعنى إناء و) لودو (كلمة فارسية بمعنى الخزانة مكنة من 

  :دش 

  .كلمة انكليزية وتعني الصحن 

  :دوالر 

  .كلمة انكليزية وهي من العمالت 

  :ة غدال

  .تعني الشرود الذهني وهي من أصول تركية 

  :دشن 

  ) .داشن(شيء أوًال ، وأصولها فارسية أي استعمل ال

  :داطلي 

  .معجنات تغلي بالزيت وتحلى وهي من أصول تركية 

  :دبلوماسي 

  .من الهيئات السياسية وهي من أصول انجليزية 

  :دبنك 

  .بمعنى غبي وهي من أصول فارسية 

  :دربين 

  .بمعنى منظار وهي من أصول فارسية 

  :درد 

  .هم وقلق وهي من أصول فارسية 

  :درنفيس 

  .مفك براغي وهي من أصول فرنسية 

  :دشبول 

  .لوحة مفاتيح السيارة وهي من أصول انجليزية 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :دكمة 

  .بمعنى الزر وهي من أصول تركية 

  :دمبك 

  .آلة موسيقية وهي من أصول تركية 

  :دوشك 

  ) .دوشمك(نوع من الفراش وهي من أصول تركية 

  :دولكة 

  .من أصول فارسية  ٕاناء يوضع فيه الماء وهيأو دورق 

  :داغ 

  .صبغ يوضع على الشاة للتمييز بينها وبين شاة ثانية وهي من أصول فارسية 

  :دنبوس 

  .ماس وهو من أصول فارسية أو يغرز للزينة يكون من ذهب 

  :دفتر 

  .مجموعة أوراق يكتب عليها معرب عن الفارسية 

  

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الراء
  :ربان 

  .ي قائد ومرشد أ) رهبر(كلمة فارسية معربة وأصلها 

  :رشمة 

  .الحمير أو كلمة تركية وهي السالسل التي تحيط رأس الفرس 

  :روب 

  .كلمة انجليزية وتعني الرداء 

  :راديو 

  .كلمة انجليزية وتعني المذياع 

  :ركس 

  .وهي من العمليات الزراعية ) ركستو(كلمة أكدية 

  :رازونة 

  .كلمة فارسية وتعني فجوة في الجدار 

  :رزنامة 

  .مة فارسية وتعني سجل يبين تواريخ األيام والشهور والسنين كل

  :روست 

  .كلمة انجليزية وتعني قطعة من اللحم 

  :ركبي 

  .كلمة انجليزية وتعني نوعًا من ألوان الرياضة 

  :روماتزم 

  .كلمة انجليزية وتعني مرضًا في المفاصل 

  .رومانسي 

  .كلمة انجليزية وتعني رقة المشاعر 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :راس كوب 

  .وتعني صناعة رديئة وأصولها روسية 

  :رصيد 

  . وتعني بقية الحساب وهي من أصول ايطالية 

  

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الزاي
  :زبون 

  .كلمة تركية في األصل وتعني نوعًا من المالبس التي يرتديها الرجال 

  :زخمة 

ريشـة يضـرب بهـا العـود ، وفـي اللهجـة أو كلمة فارسـية وتعنـي فـي األصـل عصـى 

  .تجمع ثديي المرأة  اطلقت على حمالة

  :زردة 

  .كلمة تركية وهي نوع من أنواع الطعام حلو المذاق يعمل بماء الزعفران واألرز 

  :زالبية 

  .كلمة فارسية تطلق على نوع من الفطائر وأصلها زليبيا 

  :زنبلك 

  .وهو الحديد الملتوي المعروف ) ليّ (كلمة فارسية وتعني 

  :زورق 

  .غيرة أعجمي معرب وهو السفينة الص

  :زعرور 

  .فارسي معرب وهو ثمر صغير مستدير أحمر 

  :زفت 

  .أعجمي معرب وهو القار 

  :زرنيخ 

  .فارسي معرب 

  :زنجر 

  .أعجمية معربة وتعني صدأ النحاس 

  :زبانة 

  .نوع من السكاير وهي من أصول فارسية 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :زعرتي 

  .تطلق على الشخص الذي يختن األطفال وأصولها تركية 

  :زنانة 

سـب وشـتيمة تطلـق علـى الشــخص الـذي يحـاكي النسـاء فـي سـيرته وأخالقــه لفظـة 

  .وأصولها فارسية 

  :زكرتي 

  .وتطلق على الشخص األعزب وأصولها فارسية 

  :زركاطة 

  .قفل يوضع على الباب وأصولها تركية 

  :زركين 

  .تطلق على الشخص الغني وأصولها تركية 

  :زنبيل 

  ) .يلةزن ب(دعاء معرب عن الفارسية أو جراب 

  

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف السين
  :سرقي 

  .كلمة تركية بمعنى القفل 

  :سلطة 

  .كلمة ايطالية بمعنى مملح وهي من المشروبات المعروفة 

  :سمكري 

  .وتطلق على المشتغل بالصفيح ) تنكري(كلمة فارسية 

  :سنسفيل 

  .كلمة محرفة عن سفالة ، وتطلق للشتم 

  :سوار 

  .يدها كلمة فارسية وهو من ترتديه المرأة في 

  :سيخ 

  .وفي اللهجة يقلب السين صاداً .  كلمة فارسية وهو العود الذي يشوى عليه اللحم

  :سندس 

  .كلمة فارسية معربة وتعني رقيق الديباج 

  :سروال 

  .فارسي معرب وجمعه سراويل وهو لباس الرجل والمرأة 

  :سمسار 

  .فارسي معرب وهو المتوسط بين البائع والشاري والجمع سماسرة 

  :سكر 

مـــادة حلـــوة تســـتخرج غالبـــًا مـــن عصـــير القصـــب أو البنجـــر ، وفـــي اللهجـــة تقلـــب 

  . السين شيناً 

  :سبمة 

  .فارسية معربة وهي حبات من األحجار الكريمة يتسلسل ربطها 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :سندان 

  .فارسية معربة وتعني ما يضرب عليه بالمطرقة 

  :سماط 

  .فارسية معربة وتعني صفوف الناس 

  :سلة 

  .وهي وعاء من العيدان ) سيلو(أكدية 

  :سيم 

  .فارسية وتعني السلك 

  :ساذج 

  .فارسية وتعني غير الناضج 

  :سبرتو 

  .انكليزية وتعني من المعقمات للجروح 

  :ستوديو 

  .انكليزية وتعني مكان التصوير 

  :سردين 

  .انكليزية وتعني من أنواع السمك 

  :سكرتير 

  .انكليزية وتعني مديرة أعمال 

  :سكري 

  .يزية وتعني المرض انكل

  :سمفونية 

  .انكليزية وتعني العزف على آالت الطرب 

  :سنتمتر 

  .انكليزية للقياس 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :ستراتيجي 

  .انكليزية وتعني األساسي 

  :سندويج 

  .انكليزية وتعني الشطيرة 

  :سبزي 

  .من أنواع الخضروات وأصولها فارسية 

  : ختچيس

  .لها تركية من ألفاظ السب تطلق على الشخص المحتال وأصو 

  :سرسري 

  .تطلق على الشخص غير المؤدب وأصولها تركية 

  :سطل 

  ) .شطل(وعاء ، وتطلق على الشخص الغبي وأصولها فارسية 

  :سكلة 

  .تطلق على هيكل البناء وأصولها انجليزية 

  :سكول سبانة 

  .مفتاح ربط وأصولها انجليزية 

  :سادة 

  ) .ساده(ثوب سادة أي غير مزخرف وهي فارسية أصلها 

  :سراي 

  ) .سرايا(وتعني بالط الملك وهي من أصول فارسية 

  :سراحية 

تطلـق علـى إنــاء لشـرب المـاء وغيــره وأصـل اسـتعمالها للخمــر وهـي لفظـة أعجميــة 

  ) .صالحية(



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الشين
  :شاش 

وتعنــي النســيج الخفيــف الرقيــق وهــذه المدينــة ) شــش(كلمــة مــأخوذة مــن العبرانيــة 

  .يج اشتهرت بعمل هذا النس

  :شتل 

  .كلمة سريانية شتال وتعني غرس 

  :شرشف 

  .بالجيم الفارسية  چرچفكلمة فارسية بمعنى مالءة وتنطق أيضًا 

  :شوباش 

  .كلمة فارسية شاباس وهي ما يتبع من أموال ليلة العرس 

  :شيبك 

  .كلمة تركية وتعني األداة التي يبسط بها العجين 

  :شيش 

  .يب من حديد يشك فيه اللحم ليشوى القضأو كلمة تركية وتعني السيف 

  :شيشة 

  .كلمة تركية وتعني الدورق 

  :شبوط 

  .كلمة أعجمية وتعني من أنواع السمك 

  :شاهين 

  .كلمة أعجمية معربة وتعني نوعًا من الطيور 

  :شطرنج 

  .كلمة فارسية معربة وهو من األلعاب الفكرية 

  :شلح 

  .كلمة سريانية وتعني خلع مالبسه 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :شيص 

  .ة أكدية وتعني التمر غير الناضج كلم

  :شيرة 

  .كلمة فارسية وتعني الماء المخلوط بالسكر 

  :شامبو 

  .كلمة انجليزية وهي من أدوات التنظيف 

  :شكالتة 

  .كلمة انجليزية وهي من أنواع الحلوى 

  :شيك 

  .كلمة انجليزية وهي من المعامالت المالية 

  :شاخة

  .ية تطلق على الجدول وهي من أصول فارس

  :شاذي 

  .تطلق على القرد وعلى الشخص الخفيف وهي من األلفاظ المولدة 

  :شبنت 

  .من األعشاب ذات اللون األخضر والرائحة العطرة 

  )بالجيم األعجمية(شچوة 

  .زبدة اللبن وهي لفظة مولدة 

  :شطح 

  .بمعنى تباعد وانزلق وفصيحها شحط أيضًا 

  :شمندفر 

  .لشيء القديم وأصولها تركية تطلق على القطار ، وتدل على ا

  :شناشيل 

  .لون من ألوان التصميم المعماري وأصولها تركية 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :شكرلمة 

  .لون من الحلويات وأصولها تركية 

  :شگبان 

  .المرأة وأصولها فارسية أو صرة فيها أشياء يحملها الرجل 

  :شفقة 

  .قبعة وأصولها تركية 

  )بكسر الشين: (شقة 

  .تركية  تطلق على المزاح وأصولها

  :شليف 

  .القماش وأصولها قديمة أو القطن أو رزمة توضع فيها أشياء مثل التبن 

  :شلنفص 

  .تطلق على المرأة ذات األخالق السيئة واستعيرت للرجل الدنيء وأصولها تركية 

  :شقندحي 

  .تطلق على الرجل المرح صاحب الطرفة وأصولها فارسية 

  :شمعدان 

بمعنـــى ) دان(العربيـــة و ) معشـــ(ية مركبـــة مـــن آلـــة لحمـــل الشـــمع وأصـــولها فارســـ

  .وعاء

  :شوربة 

  ) .شوربا(من البقول وهي من أصول فارسية أو طعام مائع من األرز واللحم 

  :شوباش 

  .سية منحوتة من شارباش بمعنى هللشوبش عليه أي نادى مدلًال عليه وهي فار 

  :شيبك 

  ) .صوبج(خشبة على شكل أسطوانة لرق العجين وهي فارسية 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الصاد
  :صاج 

  .كلمة تركية وتعني حديد مطروق 

  :صاغ 

  .كلمة تركية وتعني السليم المستقيم 

  :صرماية 

  .وتعني رأس مال بضاعة ما ) سرماية(كلمة فارسية 

  : صابون 

  .أعجمي معرب 

  :صك 

  .وتعني الوثيقة ) جك(كلمة فارسية 

  :صهريج 

  .كلمة أعجمية معربة ، وتعني بركة الماء ونحوه 

  :صنم 

  .وتعني عابد الصنم وهو الوثن ) شمن(كلمة فارسية 

  :صاية 

  .تطلق على اون من المالبس يرتديها الرجل ) ساية(كلمة فارسية 

  :صرم بارة 

  .تطلق على الشخص األنيق وأصولها فارسية 

  :صمخ 

  .قاوم وهي لفظة مولدة 

  :صوج 

  .ذنب وأصولها تركية أو سبب 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :صالنصة 

  .وأصولها انجليزية  كاتم صوت السيارة

  :صوندة 

  .خرطوم مياه وأصولها هندية 

  :صابون 

الشــحم والقلــي يغســل بــه القطعــة منــه صــابونة قيــل أن أو مطبــوخ مركــب مــن الزيــت 

  .في الفارسية وقيل أن أصلها تركي ) سابون(أصلها 

  :صيوان 

  .وتعني الخيمة ، وهي فارسية مركبة من صاب بمعنى ظل و يان بمعنى ذو 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  ف الطاءحر 
  :طابور 

  .وتعني جماعة العسكر ) تابور(كلمة تركية 

  :طاجن 

  كلمة يونانية معربة وتعني الوعاء المعروف 

  :طاولة 

  .كلمة ايطالية وهي أداة مسطحة ذات أربع قوائم تستعمل لألكل 

  :طبنجة 

  .كلمة فارسية تركية وتعني نوعًا من السالح 

  :طبلة 

  .طعة من الخشب وتعني ق) طبليتا(كلمة سريانية 

  :طربوش 

  .وتعني غطاء الرأس ) سربوش(كلمة فارسية 

  :طرشي 

  .وتعني المالح المخلل ) ترشي(فارسية أو كلمة تركية 

  :طرنبة 

  .وتعني الحنفية ) ترمبا(كلمة ايطالية 

  :طشت 

  .وتعني إناء فيه ماء ) تشت(كلمة فارسية 

  :طقس 

  .كلمة يونانية وتعني ترتيب حال الزمن 

  :طاوة 

  .وتعني المقالة ) تاوة(كلمة فارسية 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :طاق 
  .كلمة فارسية معربة وتعني ما عقد من البناء كهيئة األبدان 

  :طازجة 
  .وتعني الخالصة النقية ) تازة(كلمة فارسية 

  :طارمة 
وتعني البيت من الخشب كالقبة ، وفي اللهجـة تعنـي الغطـاء ) طارم(كلمة فارسية 

  .داخل الدار لكنه مسقوف 
  :راز ط

  .بمعنى النمط ) تراز(كلمة فارسية 
  :طمغة 

  .العالمة أو كلمة فارسية وتعني الختم 
  :طز 

  .للشتم ) طكز(كلمة تركية 
  :طرن 

  .غبي وأصولها تركية أو بليد 
  :طرگاعة 

  .مصيبة وهي من أصول تركية 
  :طوبة 

  .التركية ) طوبة(وتعني الكرة وهي مولدة من 
  :طرطور 

  ) .طرطوع(العقل وهي سريانية  وتعني األحمق السحيق
  :طقس 

  .وتعني النظام والرتبة ) تكس(وتعني الطريقة وهي يونانية 
  :طوبچي 

  .أي أداة) يچ(أي مدفع و) طوب(وتعني المدفعي وهي تركية مركبة من 
  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف العين
  :عافرم ، عفارم 

  ) .آفرين(أحسنت وأصولها تركية 

  )بالجيم األعجمية: (عرقچين 

  .لرجال وأصولها تركية غطاء الرأس ل

  :عمبار ، عنبار 

وتعنـي بيـت التـاجر ينضـد فيـه المتـاع ) أنبـار(خزان لحفـظ المـاء وأصـولها فارسـية 

  .والغالل 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الفاء
  :فشافيش 

  ) .فشافاش(لحوم مشوية وأصولها فارسية 

  :فرمان 

  .أمر حكومي وأصولها تركية 

  :فرفوري 

  ) .فغفوري(ة الخزف وأصولها صينيأو نوع من الفخار 

  :فيكة 

  .جذعة وأصولها انجليزية أو حيلة 

  :فستان 

  .لباس للمرأة وأصولها فارسية 

  :فاتورة 

  .ورقة حساب وأصولها ايطالية 

  :فانوس 

  .مصباح كبير وأصولها يونانية 

  :فتيلة 

  .خيط يوضع في الفانوس وأصولها ايطالية 

  :فرشاة  -چة رپ -فرچة 

وقيل أصلها ألمـاني وهـي  ةچبار وأصولها تركية فورأداة لتنظيف المالبس من الغ

  .عندهم شعر الخنزير 

  :فرط 

  .يقال أفرط حب الرمان وأفرط البلح وأصولها من السريانية 

  :فركش 

  .أي شتت وبدد وأصولها من السريانية 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :فنجان 

  . نپنکاقدح صغير من خزف ونحوه تشرب فيه القهوة ونحوها وأصولها فارسية 

  :فوطة 

  .وهي كلمة مولدة  إزار

  :فشر 

  .تكلم كالمًا نابيًا وهي مولدة 

  :فشگة 

اســطوانة معدنيــة تحشــى بــارودًا وتعنــي اآلن القطعــة مــن الشــيء وأصــولها أو ورقــة 

  ) .فشنك(تركية 

  :فلش 

  .تعني هّدم وهي من أصول سريانية تعني نشر 

  :فلينة 

لقنينــة وهــي مــن وعــاء لحفــظ المــاء والمــأكوالت وكانــت تعنــي فــي األصــل ســدادة ا

  .أصول يونانية 

  :فنار 

  ) .فارو(وتعني المصباح وهي من أصول يونانية 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف القاف
  :قاط 

  .نوع من المالبس يرتديه الرجال وأصولها فارسية قات 

  :قالب 

مسـتطيل توضـع فيـه السـوائل لتكـون أو الخشب على شكل مربع أو نوع من الصفيح 

  .ة كالب على شكله بعد أن تجمد وأصولها فارسي

  :قبلة نامة 

  .البوصلة وأصولها فارسية 

  :قبع 

  .غطاء وأصولها تركية 

  :قريولة 

  .سرير وأصولها تركية 

  ) بالجيم األعجمية: ( چقر 

  .تعني المرأة السيئة األخالق وأصولها فارسية 

  :قز القرط 

  .من ألفاظ الشتم وأصولها تركية 

  :قز الميخ 

  .من ألفاظ الشتم وأصولها فارسية 

  :قدغة 

  .تطلق على الرجل الذي ال يحسن التفاهم وأصولها تركية 

  :قزمة 

  .معول وهي من أصول تركية 

  : قمارة 

  .غطاء داخل الحديقة وأصولها ايطالية أو غطاء بدن السيارة 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :قمبورة 

  .تقوس في الظهر وأصولها تركية 

  :قنفة 

  .أريكة وأصولها ايطالية 

  :قوري 

  .لماء قبل تسخينه وأصولها تركية إناء من نحاس يوضع فيه ا

  :قارب 

  .نوع صغير من السفن وأصولها يونانية 

  :قصعة 

  ) .كاسة(إناء يوضع فيه األكل وأصلها فارسي 

  :قيراط 

  .وزن أربع شعيرات أي أربع مثاقيل وأصولها فارسية 

  :قلغ 

  .وتعني السجن وأصولها تركية 

  :قندرة 

  .وتعني الحذاء وأصولها تركية 

  :قاصة 

  .وتعني الخزانة وأصولها فارسية 

  :قمصلة 

  .رداء يرتديه الرجل والمرأة وأصولها تركية 

  :قيطان 

  .رباط الحذاء وأصولها تركية 

  :قوانة 

  .اسطوانة موسيقى وأصولها تركية 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :قايش 

  .سير جلدي مستدير وهي تركية األصل 

  :قبطان 

  .س وتعني الرأ) كابوت(وتعني القائد وهي من أصل التيني 

  :قشلة 

  ) .قشالق(بناء إلقامة الجنود وأصلها تركي 

  :قميص 

  ) .كميسيا(كساء معروف وأصولها التينية 

  :قيصرية 

  .مجموع حوانيت في بناية واحدة منسوبة إلى قيصر وأصولها التينية 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الكاف
  :كرك 

  .خشبة فيها رأس حاد تستعمل للحراثة وأصولها تركية 

  :كشتبان 

  .)انكشتبان(وأصولها فارسية  ف أصبع الخياط ليقيه وخز اإلبرقمع يغطي طر 

  :كار 

  .تعني العمل يقال هذا كاري وأصولها فارسية 

  :كبسولة 

  .برشامة طبية وأصولها انجليزية 

  :أوكاك

  .نوع من الشراب وأصولها انجليزية 

  :كاميرا 

  .آلة تصوير وأصولها انجليزية 

  :كراس 

  .نانية سجل فيه معلومات وأصولها يو 

  :كشك 

  ) .كوشك(محل لبيع السلع وأصولها فارسية 

  :كاسة 

  .بمعنى اإلناء وأصولها فارسية 

  :كابوس

  .ما يراه النائم من أحالم مزعجة وأصولها التينية وتعني حارس الليل 

  :كبوز 

  .ما يلبس فوق الرأس وأصولها ايطالية 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :كاهي 

  .رقائق مشوية وأصولها فارسية 

  :كاشي 

  .ضيات وأصولها فارسية بالط أر 

  :كاغد 

  .قطعة ورقية وأصولها فارسية 

  :كليچة 

  .من المعجنات وأصولها فارسية 

  :وكأل

  .محتال وأصولها فارسية  چيغطاء الرأس ولها معنى آخر الحيلة وكالو

  :كنتور 

  .خزانة لحفظ المالبس وأصولها فارسية 

  :كوشة 

  .وسادة صغيرة وأصولها فارسية 

  :كومدي 

  .صغير بجانب السرير وأصولها انجليزية  دوالب

  :كردان 

  .من حلى النساء تلبس حول العنق وأصولها فارسية جردانة 

  :كاك 

  .صمام التحكم في األنابيب وأصولها انجليزية 

  :كرتة 

  .أداة من معدن تستعمل عند لبس الحذاء وأصولها تركية 

  :كرستة 

  .المواد المستعملة في البناء وأصولها تركية 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :ن رگ

مـــن ألفـــاظ الشـــتم وأصـــلها قـــرن وهـــو نتـــوء فـــي رأس الحيوانـــات واســـتعيرت اللفظـــة 

  .لإلنسان من باب االحتقار 

  :كشوان 

  .المقدسة والمساجد وأصولها فارسيةتطلق على من يحفظ أحذية زوار العتبات 

  :كرويتة 

  .مقعد من الخشب متسع يجلس فوقه وأصولها يونانية 

  :كشيدة 

  .لعمة يرتدى على الرأس وأصوله فارسية لون من ألوان ا

  :كفتة 

  .طعام من اللحوم المفرومة المشوية وأصولها فارسية 

  :كلبدون 

  .خيوط مذهبة تستعمل في الحياكة والتطريز وأصولها تركية 

  :كليتة 

  .غطاء للرأس وأصولها فرنسية 

  :كيلون 

  .قفل الباب وأصولها يونانية 

  :كلكلي 

  .ولها تركية من ألعاب األطفال وأص

  :كالش 

  .البالية المهترئة وأصولها تركيةتطلق على نوع من األحذية المحاكة من األقمشة 

  :كمبار 

  .من المفروشات وأصولها فارسية 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :كمبيالة 

  .تطلق على السند المعروف وأصولها ايطالية 

  :كمنجة 

  ) .كمانجة(من اآلالت الموسيقية وأصولها فارسية 

  :كوش 

  .ذ وأصولها سريانية بمعنى استحو 

  :كمر 

  .وتطلق على حوض اإلنسان وأصولها فارسية 

  :گنج 

  .وتطلق على مخزن األشياء وأصولها فارسية 

  :كودن 

  .وهي من األدوات التعليلية وهي مولدة

  :گالص 

  .وتعني القدح وأصولها انجليزية 

  )بضم الكاف المعقودة: (گلگلي 

  .تركية وتطلق على اللون الوردي وهي من أصول 

  :گيمر 

  .تطلق على القشطة المستخرجة من اللبن وأصولها تركية 

  :كاش 

  .أي اجتهد وكد كثيرًا ) كوشيدن(أي دفع بالنقد العاجل وهي معربة من الفارسية 

  :كباية  –كوب 

  .يطالية وكوب بالفرنسية والفارسيةوعاء من زجاج للشرب وأصولها كوبًا باال

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  :كعك 

  .الفارسية ) كاك(من الدقيق والحليب والسكر معرب خبز يصنع مستديرًا 

  :كفتة 

  ) .كوفتة(لحم يدق ويسوى وهي تركية أصلها 

  :گمرگ 

  .اليونانية ) كومركي(ما يؤخذ على البضائع الداخلة والخارجة معرب 

  

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الالم
  : چيلو  – چال

  ) .الش(بمعنى حرك الطعام وأصولها سريانية 

  :لغم 

  .سر يجعل فيها بارود يشعل ويتفجر وهي من أصل تركي جأو حفيرة تحت قلعة 

  : نلگ

  .وعاء من نحاس ونحوه تغسل فيه الثياب وهو فارسي معربة لقن 

  :لوكندة 

  .منزل معد للمسافرين وأصولها فارسية 

  :ليوان 

  .فارسية محرفة عن أيوان وهو المصطبة 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الميم
  :ماوي 

  .من األلوان وهو األزرق وأصولها تركية 

  :ماصة 

  .منضدة صغيرة وأصولها تركية 

  :ماصولة 

  .وتعني األنبوب الكبير ) ماصور(آلة نغم تخرج أصواتًا وهي كلمة تركية 

  :ماشة 

  .آلة يمسك بها الجمر وأصولها فارسية ماشرز 

  :ماهية 

) مــاه(تعنــي األجــر الــذي يتقاضــاه اإلنســان عــن عملــه شــهريًا وأصــولها فارســية ، 

  .يعني شهر 

  :ماش 

  ) .مج(حب معروف وأصوله فارسية 

  :مقرباز 

  .تطلق على الشخص المحتال وأصولها فارسية 

  :ممة 

  .ثدي صناعي يرضع بواسطته األطفال وأصولها التينية 

  :ميز 

  .منضدة كبيرة وأصولها برتغالية 

  :مندر 

  .مرتبة السرير وأصولها فارسية 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف النون
  :ناي 

  ) .ناي نرمين(هو من اللغة الفارسية من اآلالت الموسيقية الهوائية و 

  ) :گيلةنر(نارجيلة 

وتسـمى الشيشـة وهـي التـي يـدخن فيهــا التبـغ والتنبـان وأصـولها هنديـة سـميت بهــذا 

  .االسم ألنها اتخذت من النارجيل وهو الجوز الهندي 

  :نازك 

  .رقيق ولطيف وأصولها فارسية 

  :نافورة 

  .وأصولها يونانية  أنبوب يخرج منه الماء رذاذًا إلى األعلى

  :نونو

  .تطلق على الطفل الحديث الوالدة ، وأصولها فارسية 

  :نيشان 

  ) .نشان(تعني الوسام وهي فارسية أصلها 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الهاء
  :هم و هم 

في لغتهم بمعنى فـي آن ) هم(يقال في اللهجة هم حلو هم يتدلل وأصولها فارسية 

  .واحد 

  :هندز 

  .على أسس علمية وأصولها فارسية  أنشأها: هندز الرجل األبنية 

  :هزار 

  .من أنواع الطيور ، وأصوله فارسية 

  :همايون 

  .السلطان أو لون من ألوان القماش وأصولها فارسية تطلق على العزيز 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الواو
  :وجغ 

  ) .اوجاق(الموقد وأصولها تركية : الوجاغ 

  :وردية 

  .أصولها ايطالية الوردية الحراسة مشتقة من ورديان بمعنى حارس و 

  :ورد 

جنيبـــة مـــن : صـــار بلـــون الـــورد ، والـــورد : حضـــر وتـــورد الخـــد : ورد يـــرد ورودًا 

  .الفصيلة الوردية تزرع لزهرها وهي أصناف وهي كذلك في اللهجة 

  :ورنيش 

  .طالء معروف وأصوله فرنسية 

  :ورشة 

  .أي محل العمل ) وورك شوب(أصلها من االنجليزية 

  

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  حرف الياء
  :ب يادو 

  .يقال في اللهجة يادوب أصلي وأجي ، وأصل الكلمة من اللغة الفارسية 
  :يادبودن 
  .يوجد : حافظة خاطر و بودن : يا 

  :ياخة 
وتعني الجزء األعلى مـن الثـوب الـذي يالصـق الرقبـة ، وأصـلها مـن اللغـة التركيـة 

  .ياقة يقايقة أي حرف قب رقبة ملبوس 
  :يامة 

يمــا أي : امــة ، أي كثيــر ، وأصــلها مــن اللغــة التركيــة يقـال لــك عنــد أمــوال تقــول ي
  .قطعة جزء 

  :يخني 
لــون مــن ألــوان األكــالت ، وتطلــق فــي اللهجــة علــى الشــيء المتهــرئ وأصــلها مــن 

  .اللغة الفارسية ، يخني تعني مفروم اللحم 
  :ياي 

  .منحني ويقال سكينة أم الياي وأصولها تركية أو تعني قوس 
  :يروط 

  .قرار وكثير الميالن وأصولها انجليزية تعني عدم االست
  :يشماغ 

  .يشمق وتعني غطاء الرأس : غطاء للرأس وأصلها من اللغة التركية 
  :يواش يواش 

  .وتعني على مهلك وأصولها تركية 
  .صدرية وأصولها تركية  :يلك 
  :يّلة 

  .يقال يّلة نحشي وأصولها فارسية بمعنى أرخى 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  الفصل الثالث

  ائعةــــــــــــــــــــــرات شـــتعبي

  أمر .١
  :لكلمة أمر في اللهجة الحلية دالالت متعددة منها 

 :كالم يصدر من أعلى إلى أدنى مثل . أ 

 .أفتح الباب يا علي   

  .تأمر أو أمرك : علي   

 :داللة األخبار مثل . ب 

  .أمرك شاع بين الناس   

 :داللة التسلط ، مثل . ج 

  .صاير أتصدر أوامر   

  .ورية وتعني المهمة اإلدارية مأم. د 

  .علي أمير أي ذو خلق حسن : أمير بمعنى الحسن ، يقال .  ـه

  .وتعني االتفاق السري بين جماعة الرتكاب عمل ما مضر : مؤامرة . و 
  

 )بتضعيف الواو: (أول .  ٢

 ٤٤/يوســـف " ومـــا نحـــن بتأويـــل األحـــالم بعـــالمين" وتعنـــي التفســـير ، قـــال تعـــالى 

  .ليش تأول كالمي : التفسير على غير الواقع مثل أو لتفسير الجيد وتعني كذلك ا

  

  بخ .  ٣

بمعنـى كثيــر الكـالم دون قـدرة علــى الفعـل واألصـل القــديم : يقـال فـالن بــس بوخـة 

كمــا تشـــير المعجمــات هـــو رش الســائل والبوخـــة فــي لهجـــة الحلــة تعنـــي ) بخـــخ(لمــادة 

، ومــــن صــــفة االختفــــاء هــــذه البخــــار ، يقــــال تبخــــر الشــــيء بمعنــــى اختفــــى كالبخــــار 

  .استعيرت اللفظة ، أي أن فالنًا كالمه حاضر وفعله غائب 
  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  بالع راديو:  بلع.  ٤

والراديـو ) راديـو(تطلق هذه العبارة على الذي يتكلم كثيرًا وكأنه قد ابتلـع فـي جوفـه 

  .كلمة انجليزية ومعربها مذياع 

  

  أتحفنا.  ٥

متبــوًال ، بمعنــى زدنــا كالمــك الجميــل ،  يقــال هــذا التعبيــر لمــن يكــون كالمــه حســناً 

وأصل هذه العبارة وهي الشيء النفيس الذي يحافظ عليـه النـاس ، وارتـبط هـذا التعبيـر 

حكايـة أو بقراءة الشعر والقصص ، يقولون للشـاعر وللقـاص الـذي يحسـن قـراءة الشـعر 

  . القصة أتحفنا 

ريــاحين ، والتحفــة مــا والتحفــة فــي المعــاجم هــي الطرفــة مــن الفاكهــة وغيرهــا مــن ال

  .أتحفت به الرجل من اللطف 

لمـن يتـبجح أو وقد يرد هذا التعبير للسخرية والتهكم ، يقال لمـن ال يحسـن الحـديث 

أتحفنا ، وقديمًا قالت الوب في األمثال أراك محسنة فهيلي لمن يسيء القول : بحديثه 

  .الفعل أو 

  

  :حرك دمه .  ٦

كأنـه حـرق دمـه ، ويرسـم هـذا التعبيـر األثـر بمعنى كلمه كالم يؤدي إلى الضـيق و 

  .روف وقد قلبت القاف كافًا معقودةالسيئ للكالم في نفس سامعه والحرق مع

  

  :ية اچح.  ٧

  :لهذه الكلمة دالالت متعددة ، منها 

  .ية اچحهاي شلون : األمر النادر ، يقال . أ 

  .ايتك ياي ، أي ما شأنك معي چحمتكلي شنو : الشأن ، يقال . ب 

  .ية اچحلي يچحا: القصة ، يقال . ج 
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الحكاية كقولك حكيت فالنـًا وحاكيتـه بمعنـى " وأصل الكلمة في المعاجم المشابهة 

  .المشابهة : قلت مثل قوله والمحاكاة أو فعلت مثل فعله 

  

  :خش بعبي .  ٨

يقال هذا التعبير لمن يريد أن يخدع بكالمه من يخاطبه ، متبعـًا الوسـائل الناعمـة 

كرة فــي الكــالم التــي تمكنــه مــن اســتمالة الشــخص اآلخــر ، لكــن اآلخــر ال يخدعــه المــا

خـش بعبـي ، أي ادخـل تحـت ثيـابي و خـش فـي : مثل هذا الكالم المعسول فيقـول لـه 

  .كساء غليظ : المعاجم العربية تعني دخل ، والعب 

  

  :حّن علية .  ٩

قـال تحننـت الناقـة وهي عبارة استمالة للمخاطب ودر عطفه وشفقته وهـي الحنـان ي

  .تعطفت : على ولدها 

  :جرجرت فالنًا .  ١٠

  

العمـــل شـــيئًا فشـــيئًا ، والجـــر هـــو الجـــذب ، أو وتعنـــي اســـتدرجت فالنـــًا إلـــى الكـــالم 

  .الصوت فهو انتقال من الحسي إلى المعنوي : والجرجرة 

  

  :جيبها على بالطة .   ١١

  ) .البالط(األرض أي تكلم عن المسألة بوضوح وصراحة ، واطرح آراءك على 

  .وجيبها أصلها جاء بها ، حذف الهمزة للتسهيل والبالط تعني األرض 

  

  :ادخل بالموضوع .  ١٢

تكلـــم فـــي الموضـــوع بصـــورة مباشـــرة دون مقـــدمات ، وقـــد أو أي ابـــدأ الكـــالم فيـــه ، 

أي أن الموضـوع ) الموضـوع(من الحركة إلى الكالم بقرينة ) دخل(انتقلت داللة الفعل 
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شــبه بطــرق الــدخول إلــى الكــالم وأصــل دخــل مســتخدم فــي مجــال الحركــة  وهــو كــالم

  .فالدخول نقيض الخروج 

  

  :اتدلل علّي .  ١٣

: أي ســأنفذ لــك مــا تريــد والــدالل هــو التجــرؤ بلطــف ، دللــت المــرأة علــى زوجهــا 

تجــرأت عليــه فــي تلطــف كأنهــا تخالفــه ومــا بهــا خــالف وهــذا التعبيــر يــدل علــى صــورة 

  .ة بين أبناء المجتمع العالقات الحميمي

  

  :خوش يقسم .  ١٤

الخطــــاب ، والتقســــيم يعنــــي التجزئــــة وفــــي اصــــطالح أو تقــــال لمــــن يحســــن الكــــالم 

الموســيقى يعنــي العــزف والعالقــة بــين الداللــة الموســيقية والداللــة المعجميــة هــي عالقــة 

الكــالم وكــأن الــذي يحســن الكــالم يكــون كالمــه جمــيًال يشــبه جمــال أو تجزئــة النغمــات 

  .لعزف الموسيقي ا

  

  :خوش قفشة .  ١٥

القفشــة كلمــة ســاخرة تقــال علــى الســليقة بصــورة تعليــق طريــف ســريع وتســتخدم فــي 

مجال الحركة ، يقال قفش المجرم أي امسك به بسرعة ثم استعيرت الكلمة إلى الكـالم 

وكــأن التعليــق الســريع علــى موقــف مــا يشــبه اإلمســاك بــالمجرم وفــي المعجمــات القفــش 

  .هي السرعة  نب سرعة نفض ما في الضرع والعالقة بين االستعماليفي الحل

  

  :هاي مذلة .  ١٦

أي يقول له كالمًا فيه إذالل لـه واحتقـار وهـو تعبيـر يصـف أثـر : فالن يذل فالنًا 

الكــالم فــي نفــس ســامعه ، وهــي ضــد العــز والــذل فــي المعجمــات نقــيض العــز ، وهــذا 

  .المتكلم والسامع حين يفخر األول على اآلخر التعبير يدل على العالقة السيئة بين 
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  :آني بذمتك : ذّم .  ١٧

  :للفعل ذم عدة معان ، منها 

  .أي يتكلم عنه بسوء : فالن يذم فالنًا 

  .أي يأخذ عهدًا منه : وأحلفك بذمتك 

أي ال تملــك كــالم الشــرفاء ليعاتبــك اآلخــرون وفــي : مــا عنــدك ال ذمــة وال ضــمير 

  .لمدح ، والذم هو اللوم في اإلساءة المعجمات الذم نقيض ا

  

  :ردس .  ١٨

يــردس ردس أي يســير بخطــى واثقــة ويــدك األرض دكــًا عنــد مشــيه ، داللــة علــى 

  .حائطًا بشيء صلب عريضأو القوة وفي المعجمات ردس يردس ردسًا أي دك أرضًا 

  

  :رطن .  ١٩

  فالن خوش يرطن 

بلغـــة أجنبيـــة ، وتعطـــي داللـــة تســـتعمل هـــذه العبـــارة للداللـــة علـــى أن فالنـــًا يـــتكلم 

مجازيـــة للكـــالم غيـــر المفهـــوم بســـبب تـــداخل األصـــوات والكلمـــات وبخاصـــة فـــي حالـــة 

  .رطن العجمي رطنًا تكلم بلغته : الغضب وفي المعجمات أو الحزن 

  

  زرب .  ٢٠

  :فالن يزرب 

تستخدم هذه العبارة للشخص الذي يجلس في بيت الخالء إلخراج فضالت معدتـه 

صــورة مجازيــة للداللــة علــى أن فالنــًا كالمــه غيــر متــرابط وغيــر واقعــي ، ، وتســتخدم ب

قترة الراعـي ، : موضع الغنم والزربة : الزرب والزريبة : وأصل الكلمة في المعجمات 

  .وداللة اللفظة في اللهجة فيها حركة مع اختالف نوعها 
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  :زف .  ٢١

وهــي الغنــاء والــرقص فــي  لهــذه الكلمــة فــي اللهجــة الحليــة داللتــان ، داللــة حقيقيــة

حفــالت األعــراس ومــا يصــاحبها مــن ضــجيج ، وداللــة مجازيــة يقــال فــالن مســوي زفــة 

ســـرعة المشـــي ، ومنـــه أخـــذ : أي يـــتكلم بصـــوت عـــال ومعنـــى الكلمـــة فـــي المعجمـــات 

زفـــاف العـــروس ألن الغنـــاء بصـــوت عـــال يصـــاحب الزفـــة ، أخـــذت الكلمـــة تعنـــي فـــي 

تطور داللة هذه الكلمـة فأصـلها الحركـة ثـم دلـت  اللهجة الكالم الصاخب ، وهكذا نجد

  .على الحركة مقرونة بالكالم ، ثم دلت على الكالم فقط  

  

  سهر .  ٢٢

  الجماعة اليوم سهرانين 

وتـــدل هـــذه العبـــارة علـــى أن مجموعـــة مـــن النـــاس سيقضـــون الليـــل بالحـــديث وهـــي 

ى الحـديث نفسـه وفــي مـأخوذة مـن السـهر أي عـدم النـوم لـيًال وانتقلـت داللتهـا مجـازًا إلـ

  .سهر يسهر سهرًا فهو ساهر أي لم ينم ليله .. السهر األرق : المعجمات 

  

  شحن .  ٢٣

  واهللا اليوم لشحنة شحن 

تـــدل هـــذه العبـــارة علـــى إشـــارة حمـــاس شـــخص معـــين لقضـــية مـــا حـــين يـــدب فيـــه 

 اإلحباط والفتور ، أي له كالمًا يجدد نشاطه وكأنه يعطيه شـحنة ، ومـن مالمـح داللـة

الطاقــة الدافعـة ، ومنــه أطلــق علــى النـاقالت العمالقــة شــاحنات ، وكــالم : هـذه اللفظــة 

مشـــحون بالعاطفـــة وفـــي المعجمـــات تحمـــل اللفظـــة الداللـــة نفســـها ، يقـــال شـــحن البلـــد 

  .المشاحنة ما دون القتال من السب والتعاير : بالحيف أي مأله وقيل 
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  فالن بيشعر:  شعر.  ٢٤

قــول كــالم يشــبه الشــعر حــالوة وخيــاًال ، وقــد أو ى قــول الشــعر تــدل هــذه العبــارة علــ

  .تدل على السخرية وفي المعجمات شعر فالن أي قال شعرًا 

  

  شفع .  ٢٥

  فالن يشفعلك

كــالم : تــدل هــذه العبــارة علــى العفــو والصــفح والوســاطة والشــفاعة فــي المعجمــات 

ن يشـفعك فيمـا تطلـب حتـى الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره ، والشفعة الزيادة وه أ

  .تضمه إلى عندك فتزيده وتشفعه بها 

  

  شمت .  ٢٦

  لتشمت الناس بية 

عتــاب ممــا يثيــر فــرح أو تقــال هــذه العبــارة حــين يرفــع أحــدهم صــوته بكــالم فيــه لــوم 

  .السامعين الذي يستحسنون وقوع المكروه والشماتة فرح العدو 

  

  شتل .  ٢٧

  لتشتلني

ذي يضـرب موعـدًا مـع آخـر فيتـأخر عليـه والشـتل فـي تقال هذه العبارة للشخص الـ

المعجمات مصدر مشتل ، وشتل الزرع نبت البذر في مكان ليغرسه في مكان آخـر ، 

  .والحركة مصاحبة لداللة الكلمة في الفصحى وفي اللهجة 
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  طّم .  ٢٨

  لتطمطم علية 

تقــال هـــذه العبـــارة حـــين يجـــادل شـــخص مـــا أن يـــواري أفعـــال شـــخص آخـــر خشـــية 

طم الشيء بالتراب ، أي أن المفردة حافظـت علـى : الفضيحة ، وفي المعجمات الطم 

  .داللتها القديمة 

  

  يطيب خاطرة .  ٢٩

أي يقول له كالمًا طيبًا يـذهب عنـه حزنـه وغضـبه ونضـفو بـه نفسـه والعالقـة بـين 

الكالم وتطييب النفس عالقة مجازية ، فطيب النفس متسبب عن الكالم ، وهي تحمل 

ارض طيبــة وكلمــة : عنــى نفســه ، الطيــب خــالف الخبيــث وقــد تتســع معانيــه فيقــال الم

  .طيبة 

  

  عبر.  ٣٠

  فالن يعبرني

ـــة عبـــر فـــي المعجمـــات  ـــدالالت : أي يحترمنـــي ، ودالل ـــة ، ومنـــه أخـــذت ال الناحي

الطريـــق إذا قطعتـــه مـــن هـــذا العيـــر إلـــى ذلـــك أو الفرعيـــة األخـــرى ، يقـــال عبـــرت النهـــر 

  .مستدل على الشيء ، وعبر عما في نفسه أي بين ال: العبر والمعتبر 

  

  عجرفة.  ٣١

أي متكبــر وهــي الداللــة الفصــيحة نفســها ، فالعجرفــة الفجــوة فــي : فــالن متعجــرف 

  .الكالم والخرق في العمل 
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  عجل .  ٣٢

لتســتعجل أي ال تجعــل تصــرفًا عجــًال أي فيــه ســرعة ، وقــد اكتســبت هــذه اللفظــة 

طلبـت : السـرعة ، واسـتعجلته : ، فالعجل والعجلـة ) تفعلاس(داللة السرعة من صيغة 

  .عجلته 

  

  عزيمة.  ٣٣

ــــة مــــا ، وفــــي أو الشــــراب أو تــــدل هــــذه اللفظــــة علــــى الــــدعوة إلــــى الطعــــام  ٕالــــى حفل

عزم أي أقسم وشدد في القسم ، وفي اللهجـة يقـال أعزمـه علـى الطعـام ، : المعجمات 

  .ثم اختفت داللة العزم وبقيت دعوة الطعام 

  عّير . ٣٤

عيــره فــي اللهجــة أي ذكــر عيوبــه بقصــد إذاللــه وشــتمه ، وفــي الفصــحى تســتخدم 

وهــي مــأخوذة مــن العــار أي الســب والعيــوب والثانيــة فاعــل ) عّيــر(صــيغتان همــا فّعــل 

: فـــالن يعـــاير فالنـــًا أي يفـــاخره والتعـــاير : بمعنـــى المفـــاخرة وفـــي المعجمـــات ) عـــاير(

  .السبة والعيب : التساب والتعايب دون التعاير والعار 

  

  :يعيد ويصقل .  ٣٥

ويرجــع إلــى قــول مــا قالــه ) يصــقله(تــدل هــذه العبــارة علــى تكــرار الكــالم كأنــه يتقنــه 

  .مرة أخرى والعبارة واضحة في داللتها 

  

  :فطن .  ٣٦

  عود فطني

ــا فــالن بالموعــد  بالعمــل وصــيغة أو تــدل هــذه العبــارة علــى االســتنكار أي ذكرنــي ي

ت اللفظــة هــذه الداللــة أي جعلــه يفطــن فــي المعجمــات الفطنــة هــي التــي منحــ) فّعــل(

  .كالفهم 
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  فلتة لسان .  ٣٧

ـــة وفـــي الفصـــحى  ـــى حـــين غفل ـــم شـــخص مـــا كلمـــة عل ـــى تكل ـــرة عل ـــدل هـــذه العب ت

  .اإلفالت واالنفالت التخلص من الشيء فجأة 

  

  يفتح كلبة.  ٣٨

والســر  أي يتحــدث دون ارتيــاب ويفــيض بالحــديث ، ألن القلــب يــدل علــى المحبــة

  .المحفوظ والفتح يدل على اإلعالن والكالم يعني إعالن كل خفي أي المصارحة 

  

  فتك خوش فتك.  ٣٩

الكــالم القاســي الــذي يكشــف فيــه عيــوب أو تــدل هــذه العبــارة علــى التصــرف الشــيء 

  .اآلخرين ، وفتق الثوب بمعنى شق الثياب وٕاظهار السوءة مع قلب القاف كافًا 

  

  فذلكة .  ٤٠

ن يســتعرض مهارتــه فــي الكــالم ومعرفتــه بــاألمور ، وفــي الفصــحى فــذلك تقــال لمــ

أنهاه وفرغ منـه ، وهـي منحوتـة مـن فـذلك كـذا وكـذا وفـي اللهجـة يقـال خـوش : حسابه 

  .فذلكة للذي يتكلم بسهولة ويسر في المواقف الصعبة 

  

  فرمان.  ٤١

  صدر فرمان

يم يجـب أن تنفـذ أوامـره تقال هذه العبارة على سبيل السخرية ممـن يـتكلم وكأنـه زعـ

وأحكامــه ، وكلمــة فرمــان تعنــي القــرار الــذي يصــدره الســلطان العثمــاني ، وكــأن هــؤالء 

  .السالطين ال يتصفون بالعدل فارتبطت هذه اللفظة بالظلم 

  



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

  يصحيه .  ٤٢

  .أي يوقظه من نومه ومن غفلته والكالم الناصح هو تنبيه له وٕايقاظ 

  

  صدعته : صدعناكم .  ٤٣

ة األولــى تقــال للــذين يــأتون للمواســاة وكــأن مجيــئهم صــدعهم أي ألحــق بهــم العبــار 

  .الصداع بسبب التعب 

  .وتقال الثانية للذي يتكلم كثيرًا والكالم الكثير يسبب الصداع 

  

  صلوا على محمد وآل محمد .  ٤٤

  .لدعاء لأي قولوا على الرسول وعلى آله الصالة والسالم 

  

  اسرح بيه .  ٤٥

  .تشاء وقد يعطي معنى الكذب والخداع أي تكلم ما 

  

  اشور بيك .  ٤٦

أي سألحق بك األذى أن آذيتنـي ، والشـر هـو السـوء والفسـاد وشـور بفـالن أخجلـه 

  .حسن الهيأة وانتقلت داللتها إلى رفعة النسب إلى البيت العلوي : والشارة 

  

  صّبح عليّ .  ٤٧

حته قلـت لـه بلنهـار وصـصباح الخيـر والصـبح هـو أول ا: أي ألقى تحية الصباح 

  .عم صباحًا 

  

  يعلي حسة.  ٤٨

  .الصوت الخفي وبقرينه يعلي تغيرت داللتها : أي يصدر صوتًا مرتفعًا والحس 
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  يعيب عليه.  ٤٩

أي يحــط مــن قــدره ويقلــل مــن شــأنه ، والعيــب الوصــمة ويعيــب عليــه يــتهكم عليــه 

  .باإلشارات أو ويسخر منه إما بالكالم 

  

  ةعمت عين الباني.  ٥٠

تقــال هــذه العبــارة لمــن يبــالغ فــي كالمــه فيبــدو مــا يقولــه أشــبه بالكــذب والبانيــة هــي 

البامياء ، وهذه من المحاصيل الزراعية التي تولد غـازات فـي معـدة آكلهـا فكأنهـا تـنفخ 

المعــدة وألن الــذي يبــالغ فــي كالمــه يجلــب الصــداع فكأنــه يــنفخ الــرأس جــاءت عالقــة 

  .المشابهة 

  

  يغلط عليه .  ٥١

ـــه ســـخرية  ـــًا في ـــارة لمـــن يســـيء الكـــالم ويســـمع اآلخـــرين كالمـــًا نابي تقـــال هـــذه العب

واحتقــار والغلــط فــي الفصــحى هــو عــدم التعمــد وفــي اللهجــة تــدل علــى المقصــود مــن 

  .الحديث وهو من باب التطور الداللي 

  

  كافي فلسفة.  ٥٢

ن جـزأين كافي تعني توقف من الفعل الفصيح كفى والفلسفة كلمة يونانية مركبـة مـ

فــل وتعنــي الحــب وســفة وتعنــي الحكمــة ، وتوجــه هــذه العبــارة لمــن يــدخل فــي كالمــه 

  .كافي فلسفة: السامعون فيقال له  يتكلم كالمًا ال يعرفهأو مصطلحات غريبة 

  

  لفتول عليه.  ٥٣

تطلــق هــذه العبــارة حــين يقــول أحــدهم كالمــًا يخــص شخصــًا غيــره يتعلــق بمســتقبله 

ؤم كــأن يكــون مريضــًا ويســمع شخصــًا يــتكلم عــن المــوت فيشــعر هــذا الشــخص بالتشــا
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فيقــــال لتفــــوق عليــــه ، وكلمــــة الفــــأل تعنــــي الشــــيء الحســــن الــــذي يــــؤدي إلــــى التفــــاؤل 

  .وانحرفت اللهجة إلى التشاؤم من باب انتقال لداللة 

  

  يكلب المواجع .  ٥٤

أي يكــرر ذكــر األشــياء المؤلمــة ، وكلمــة يكلــب أي يقلــب تحمــل الداللــة الفصــيحة 

نفسها ، وكذلك كلمة المواجع ، الداللة هنا مجازية عالقتها المسببة فالكالم يسبب قلـة 

  .المواجع 

  

  غسله خوش غسلة.  ٥٥

أي كلمــه كالمــًا كثيــرًا فيــه قســوة فأحرجــه أمــام النــاس وأظهــره بمظهــر غيــر الئــق 

وكأنه غسله وهذه داللة مجازيـة فيهـا اسـتعارة تصـف أثـر الكـالم وغسـل الشـيء يغسـله 

  .غسًال 

  

  لتغلط.  ٥٦

التحقير وأصل الغلـط فـي اسـتعمال لهجـة أو أي ال تتكلم كالمًا سيئًا بقصد اإلساءة 

الحلـــة مجـــاوزة الصـــواب دون قصـــد فصـــار للكلمـــة داللـــة الكـــالم المعيـــب وقـــد تطـــورت 

  .داللتها بالتضاد فاألصل القديم للغلط هو عدم التعمد 

  

  شد عليه.  ٥٧

حركة القوية ، ثم انتقلت داللتها إلى الداللـة الكالميـة األصل في الشد الصالبة وال

والعالقــة المشــابهة أي بــالغ فــي محاصــرة المخاطــب وعنفــه كمــا يفعــل األب مــع أبتــه 

  .والشد في المعجمات الصالب وهي كذلك في لهجة الحلة 
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  يتشفة بيه.  ٥٨

أي يظهــر فرحــه وســروره ورضــاه لمكــروه أصــاب شخصــًا مــا كأنــه يطلــب الشــفاء 

بغيــر ذلــك أو باإلشــارة أو لنفســه بوقــوع المكــروه لغيــره وٕاظهــار التشــفي قــد يكــون بــالكالم 

والشــفاء فــي المعجمــات دواء معــروف وهــو مــا يبــرئ مــن الســقم ، واستشــفى افتعــل مــن 

  .الشفاء فنقلت الداللة من شفاء األجسام إلى شفاء النفوس والقلوب 

  

  لتطبل.  ٥٩

يكثـر مـن الكـالم الـذي فيـه تزلـف وتـدل علـى وهي عبارة تطلق على المنافق الذي 

الصوت العالي وفي اللهجة تشبيه كالم المتزلـف وهـو كـالم كـاذب فـي انتشـاره بالطبـل 

  .ثم حذفوا المشبه وأبقوا على المشبه به 

  

  دومة يطس.  ٦٠

أي يتكلم كالمًا دون تفكيـر ورويـة فيخـرج مـن يسـتمع إليـه أي أن كلمـة طـس فيهـا 

لمـــح عـــدم الســـيطرة علـــى حركـــة الشـــيء ، وفـــي المعجمـــات طـــس داللـــة حركيـــة فيهـــا م

بمعنـــى ذهـــب ، وطـــس القـــوم أبعـــدوا فـــي المســـير ، مـــن هنـــا جـــاءت الداللـــة الحركيـــة 

الســـتعمال اللفظـــة فـــي الفصـــحى وفـــي اللهجـــة إال أن اللهجـــة أضـــافت لهـــا ملمـــح عـــدم 

  .السيطرة 

  

  ينده عليه.  ٦١

كــل شــيء والطــرد عنــه بالصــياح الزجــر عــن : أي يناديــه ، والنــده فــي المعجمــات 

فــــي الفصــــيح وداللتهــــا فــــي اللهجــــة عالقــــة تضــــاد داللــــي ) نــــده(والعالقــــة بــــين داللــــة 

فالصــياح فــي االســتعمال القــديم بمعنــى الزجــر والصــياح فــي اســتعمال اللهجــة بمعنــى 

  .النداء 
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  يناغي.  ٦٢

أي يالعـــب شخصـــًا مـــا بكلمـــات فيهـــا لطـــف وبحركـــات مداعبـــة ، واللفظـــة تحمـــل 

داللة القديمة نفسها فقد جاء في المعجمات النغية مثل النغمة ما يعجبـك مـن صـوت ال

تكليمك الطفـل بمـا يهـوى مـن الكـالم وناغـت : المغازلة ، والمناغاة : كالم والمناغاة أو 

  .الطفته وشاغلته بالمحادثة والمالعبة : األم صبيها 

  

   گني.  ٦٣

ـــــدجاج (صـــــوتي أي يـــــتكلم عـــــن النـــــاس بحســـــد ، وجـــــذر هـــــذه اللفظـــــة  صـــــوت ال

ولم تنص المعجمات على داللة هذه اللفظة ولعل استعمالها المعاصر فـي ) والضفادع

ــــى عالقــــة المشــــابهة ، أي تشــــبيه مــــن ينطــــق الكــــالم الحاســــد بهــــذه  اللهجــــة راجــــع إل

الحيوانــات ووجــه الشــبه التكــرار فــالنق حــديث متصــل متكــرر والنقيــق صــوت فيــه مــد 

  .وترجيع 

  

  لتلف وتدور.  ٦٤

أي تكلم بطريقة مباشرة وبين قصـدك الحقيقـي مـن الكـالم ، تقـال هـذه العبـارة لمـن 

يــتكلم بطريقــة غيــر مباشــرة وكأنــه يلــف حــول المعنــى ويــدور ، والكلمتــان فيهمــا داللــة 

  .حركية ، ولم تخرج الكلمتان عن االستعمال القديم لهما 

  

  : مةچيص.  ٦٥

شخصًا آخر موجود كأنه يقصـده أي يقول أحدهم كالمًا لشخص ما وهو يعني به 

  .بهذا الكالم لغرض السخرية والتحقير 
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  :يمسي عليه .  ٦٦

مسيت فالنـًا قلـت لـه : أي يحييه بتحية المساء بقوله مساء الخير وفي المعجمات 

  .كيف أمسيت : 

  

  فالن ينبح.  ٦٧

به أي يـــتكلم كالمـــًا كثيـــرًا ال فائـــدة منـــه وال يســـمعه أحـــد ، وهـــو تعبيـــر مجـــازي يشـــ

المتكلم بالكلب على سبيل السخرية والتهكم والنبح في المعجمات صـوت الكلـب ورجـل 

نبــاح شــديد الصــوت وفــي اللهجــة إضــافة دالليــة منهــا الســخرية ، والكــالم غيــر المفيــد 

  .الفارغ ممن محتواه الداللي 

  

  نتر بيه.  ٦٨

 أي كلمة بصوت عال وهو في حالة غضب ، وأصل استعماله فـي مجـال الحركـة

، ثم انتقلت الداللة من الحركة إلى الكالم العنيـف ) رماه بعنف: نطر الشيء (العنيفة 

  .الذي يلفه الغضب المفاجئ ، والنتر في المعجمات الجذب بجفاء 

  

  نتش الحاجة.  ٦٩

أي ســـرقها بحركـــة خفيفـــة وفـــي اللفظـــة داللـــة حركيـــة فـــي االســـتعمال القـــديم وفـــي 

جذبه بقوة وفي اللهجة يقـال : عجمات نتش الشيء استعمال لهجة الحلة ، جاء في الم

  .نتش السلعة أي سرقها بخفة 

  

  لتنفخ علينة.  ٧٠

أي ال تــتكلم كالمــًا فيــه غلــو ومبالغــة يجعلــك متكبــرًا مغــرورًا وفــي المعجمــات فــالن 

يــنفخ مــن الغضــب أي يزمجــر بكــالم غاضــب ، والمنــتفخ الممتلــئ كبــرًا وغضــبًا ورجــل 
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ــــخ  ــــديم واالســــتعمال أي صــــاحب فخــــر : ذو نف ــــين االســــتعمال الق ــــة ب ــــر ، والعالق وكب

  .الجانب المعنوي إلى الجانب الحسيالمعاصر هي عالقة االنتقال من 

  

  نورنة.  ٧١

أي كلمنــا بكــالم واضــح يزيــل عنــا اللــبس وهــو تعبيــر مجــازي فيــه عالقــة المشــابهة 

  .النور ضد الظلمة : وفي المعجمات 

  

  لتسوي هوسة .  ٧٢

ال تعمـــل عمـــًال غيـــر مـــنظم ممـــا يـــؤدي إلـــى الهـــوس أو صـــوت عـــال أي ال تـــتكلم ب

  .والهوس لون من الجنون ، فالكالم الصاخب يؤدي بسامعيه إلى الجنون 

  

  :يهّول .  ٧٣

المبالغــة فـي الكــالم وتضـخيم األمــور التافهـة وداللتهــا القديمـة تــدور فــي : التهويـل 

لتها تــدور فــي جميــع األمــور مجــال األمــور المفزعــة المخيفــة أمــا فــي لهجــة الحلــة فــدال

  .أفزعني : المحببة والمكروهة وفي المعجمات التهويل التفزيع وهالني األمر 

  

  وجع دماغ.  ٧٤

صــوت يــؤدي إلــى تعــب البــال وٕارهــاق الــدماغ أو فعــل أو تعنــي هــذه العبــارة كــل قــول 

ديم وكلمة وجع تعني األلم والدماغ ما بداخل الرأس وكلتا اللفظتين تحمـالن المعنـى القـ

  .نفسه 

  

  وز عليه. ٧٥

  .أي كلمه كالمًا محرضًا على الشر وأصل اللفظة وزأ ثم حذفت الهمزة للتسهيل 
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  ناوشة الكتاب. ٧٦

أي : بمعنى ناله ، وكانـت هـذه الكلمـة تسـتعمل فـي المعـارك ، يقـال تنـاوش القـوم 

" دوأنــى لهــم التنــاوش مــن مكــان بعيــ" تنــاول بعضــهم بعضــًا فــي القتــال ، قــال تعــالى 

  :وقال الشاعر  ٥٢/سبأ

  كغزالن خذلن بذات خال                تنوش الدانيات من الغصون

وفي لهجة الحلة تطلق على التشاجر أيضًا وتطلق على تناول كل شيء من باب 

  .تعميم الداللة 

  

  تريش فالن.  ٧٧

بمعنى صار إلى حال جيدة ، وأصل العبارة مأخوذ مـن الريشـة بمعنـى القلـم الـذي 

كتــب بــه مكــان فــي أول أمــره ريشــة طــائر ، ومنهــا المــريش وهــو مــن أعطــاه الســلطان ي

ريشة يضعها في رأسه عالمة الشرف ثم عممت العبارة في لهجـة الحلـة علـى كـل ذي 

  .علو  أومقام 

  

  فةگصار .  ٧٨

أي ذبــل جســده، وتطلــق علــى الهزيــل الضــعيف البــدن ، وأصــل العبــارة مــأخوذ مــن 

أن القفــة مــا بلــي مــن الشــجر ثــم شــبهوا أو ا يطلــق عليهــا قفــة ، الشــجرة التــي ذهــب فرعهــ

  .اإلنسان النحيل بها 

  

  ذيب أمعط.  ٧٩

تقــال للرجــل الخبيــث ، واألمعــط هــو الــذي يكــون فــي الشــجر يســتتر فــال يشــعر بــه 

أحـــد حتـــى يثـــب علـــى اإلنســـان فيـــتمعط شـــعره أي يتنتـــف مـــن أغصـــان الشـــجرة ، ثـــم 

رجــل ذي مســبارة فيحصــل علــى مــا  أومحتــال عممــت الداللــة فأخــذت تطلــق علــى كــل 

  .يريد 
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  دوخت البالد.  ٨٠

  :أي وطأتها وذللتها ومنها قولهم دوخني الحر أي خسرني وغلبني ، قال الشاعر 

  فدوخوا عبيدًا ألربابكم            وٕان ساءكم ذاكم فأغضبوا

،  ثــم عممــت الداللــة إلــى كــل أمــر يثيــر المشــقة والمتاعــب يقــال دوخــه رســوب ابنــه

  .ودوخه سوء التعامل 

  

  صاحت عصافير بطنه.  ٨١

تطلق على الجائع والعصافير هي األمعاء ، وقيل ما اضطرب عنـد الجـوع والفـزع 

  :مثل األمعاء واألحشاء والقلب ، قال الشاعر

  فتحب القلب ومارت به                مور عصافير حش المرعد

  .ائع وفي لهجة الحلة عممت داللة العبارة على كل ج

  

  فالن يغش .  ٨٢

أي يعمــل عمــًال باحتيــال ، وأصــل العبــارة مــن الغشــش وهــو المــاء القليــل الكــدر ، 

  :قال الشاعر 

  قد كان في بئر بني نصر مخش           ومشرب يروي به غير غشش 

  .واستعيرت اللفظة لكل عمل يحمل على الهم والكدر واالحتيال 

  

  فالن ينعثل.  ٨٣

ير سوي وغير مفيد ، والنعثلة الحمق ورجل نعثـل أحمـق ، وألن أي يتكلم كالمًا غ

  .األحمق ال يأتي بمفيد عممت الداللة إلى كل كالم غير مفيد 
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  فالن في ورطة.  ٨٤

الوحل الذي تقع فيه الغنم فال يمكنهـا الـتخلص : أي في مأزق ومشكلة ، والورطة 

هذا مـثًال لكـل شـدة يقـع فيهـا تورطت الغنم إذا وقعت في الورطة ، ثم ضرب : ، يقال 

  :اإلنسان ، حيث انتقلت الداللة من الحيوان إلى اإلنسان ، قال الشاعر 

  إن تأت يومًا مثل هذه الخطة               تالق من ضرب نمير ورطة 

  

  فالن سخيف.  ٨٥

أي يتصـــرف تصـــرفًا غيرالئـــق ، والســـخيف معنـــاه الخفيـــف الـــذي ال تثبـــت معـــه ، 

ب الخفــة مــن الجــوع ، قــال أبــو ذر مكثــت أيامــًا لــيس لــي طعــام وال والســخفة عنــد العــر 

  .شراب إال ماء زمزم فسميت فلم أجد على كبدي سخفة موع أي خفة جوع 

  .كل كالم سيء أو ثم عممت الداللة على كل تصرف سيء 

  

  هم هجع. ٨٦

يهجمــون علــى النــاس دون ســبب والهجــع فــي  أوأي يتصــرفون تصــرفًا غيــر الئــق 

باب صغير يقع علـى وجـوه الغـنم والحميـر وأعينهـا وهـو واحـد و جمـع المعجمات ذ

  :وقيل واحدته همجة وقيل هو ضرب من البعوض قال الشاعر 

  يترك ما رقح من عيشه                   يعيش فيه هجع هاجع
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  المصادر والمراجع
  .الكريم  القرآن -

تحقيــق عــز الــدين التنــوخي دمشــق ) ـهــ ٣٥١ت (أبــو الطيــب اللغــوي : اإلبــدال  -

 .م ١٩٦٠

، تحقيـــق محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ، ) ـهـــ ٢٧٦ت (ابـــن قتيبـــة : أدب الكاتـــب  -

 .م ١٩٦٣مصر 

 .م ١٩٥٣القاهرة ) ـه ٥٣٨ت (الزمخشري : أساس البالغة  -

ق محمـــد بهجـــة البيطـــار ، تحقيـــ) ـهـــ ٥٧٧ت (ابـــن األنبـــاري : أســـرار العربيـــة  -

 .م ١٩٥٧دمشق 

 .م١٩٥٨تحقيق عبد السالم هارون مصر ) ـه ٣٢١ت (ابن دريد : االشتقاق  -

 .م ١٩٥٦عبد اهللا أمين ، القاهرة : االشتقاق  -

ـــد ) ـهـــ ٢٤٤ت (ابـــن الســـكيت : إصـــالح المنطـــق  - ، تحقيـــق أحمـــد شـــاكر وعب

 .م ١٩٧٠السالم هارون ، مصر 

 .م ١٩٥٠أنيس ، القاهرة إبراهيم : األصوات اللغوية  -

 .م ١٩٥٦محمد رضا الشبيبي بغداد : أصول ألفاظ اللهجة العراقية  -

تحقيـق محمــد حسـن آل ياســين ، بغــداد  )هـــ  ٥٦٩ت (ابــن الـدهان : األضـداد  -

 .م ١٩٦٣

 .نشر في ثالثة كتب في األضداد  )هـ ٦٥٠ت (الصفاني : األضداد  -

 .م ١٩٥٧عبد الفتاح شلبي مصر  .د: االمالة في القراءات واللهجات العربية  -

 .م ١٩٢٦القاهرة  )هـ ٣٥٦ت (أبو علي القالي : األمالي  -

تحقيــــق أبــــي الفضــــل  )هـــــ  ٤٣٦ت (الشــــريف المرتضــــى : أمــــالي المرتضــــى  -

 .م ١٩٥٤القاهرة 

 .م ١٩٦٢جالل الدين الحنفي بغداد : األمثال البغدادية  -
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ســـالم هـــارون القـــاهرة تحقيـــق عبـــد ال )هــــ ٢٥٥ت (الجـــاحظ : البيـــان والتبيـــين  -

 .م ١٩٤٨

 .هـ ١٣٠٦القاهرة  )هـ ١٢٠٥ت (محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس  -

ترجمــــة عبــــد الحلــــيم النجــــار ) م١٩٥٦ت (بروكلمــــان : تــــاريخ األدب العربــــي  -

 .م ١٩٦٣-٥٩القاهرة 

 .م ١٩١١الرافعي ، القاهرة : تاريخ آداب العرب  -

 .م ١٩٨٠بيروت  –ولغنسون : تاريخ اللغات السامية  -

، ) هـــ ٣٩٥ت( أبــو هــالل العســكري ، الحســتن بــن عبــد اهللا : جمهــرة األمثــال  -

 .م ١٩٦٤أبي الفضل وقطاش ، مصر ، : تحقيق 

، نشر كرنكو ، حيـدر ) هـ٣٢١ت(ابن دريد ، محمد بن الحسن : جمهرة اللغة  -

 .هـ ١٣٤٤آباد ن 

 .م ٢٠٠٤صباح نوري المرزوك ، الحلة . د: حليات   -

 .م ١٩٥٢، القاهرة  )هـ ٣٩٢ت (جني  ابن: الخصائص  -

 .م ٢٠١٠الحلة  –أسعد محمد علي النجار . د: خصائص اللهجة الحلية  -

محمـــد أحمـــد الشـــامي . د: الخصـــائص النحويـــة والتصـــريفية لقبيلـــة بنـــي تمـــيم  -

 .م ١٩٨٩المدينة المنورة 

 .م ١٩٦١إبراهيم السامرائي ، بغداد . د: دراسات في اللغة  -

 .م ١٩٥٨إبراهيم أنيس ، القاهرة : داللة األلفاظ  -

 .م ١٩٢٨تحقيق جابر ، لندن ، : ديوان األعشى  -

 .م ١٩٦٩أبي الفضل ، القاهرة ، : تحقيق : ديوان امرئ القيس  -

 .ت .تحقيق نعمان أمين طه ، مصر ، د: ديوان جرير  -

 .م ١٩٠٣نشره آلورد ، اليبزل ، : ديوان رؤبة  -

 .م ١٩٤٤صنعة ثعلب ، مصر ، : ديوان زهير  -

 .م ١٨٧٠باعتناء إيوارت ، لندن، : ديوان الشعراء الستة الجاهليين  -
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 . ١٩٧٥تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال ، دمشق ، : ديوان طرفة  -

تحقيــــق دريــــة الخطيــــب ولطفــــي الصــــقال ، دمشــــق ، : ديــــوان علقمــــة الفحــــل  -

 .م ١٩٦٩

 .م ١٩٦٠تحقيق السامرائي ومطلوب ، بيروت ، : ديوان القطامي  -

 .م ١٩٦٥دار الكتب ، القاهرة ، : ن الهذليين ديوا -

. د: ، تحقيـق ) هــ٣٢٨ت(أبو بكر األنباري : الزاهر في معاني كلمات الناس  -

 .م ١٩٧٩حاكم الضامن ، بغداد ، 

 .ت .تحقيق حسين عطوان ، دمشق ، د: شعر عمرو بن أحمر  -

 .م ١٩٦٩داود سالم ، النجف ، . تحقيق د: شعر الكميت بن زيد  -

 .م ١٩٦٨ابتسام الصفار ، بغداد ، . د: تحقيق : لك ومتمم شعر ما -

ت (شــهاب الــدين الخفــاجي : شــفاء الغليــل فيمــا فــي كــالم العــرب مــن الــدخيل  -

 .م ١٩٩٨محمد كشاش ، بيروت . تقديم د )هـ ١٠٦٩

تحقيــق أحمـــد عبــد الغفـــور عطــار القـــاهرة  )هــــ ٣٩٣ت (الجــوهري : الصــحاح  -

 .م ١٩٥٦

تحقيــق محمــد األكــوع ، بيــروت  )هـــ ٣٣٤ت (داني الهمــ: صــفة جزيــرة العــرب  -

 .م ١٩٧٤

 .م ١٩٩٥عبد الغفار حامد هالل القاهرة . د: العربية خصائصها وسماتها  -

 .م ١٩٨٢أحمد مختار عمر القاهرة . د: علم الداللة  -

ـــدي : العـــين  - ـــراهيم . مهـــدي المخزومـــي و د. تحقيـــق د )هــــ ١٧٠ت (الفراهي إب

 . ١٩٨٥السامرائي ، بغداد 

، تحقيق الطخاوي والنجـار ، مصـر ، ) هـ٢٩١ت(المفضل بن سلمة : فاخر ال -

 .م ١٩٧٤

، تحقيـق ) هــ٤٨٧ت(أبـو عبيـد البكـري : فصل المقال في شرح كتـاب األمثـال  -

 . م١٩٧١عبد المجيد عابدين ، بيروت ، . احسان عباس و د. دج: 



  
  

  ةـاظ اللهجة الحليول ألفـــــــالمحيط في أص
    

        

 .م ١٩٨٣رمضان عبد التواب القاهرة . د: فصول في فقه العربية  -

 .م ١٩٧٩عبدة الراجحي ، دمشق . د: اللغة في الكتب العربية  فقه -

 .م ١٩٨٤إبراهيم أنيس ، القاهرة : في اللهجات العربية  -

 .م ١٩١٣القاهرة  )هـ ٨١٧ت (الفيروز آبادي : القاموس المحيط  -

 .م ١٩٧٨ابن السكيت ، القاهرة : القلب واإلبدال  -

 .م ١٩٨٧، بيروت  )هـ ٧١١ت (ابن منظور : لسان العرب  -

 .م ١٩٨٥ضاحي عبد الباقي ، القاهرة : لغة تميم  -

 .م ١٩٨٣ليبيا  –أحمد علم الدين الجندي : اللهجات العربية في التراث  -

 .م ١٩٦٩عبدة الراجحي ، مصر . د: اللهجات لعربية في القرآءات القرآنية  -

 .م ١٩٨٩أنيس فزعة ، بيروت : اللهجات واسلوب دراستها  -

 .م١٩٨٥فاضل المطلبي بغداد . د: العربية الموحدة  لهجة تميم وأثرها في -

 .م٢٠٠٦أسعد محمد علي النجار ، الحلة . د: مباحث في فقه اللغة العربية  -

 .م ٢٠٠١أحمد عيسى بن القاهرة . د: المحكم في أصول الكلمات العامية  -

صــباح نــوري المــرزوك ، الحلــة . د: معجــم األقــوال والتعــابير والكتابــات الحليــة  -

 .م ٢٠٠٤

محمــــد محمــــد داود القــــاهرة . د: معجــــم ألفــــاظ الكــــالم فــــي العاميــــة المعاصــــرة  -

 .م ٢٠٠٢

 .م ١٩٦٤جالل الدين الحنفي ، بغداد : معجم األلفاظ الكويتية  -

، بيــــروت ) م ١٩٥٦ت (رشــــيد عطيــــة : معجــــم عطيــــة فــــي العــــامي والــــدخيل  -

 .م ٢٠٠٢

 .م ١٩٨٧داود سلوم بيروت . د: المعجم الكامل في اللهجات الفصحى  -

أبو منصـور الجـواليقي ت : المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم  -

 .م ١٩٩٨تعليق خليل المنصور ، بيروت  )هـ ٥٤٠(

 .م ١٩٨٩مازن المبارك ، دمشق . د: مقاالت في العربية  -
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 .هـ  ١٣٦٩ابن فارس تحقيق عبد السالم هارون القاهرة : مقاييس اللغة  -

 .م ١٩٧٢م أنيس ، القاهرة إبراهي: من أسرار اللغة  -

  .م ١٩٧٠مازن المبارك ، القاهرة : نحو وعي لغوي  -
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