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A 'thobe' (singular of thiyaab) is something that is worn as a garment; it can be a normal garment 

and an outer garment. (11:5; 18:31; 22:19; 24:58; 24:60; 71:7; 74:4; 76:21). A 'thobe' is primarily a 

garment worn by men but when applied to women (classically) it is usually referred to as a long 

garment reaching to the feet with wide sleeves and is usually worn over other garments. It can 

function as an outer garment and can be worn as a cloak, robe or gown. 

  

“The basic body shirt was the qamis (from late Latin camisia). 14 Like so many items of 

Islamic attire, it was worn by both sexes. It ranged from mid-thigh to full length and could 

have long or short sleeves. The opening for the neck was round unlike the square-cut thawb 

and could either be slit down the front or not. Just as in the Arab world today, the qamis was 

frequently worn by children as their sole garment..." 

"Any variety of robes or tunics might be worn over the qamis. These include the thawb 

which in addition to being a long- or short-sleeved gown was also a general word for 

garment (the plurals  thiyab and athwab designate clothes in general) and fabric, since many 

garments were no more than a piece of cloth (shiqqa)."  [1]  

[1] STILLMAN. Y.K, Arab Dress - A Short History - From the Dawn of Islam to Modern Times, Edited by Norman 

A. Stillman, Themes in Islamic Studies, Volume 2, Revised Second Edition 2003, Brill, Leiden - Boston 2003, 

Introduction, 1 – Pre-Islamic Arabia and the Early Umma, Page 11-12. Cited Note: 14 Cf. Jerome, Epistola LXIV, 

11; and also Thesaurus Linguae Latinae III (B. G. Teubner: Stuttgart and Leipzig, 1907), p. 207, and the sources 

cited there from the fourth through early seventh centuries. 

 

There is some implied synonymy of a 'thobe' (or at least some overlap) with a 'jilbab' (33:59) which 

also functions as a gown or an outer garment, especially if considered in light of the outer garment 

which elderly women have been given the option to discard (24:60).  

  



For example, please note in the references below where the same lexicon authority may describe 

both terms in similar ways (for e.g. a dress or gown) 

  

  

REFERENCE A: 

  

  

THOBE 

 
[2] WEHR. H, A Dictionary of Modern Written Arabic, Edited by J.Milton Cowan, 3rd Edition, Spoken Languages Services 

Inc. 1976, Page 108 

Highlights marked in red on the lexicon excerpt are my own insertions. They have no bearing on the original text other than 

they emphasise relevance to the topic at hand. These are merely illustrations and have solely been utilised for educational 

and explanatory purposes. 

  

  

JILBAB 

 
[3] WEHR. H, A Dictionary of Modern Written Arabic, Edited by J.Milton Cowan, 3rd Edition, Spoken Languages Services 

Inc. 1976, Page 129 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

REFERENCE B: 

  

  

THOBE 

  

[4] AL MAWRID - A Modern Arabic-English Dictionary. Dr. Rohi Baalbaki, Dar El-Ilm Lilmalayin, Seventh Edition 1995, 

Page 404.  

Highlights marked in red on the lexicon excerpt are my own insertions. They have no bearing on the original text other than 

they emphasise relevance to the topic at hand. These are merely illustrations and have solely been utilised for educational 

and explanatory purposes. 

  

  

JILBAB 

  

[5] AL MAWRID - A Modern Arabic-English Dictionary. Dr. Rohi Baalbaki, Dar El-Ilm Lilmalayin, Seventh Edition 1995, 

Page 426.  

Highlights marked in red on the lexicon excerpt are my own insertions. They have no bearing on the original text other than 

they emphasise relevance to the topic at hand. These are merely illustrations and have solely been utilised for educational 

and explanatory purposes. 

  

 
  

REFERENCE C: 

  

  

THOBE 

 

  

  

[6] WORTABETS Arabic English Dictionary, Page 59  



  

  

JILBAB 

 

  

[7] WORTABETS Arabic English Dictionary, Page 73 

 

 

 

  

REFERENCE D: 
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[8] LANE. E.W, Edward Lanes Lexicon, Williams and Norgate 1863; Librairie du Liban Beirut-Lebanon 1968, Volume 1, 

Page 362 

Highlights marked in red on the lexicon excerpt are my own insertions. They have no bearing on the original text other than 

they emphasise relevance to the topic at hand. These are merely illustrations and have solely been utilised for educational 

and explanatory purposes. 

  

  

  

 

  

[9] LANE. E.W, Edward Lanes Lexicon, Williams and Norgate 1863; Librairie du Liban Beirut-Lebanon 1968, Volume 1, 

Page 62 



Highlights marked in red on the lexicon excerpt are my own insertions. They have no bearing on the original text other than 

they emphasise relevance to the topic at hand. These are merely illustrations and have solely been utilised for educational 

and explanatory purposes. 
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[10] LANE. E.W, Edward Lanes Lexicon, Williams and Norgate 1863; Librairie du Liban Beirut-Lebanon 1968, Volume 1, 

Page 440  
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[11] PENRICE, J, A Dictionary and Glossary of the Koran 1873; Reprint 1991 Adam Publishers & Distributors, Delhi, Page 

26 
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[12] PENRICE, J, A Dictionary and Glossary of the Koran 1873; Reprint 1991 Adam Publishers & Distributors, Delhi, Page 

28 

  

 

 

 

  

 
  

REFERENCE F: 

  

  

THOBE 

 

 
  
[13] CAMERON. D. A, AN ARABIC-ENGLISH VOCABULARY, London,  Bernard Quaritch, 15 Piccadilly, 1892, Page 38 

  

  

JILBAB 

  

 
  
[14] CAMERON. D. A, AN ARABIC-ENGLISH VOCABULARY, London,  Bernard Quaritch, 15 Piccadilly, 1892, Page 45 



 
  

  

REFERENCE G: (MULTIPLE LEXICONS) 

  

  

THOBE 

  

  

  

  )لسان العرب( ثوب

  .رَجع بعد َذهابه :وثـََوباناً   ثـَْوباً   يـَُثوبُ  ثاَب الرُجلُ 
  .أَثاَب مبعناه: ثاَب فالن ِإىل الّله، وتاَب، بالثاء والتاء، َأي عاَد ورجَع ِإىل طاعته، وكذلك: ويقال

  .ورجٌل تـَّواٌب َأّواٌب ثـَّواٌب ُمنيٌب، مبعىن واحد
  .الثيابَ للذي يَِبيُع : ورجل ثـَّوابٌ 
  .اْجَتَمُعوا وجاُؤوا: وثاَب الناسُ 

  .وكذلك املاُء ِإذا اْجَتَمَع يف اَحلْوضِ 
، : قال.وثـُُؤوباً َأي َرَجعَ  ثـَْوباً   وثاَب الشيءُ  كاُب َجَرى َوثابا * وَزْعُت ِبكاهلِراوِة أْعَوِجيِإذا َوَنِت الر

  .ويروى ِوثابا، وهو مذكور يف موضعه
النْحُل : والثوابُ  ثـَوبا  ِإذا اْسَرتاحا بـَْعَد َجْهدٍ : نشد ثعلب لرجل يصف ساِقيَـْنيِ أَ . كثابَ   وثـَوبَ 
قُها ثَواٌب يـَْرَعُب وثاَب * من كل ُمْعِنَقٍة وُكل ِعطافٍة : قاَل ساِعدُة بن ُجَؤيةَ   .تـَُثوبُ   َألا منها، ُيَصد

  .ابن قتيبةأَقْـَبَل، اَألخرية عن : وأَثابَ   ثـََوباناً، ِجْسُمه
ثاَب ِإىل الَعِليِل ِجْسُمه ِإذا حُسَنْت حالُه :التهذيب .ثاَب ِإليه ِجْسُمه وَصَلح َبَدنُُه : وأَثاَب الرجُل 

  .بْعَد َحتولِه ورَجَعْت ِإليه ِصحُته
ِإليه املاُء   يـَُثوبُ  ه الذيَوَسطُ : اْمَتألَ أَو قاَرَب، وثُبُة اَحلْوض وَمثابُه: وثـُُؤوباً  ثـَْوباً   يـَُثوبُ  وثاَب اَحلْوضُ 

  .ِإذا اْسُتفرَِغ ُحِذَفْت َعيُنه
ِإليها، واهلاء  يـَُثوبُ  وِإمنا مسيت ثُبًة َألن املاءَ : قال. ما اْجَتمع ِإليه املاُء يف الوادي َأو يف الغاِئط: والثبةُ 

  .ِإْقواماً  عوض من الواو الذاهبة من عني الفعل كما عّوضوا من قوهلم أَقام ِإقامًة، وَأصله
  .َوَسطها: وَمثاُب البئر

وما ِلَمثاباِت : قال القطامي يصف الِبئر وتـََهوَرها. مقاُم الساقي من ُعُروشها على َفم البئر: وَمثاُا
َلُغ ُمجُوِم ماِئها: ِإذا اْسُتل، ِمْن َحتِْت الُعُروِش، الدعاُئم وَمثابـَُتها* الُعُروِش بَِقيٌة،    .َمبـْ

ْلَو الَغْرَب، وَمثابُة : بـَُتهاوَمثا جل َأحياناً كي ال ُجتاِحَف الدما َأْشَرَف من احلجارة َحْوَهلا يـَُقوم عليها الر



ال أَدري َأَعَىن بطَّيها موِضَع طَيها أَم َعىن الطي : قال ابن سيده. طَيها، عن ابن اَألعرايب: الِبْئِر أَيضاً 
  .وقـَلما تكون الـَمْفَعلُة مصدراً : قال .الذي هو بِناُؤها باحلجارة

ٌر ذاُت ثـَيٍب وَغيٍث ِإذا اْسُتِقَي منها : التهذيب. بـََلغ ِإىل حاله اَألّول بعدما ُيْستَـَقى: وثاَب املاءُ  وبِئـْ
  .عاَد مكاَنه ماٌء آَخر

  .ُعوَد َمرًة بعد ُأخرىوال يكون الثـُؤوُب َأوَل الشيِء حىت يَـ : قال. وثـَّيٌب كان يف اَألصل ثـَْيِوبٌ 
  .املاُء فيها  يـَُثوبُ  بِْئر هلا ثـَْيٌب َأي: ويقال

قال . ُمْشرفة الـَمثاب َدُحوال: ِإليها املاء، قال الراعي يثوب  َصْخرة يـَُقوم الساقي عليها: والـَمثابُ 
يـَْعُنون أَنه َغض َرْطٌب كأَنه : الَكألُ مبَواِضِع كذا وكذا مثل ثاِئِب البحر: ومسعت العرب تقول: اَألزهري

  .وثاَب َأي عاَد وَرَجع ِإىل َمْوِضِعه الذي كان أَْفَضى ِإليه.ماُء البحر ِإذا فاَض بعد جْزرٍ 
  .ثاَب ماُء الِبئر ِإذا عاَدْت ُمجُتها: ويقال

  .وما َأْسرََع ثابـََتها
ثابةُ 

َ
  .بعد ُأخرى املوضع الذي يُثاُب ِإليه َأي يـُْرَجُع إِليه مرة: وامل

  .وِإذ َجَعْلنا البيَت َمثابًة للناِس وأَْمناً : ومنه قوله تعاىل
: قال أَبو ِإسحق. ِإليه، واجلمع الـَمثابُ   يـَُثوبون  وِإمنا قيل للمنزل َمثابٌة َألن َأهَله يـََتَصرُفون يف أُُمورهم مث

وهذا : قال. ء وتَِبَعت الواُو احلركَة، فانَقَلَبْت أَلفاً ولكن حركَة الواو نُِقَلت ِإىل الثا َمثـَْوبةٌ  اَألصل يف َمثابةٍ 
ال : قال. ولكن الواو قُلبت أَلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها  ثـََوَب،  ِإعالل باتباع باب ثاَب، وَأصل ثابَ 

  .اختالف بني النحويني يف ذلك
  .واحد، وكذلك قال الفراءُ : والـَمثابُة والـَمثابُ 

َختُب ِإليه اليَـْعَمَالُت الذواِمُل وقال * َمثاباً َألفْناِء الَقباِئِل كلها، : َأيب طالبوأَنشد الشافعي بيت 
  .البيُت َمثابةٌ : ثعلب

  .ومل يُقرْأ ا  َمُثوبةٌ  :وقال بعضهم
  .ُجمَتَمُعهم بعد التـَفرق: وَمثابُة الناِس ومثاُم

َمَىت َمَىت ُتطَلُع الـَمثابا، لََعل َشْيخاً ُمْهَرتاً ُمصابَا : اجزقال الر . ورمبا قالوا ملوضع ِحبالة الصائد َمثابة
  .يعين بالشْيِخ الَوِعلَ 

  .اجلماعُة من الناس، من هذا: والثبةُ 
هي من ثاَب َأي عاَد وَرَجَع، وكان : وُجتَْمُع ثـَُبٌة ثـًُىب، وقد اختلف َأهل اللغة يف َأصلها، فقال بعضهم

  .ما ُضمت الثاُء ُحذفت الواو، وتصغريها ثـَُويْبةٌ فل ثـَُوبًة،  َأصلها
  .ومن هذا ُأخذ ثُبُة اَحلْوض



  .ِإليه بَِقيُة املاءِ   يـَُثوب وهو وَسطُه الذي
معناه فاْنِفُروا ُعَصباً، ِإذا ُدِعيتم ِإىل السرايا، : قال الفرّاءُ . فاْنِفُروا ثُباٍت َأو اْنفروا مجيعاً : وقوله عز وجل

  .لتَـْنِفروا مجيعاً أَو ُدِعيتم 
ثـَُبٌة : قال. فاْنِفروا ثُباٍت َأو اْنِفُروا مجيعاً : وروي َأن حممد بن سالم سَأل يونس عن قوله عز وجل

  .وثُباٌت َأي ِفْرقٌة وِفَرقٌ 
ٌت الثباُت َمجاعا: َنشاَوى، واِجِديَن ِلما َنشاُء قال أَبو منصور* وقد أَْغُدو على ثـَُبٍة ِكراٍم، : وقال زهري

  .يف تـَْفرِقٍة، وكل ِفْرقٍة ثُبٌة، وهذا من ثابَ 
الثبُة من اَألْمساِء الناقصة، وهو يف اَألصل ثـَُبيٌة، فالساقط الم الفعل يف هذا القول، وأَما : وقال آخرون

  .يف القول اَألّول، فالساِقُط عني الفعل
نَـْيَت عليه يف حياتِه، وتْأوِيُله َمجُْع َحماِسِنِه، وَمن جعل اَألصل ثـَُبيًة، فهو من ثـَبـْيُت على الرجل ِإذا أَثْـ 

  .وِإمنا الثبُة اجلماعةُ 
  .أَتـَْوا ُمتواتِرِين، وال يقاُل للواحد: وثاب القومُ 

  .ِمن عنِد الّلِه َخيـْرٌ  َلَمُثوبةٌ   :قال الّله تعاىل .الـَمُثوبةُ  َجزاُء الطاعِة، وكذلك: والثوابُ 
َوبـََته  وَمُثوبـََتهُ   وأَْعطاه ثَواَبه   .َأي َجزاَء ما َعِمَله  وَمثـْ

  .أَْعطاه ِإيّاها :َمُثوبـََته وثوبَه  وأَثـَْوَبه  وأَثابَه الّلُه ثَوابَه
  .َأي ُجوُزوا. الُكفاُر ما كانوا يـَْفعلون ثـُوبَ  هل: ويف التنزيل العزيز

  .َحَسَنةً  َمُثوبةً  أَثابَُه الّلهُ : وقال اللحياين
َوبةٌ    .بفتح الواو، شاذ، منه  ،وَمثـْ

  .من عند الّله َخيـْرٌ   لـَمثْـَوبةٌ  :ومنه قراءة َمن قرأَ 
  .حَسنًة، فَأْظهر الواو على اَألصل َمثـَْوبةً  الّلهُ   أَثـَْوبه  وقد

  .ولكن الـَمثابة الـَمْثوبَة، ال َنعِرف: وقال الكالبيون
  .َعوضه، وهو من ذلك: الّلُه ِمن كذا وثـَوبه

  .سأَله َأن يُِثيَبه: واْسَتثابَه
أَثابَه يُِثيبه ِإثابًة، : يقال. أَثِيُبوا َأخاكم َأي جاُزوه على َصِنيِعهِ : ويف حديث ابن التـيهاِن، رضي الّله عنه

، ِإال أَنه باخلري َأَخص وَأكثر اسِتعماالً  واُب، ويكون يف اخلري والشرواالسم الث.  
. ال أَعرَِفن َأحداً انـْتـََقص ِمن ُسُبِل الناِس ِإىل َمثاباِم شيئاً : عنهوأَما قوله يف حديث عمر، رضي الّله 

  .والـَمثابُة الـَمْرِجعُ : ِإىل َمثاباِم َأي ِإلىَمنازِهلم، الواحد َمثابٌة، قال: قال ابن مشيل
  .ِإليه َأي يرِجُعون  يـَُثوبُون  الـُمْجتَمُع والـَمْنزُِل، َألن أَهَله: والـَمثابةُ 



  .وَأراد ُعمر، رضي الّله عنه، ال َأْعرَِفن َأحداً اقـَْتطع شيئاً من ُطُرق املسلمني وأَدخله داَره
  .َأيب كاَن َيْسَتِجم َمثابَة َسَفِهه: ومنه حديث عائشة، رضي الّله عنها، وقوُهلا يف اَألْحَنف

: َكْيَف جتَُِدَك؟ قال: ي مات فيهويف حديث َعْمرو ابن العاص، رضي الّله عنه، ِقيَل له يف َمَرِضه الذ
يقال َألساس البَـْيِت : ابن اَألعرايب. َأي َأْضُعُف وال أَرِجُع ِإىل الصحة أَثُوبُ   َأِجُدين أَُذوُب وال

  .وثاَب ِإذا انـَْتَبه، وآَب ِإذا َرَجَع، وتاَب ِإذا أَقـَْلعَ : قال. ويقال لُرتاب اَألساس النِثيل: قال. َمثاباتٌ 
  .بـَْعُضها على بعض من أَْعاله ِإىل َأْسَفِله  يـَُثوبُ  َطي احلجارة: ابُ والـَمث

  .منه املاُء، ومنه بِْئر ما هلا ثاِئبٌ   يـَُثوبُ  املوضع الذي: والـَمثابُ 
وبعض العرب يهمزه فيقول أَثـُْؤٌب،   أَثـُْوٌب، اللباُس، واحد األَْثواِب، والثياِب، واجلمع والثـْوبُ 

على الواو، واهلمزُة أَقوى على احتماهلا منها، وكذلك داٌر وأَْدُؤٌر وساٌق وَأْسُؤٌق،  الستثقال الضمة
لُكل َدْهٍر قد لَِبْسُت أَثـُْؤبـــــــــا، حىت : قال معروف بن عبدالرمحن. ومجيع ما جاَء على هذا املثال

ــــــا وأَْثواٌب وثِيابٌ اْكَتَسى الرْأُس ِقناعاً َأْشَيبا، أَْملَـــــَح ال لَـــذا، وال حمَُ  بغري  أَثـُْوٍب، وثالثةُ : التهذيب. ببـ
مهز، وأَما اَألْسُؤُق واألَْدُؤُر فمهموزان، َألن صرف أَْدُؤٍر على دار، وكذلك َأْسُؤق على 

 نـَْفِسها، والواو حتتمل الصرف من غري الثـَْوب محُِل الصْرُف فيها على الواو اليت يف واألَْثوبُ  ساٍق،
ولو طرح اهلمز من أَْدُؤر وَأْسُؤق جلاز على َأن ترّد تلك األَلف ِإىل َأصلها، وكان َأصلها : قال. اماز

قوله  1) (1(الواو، كما قالوا يف مجاعة الناِب من اِإلنسان أَنـُْيٌب، مهزوا َألن َأصل األَلف يف الناب ياء
، وتصغري .) همزوا كما يفيده التعليل بعدهكذا يف النسخ ولعله مل ي» مهزوا َألن أصل األلف إخل«

  .ناٍب نـُيَـْيٌب، وجيمع أَنْياباً 
  .ثـَوابٌ : ويقال لصاحب الثياب

ال تـَْلَبْس ثِياَبك على : قال ابن عباس، رضي الّله عنهما، يقول. وثياَبَك َفَطهرْ : وقوله عز وجل
لَِبْسُت، َوال ِمْن * غاِدٍر  ثـَْوبَ  ين ِحبَْمِد الّلِه، الإِ : َمْعِصيٍة، وال على ُفُجوِر ُكْفٍر، واحتج بقول الشاعر

  .الثياُب اللباُس، ويقال للَقْلبِ : َخْزيٍة أَتـََقنُع وقال أَبو العباس
: َأي ال تكن غاِدراً فـَُتَدنَس ثِياَبك، فِإن الغاِدَر َدِنُس الثياِب، ويقال: وثِياَبك َفَطهرْ : وقال الفراءُ 

  .َعَمَلَك فَأْصِلحْ : يقول. اَبك فَطهرْ وثِي
  .وثِياَبَك فطهر َأي َقصْر، فِإن تـَْقِصريها ُطْهرٌ : ويقال
َفُسلي ثيايب عن ثِياِبِك تـَْنَسِلي وفالن : نـَْفَسَك فَطهر، والعرب َتْكين بالثياِب عن النَـْفِس، وقال: وقيل

ثِياُب َبين َعْوٍف : قال اْمُرُؤ الَقْيس. َمْذَهِب َخِبيَث الِعْرضَدِنُس الثياِب ِإذا كان َخبيَث الِفْعل والـ
هلا َشَبهاً، * َرَمْوها بأَْثواٍب ِخفاٍف، وال تـََرى : وَأْوُجُهُهْم بِيُض الـَمساِفِر، ُغرّاُن وقال* َطهاَرى، نَِقّيٌة، 

  .َرَمْوها يعين الرّكاَب ِبأَْبداِِم. اال النعاَم الـُمنَـفرا



َحْبَرتٍ   ثـَْوبا َحْبَرتٍ أَّميا فـََىت يريد ما اْشَتَمل عليه ثـَْوبا  ولّله* فقاَم ِإليها َحْبتَـٌر ِبسالِحه، : ه قول الراعيومثل
  .من َبَدنِه

ويف حديث اُخلْدرِي لَـما َحَضره الـَموُت َدعا ِبثياٍب ُجُدٍد، فـََلِبَسها مث ذكر عن النيب، صلى الّله عليه 
ّيَت يـُبـَْعُث يف ثِياِبه اليت َميوُت فيها: وسلم، أَنه قال

َ
أَما أَبو سعيد فقد استعمل : قال اخلطايب. ِإن امل

وقد تَأّوله بعُض العلماء على املعىن : قال. احلديث على ظاهرِه، وقد ُروي يف حتسني الَكَفِن َأحاديثُ 
يقال فالن طاِهُر الثياِب ِإذا . ُخيَْتم له بهوَأراد به احلالَة اليت َميُوت عليها من اَخلري والشّر وَعَمَله الذي 

  .َوَصُفوه ِبَطهارِة النـْفِس والَرباءِة من الَعْيبِ 
  .وثِياَبَك َفَطهرْ : ومنه قوله تعاىل

َعُث الَعْبُد على : وهذا كاحلديث اَآلَخر: قال. وفالن َدِنُس الثّياب ِإذا كان َخِبيَث الفعل والـَمْذهبِ  يـُبـْ
وليس َقوُل من َذَهَب به ِإىل اَألْكفاِن بشيٍء َألن اِإلنسان ِإمنا يَُكفُن بعد : ال اهلَرِوي ق. ما مات عليه

  .املوت
َمَذلٍة؛ َأي َيْشَمُله بالذل كما  ثـَْوبَ  ُشْهرٍة أَلَْبَسه الّلُه تعاىل ثـَْوبَ  َمن لَِبسَ : ويف احلديث

  .الُعيون وُحيَقَره يف الُقلوبالَبَدَن بَأْن ُيَصغَره يف   الثوبُ  يشملُ 
  .ُظهور الشيء يف ُشْنعة حىت ُيْشِهره الناسُ : والشهرة

َتَشبُع مبا مل يـُْعَط كالِبسِ : ويف احلديث
ُ
الـُمْشِكُل من هذا احلديث : قال ابن األَثري. ُزورٍ   ثـَْوَيبْ   امل

ْنيِ َأحُدمها فوق اآلخر لِيُـَرى َأن عليه معناه َأن الرجل َجيَعُل لَقميِصه ُكم : قال اَألزهريّ  .الثوب  تثنية
  .الثـْوبانِ  ُزوراً ال الثـْوبـَْني   َقميَصني ومها واحد، وهذا ِإمنا يكوُن فيه َأحدُ 

وقيل معناه َأن العرب َأكثر ما كانت تـَْلَبُس عند اِجلدِة والـَمْقُدرِة ِإزاراً ورداًء، وهلذا حني ُسئل النيب، 
؟ أَوُكلُكم جيَِدُ : الواحد قال الثوب  عن الصالة يفصلى الّله عليه وسلم،  وفسره عمر، رضي الّله  ثـَْوبـَْنيِ

  .عنه، بِإزاٍر ورِداء، وِإزار وقميص، وغري ذلك
سأَلُت أَبا الَغْمِر اَألعرايب، وهو ابُن ابنِة ذي الرمة، عن تفسري : وروي عن ِإسحق بن راُهويه قال

. َحَسنَـْني  ثوبني  اجَتَمعوا يف احملاِفِل كانت هلم مجاعٌة يـَْلَبُس َأحُدهمكانت العرُب ِإذا : ذلك، فقال
ما َأْحَسَن ثِيابَه، وما : فيقولون  بثـَْوبـَْيِه، فِإن احتاجوا ِإىل َشهادٍة َشِهَد هلم ِبُزور، فُيْمُضون َشهادَته

املتشّبَع مبا مل يـُْعَط هو الذي  واَألحسن َأن يقال فيه ِإن : قال. َأحسَن َهْيَئَته، فـَُيجيزون شهادته لذلك
يقول أُْعِطيُت كذا لشيٍء مل يـُْعَطه، فَأمـّا أَنه يـَتِصُف بِصفاٍت ليست فيه، يريُد َأن الّله تعاىل مَنَحه 

ِإيّاها، أَو يُريد َأّن بعَض الناِس وَصَلُه بشيٍء َخصه به، فيكون ذا القول قد مجع بني كذبني َأحدمها 
  .ا ليس فيه، َأو َأْخُذه ما مل يْأُخْذه، واآلَخر الَكِذُب على الـُمْعِطي، وهو الّلُه، أَو الناسُ اّتصافُه مب

ُيطلق على الصفة  الثوبَ   ُزوٍر هذين احلاَلْني اللَذْيِن اْرَتَكَبهما، واتصَف ما، وقد سبق َأن  بثويب وَأراد



  .ِإلنه َشبه اثنني باثنني، والّله أَعلم احملمودة واملذمومة، وحينئذ يصح التشبيه يف التثنية
اِعي تـَْثوِيباً ِإذا عاد مرة بعد ُأخرى  ثـَوبَ  :ويقال الد.  

ومنه تـَْثوِيُب املؤّذن ِإذا ناَدى باَألذاِن للناس ِإىل الصالة مث ناَدى بعد ثاَب 
الصالَة، َرمحكم الّله، الصالَة، َيْدُعو : التْأذين، فقال. رَجع بعد َذهابه  :وثـََوباناً  ثـَْوباً  يـَُثوبُ   الرُجلُ 

  .ِإليها َعْوداً بعد َبْدء
لِيـَُرى وَيْشَتِهر،  بثوبه هو الدعاء للصالة وغريها، وَأصله َأن الرجَل ِإذا جاَء ُمْسَتْصرِخاً لوحَ : والتْثِويبُ 

  .ُمثـَوبٌ  فكان ذلك كالدعاء، فُسمي الدعاء تثويباً لذلك، وكل داعٍ 
ِإذا رَجع، فهو ُرُجوٌع ِإىل اَألمر بالـُمبادرة ِإىل الصالة، فِإّن  يـَُثوبُ   وقيل ِإمنا مسُي الدعاء تـَْثِويباً من ثاب

الصالُة خٌري من النـْوم، فقد : َحي على الصالة، فقد َدعاهم ِإليها، فِإذا قال بعد ذلك: املَؤذن ِإذا قال
  .ِإليهارَجع ِإىل كالم معناه املبادرُة 

يف شيٍء من الصالِة، ِإال يف  أُثـَوبَ   َأمَرين رسوُل الّله، صلى الّله عليه وسلم، َأْن ال: ويف حديث ِبالل
  .الصالُة خٌري من النـْوم، مرتني: صالِة الفجر، وهو قوله

  .التْثويُب تثنية الدعاء: وقيل
الصالُة خري من النـْوم، : له حّي على الفالحالتثويب يف أَذان الفجر َأن يقول املَؤذن بعد قو : وقيل

  .الصالَة، رمحكم الّله، الصالةَ : بني اَألذانني يُثوب  يقوهلا مرتني، كما
  .وَأصُل هذا كله من تـَْثوِيب الدعاء مرة بعَد اخرى

 يكون التْثوِيُب ِإال َأي َتَطوْعت بعد املكُتوبة، وال تـَثـَوبت :يقال. التثوِيُب الصالُة بعَد الَفريضة: وقيل
  .بعد املكتوبة، وهو العود للصالة بعد الصالة

التْثويُب ههنا ِإقامُة : قال ابن األَثري. بالصالة فْأُتوها وعليكم السِكينُة والَوقارُ  ثـُوبَ  ِإذا: ويف احلديث
  .الصالة

ِإن َعُموَد : روَج ِإىل البصرةويف حديث أُم سلمة َأا قالت لعائشة، رضي الّله عنها، حني أَرادت اخلُ 
  .ِإذا رَجع يـَُثوبُ   ال يُعاُد ِإىل اْسِتوائه، من ثابَ : تريد. الدين ال يُثاُب بالنساِء ِإْن مالَ 

  .َذَهَب ماُل فالٍن فاْسَتثاَب ماالً َأي اْستـَْرَجع ماالً : ويقال
وْهَو ُمَوفـٌر أَْمواَهلا وقوهلم يف املثِل هو َأْطوَُع من فُتِغُري، * ِإّن الَعِشريَة َتْسَتِثيُب مبالِه، : وقال الكميت

وكنُت، الدْهَر، َلْسُت أُِطيع : قال اَألخفش بن شهاب. هو اسم رجل كان يُوَصُف بالطواِعيةِ : َثوابٍ 
َكَفْفَت َخماِيَطه،   ِإثابًة ِإذا  الثـْوبَ  يف النوادر أَثـَْبتُ : َفِصْرُت اليوَم َأْطوََع ِمن ثَواِب التهذيب* أُنـَْثى، 
  .ِخْطُته اخلِياَطة اُألوىل بغري َكف : وَمَلْلُته

  .الّريُح الشديدُة تكوُن يف َأّوِل الـَمَطر: والثائبُ 



   .اسم رجل وثـَْوبانُ 

  

 
 

  )الّصّحاح في اللغة( ثوب

قال . أَثـُْؤٌب فيهمز :وبعض العرب يقول  أَثـُْوٍب،  واحُد األثواِب والثياِب، وجيمع يف الِقلِة على :الثوب
  .يقال لصاحب الثياب ثـَوابٌ : سيبويه

  .رجع بعد َذهابه :وثـََوباناً   ثـَْوباً  يثوب  وثاب الرجل
  .اجتمعوا وجاءوا: وثاب الناس

  .وكذلك املاء إذا اجتمع يف احلوض
  .إليه املاء إذا اسُتفرِغَ  يثوب  وسطه الذي: وَمثاب احلوض

  .إليه، أي يـُْرَجُع إليه مرًة بعد أخرىاملوضع الذي يُثاُب : واملثابة
وإمنا قيل للمنزل مثابٌة ألّن أهله يتصرفون يف أمورهم " وإْذ َجَعْلنا البيَت َمثابًة للناسِ : "ومنه قوله تعاىل

ثابُ   يثوبون  مث
َ
  .إليه،واجلمع امل

ا قالوا ملوضع ِحباَلِة الصائِد َمثابةً  ورمب.  
ثابُ 

َ
   :قال الُقطامي . َفِم البئر عند الَعْرش َمقاُم املْسَتقي على: وامل
  

  وما ِلَمثابـاِت الـُعـروش بـقـيةٌ      إذا اْسُتل من تحت الُعروِش الدعائمُ 
  

ثوبَةُ  جزاء الطاعة، وكذلك: والثواب
َ
  ".مْن ِعْند اِهللا خري َلَمثوبَةٌ " :قال اهللا تبارك وتعاىل .امل

  .سأله أن يُثيَبهُ : اسَتثابَهُ . َح بدنُهوأثاب الرجُل، أي رَجع إليه جسُمُه وَصلَ 
  .أي جوزوا" الكفاُر ما كانوا يـَْفَعلون ثـُوبَ  هل: "وقوله تعاىل

  .الصالة خٌري من النوم: والتثويب يف أذاِن الفجر أن يقول
  .الريح الشديدة تكون يف أول املَطر: والثاب

وذلك إذا كانت املرأة قد ُدِخَل : قال ابن السكيت .ورجل ثـَيٌب وامرأٌة ثيٌب، الذكر واألثىن فيه سواءٌ 
  .قد ثـُيَبِت املرأةُ : تقول منه. ا، أو كان الرجل قد َدَخل بامرأته

  

 
 

  )مقاييس اللغة( ثوب

  



  .إذا َرَجع يُثوب يقال ثاب. الثاء والواو والباء قياٌس صحيٌح من أصٍل واحد، وهو الَعْوُد والرجوع
ثَابةُ 

َ
]. 125البقرة [َوإْذ َجَعْلَنا البَـْيَت َمثَاَبًة لِلناِس َوأَْمناً : قال اهللا تعاىل. إليه الّناس  يـَُثوب املكان: وامل

  .إليه ال يـَْقُضون منه َوَطراً أبداً   يُثوبون :مثابة: قال أهل التفسري
ثَابة

َ
سَتِقي على َفِم الِبئرْ : وامل

ُ
  .َمقام امل

  :قال. ه، واجلمع َمَثاباتإلي يُثوب  وهو ِمْن هذا، ألنّه
  إذا اسُتل من تحت الُعُروِش الدعائمُ      وما لـَمثَاباِت الُعروِش بَقيةٌ 

  
ثَابة العدد الكبري: وقال َقوم

َ
  .فإْن كان صحيحاً فهو من الباب، ألم الفئة اليت يـُثَاُب إليها. امل

  .ب إليه املاء، أو عاد ممتلئاً بعد أْن خالوهكذا كأنّه خال مث ثا:قال. ويقال ثَاَب احلوُض، إذا امتأل
  .والّثواُب من األْجر واجلزاء أمٌر يُثاُب إليه

ثابة ِحبالُة الصائد، فإن كان هذا صحيحاً فألنّه َمثَابة الصيد، على معىن االستعارة 
َ
ويقال إّن امل

  :قال الراجز. والّتشبيه
  خاً ُمْهَترًا ُمصابَالعل َشيْ      َمَتى َمَتى ُتطَلُع الَمثَابَا

  
  .يعين بالّشيِخ الَوِعَل َيِصيُده

  :قال. إليه  يُثوبُ   ويقال إّن الثواَب الَعَسُل؛ وهو من الباب، ألّن الّنحلَ 
  ُذْقُتَ◌ فَاَها وبَاِرِئ النَسمِ      فهو أْحَلى ِمَن الثواِب إذا

  
  .والواحُد ثـََوابة: قالوا

  :قال". أْطوَُع ِمْن ثواب: "به املثل يف الطَواِعَية، فيقالاسُم رجٍل كان ُيْضَرب : وثـََوابٌ 
  فصْرُت اليوَم أْطَوَع ِمن َثوابِ      وكنُت الّدهر َلسُت ُأِطيُع أنـَْثى

  
 .إلي������ه ويث�������اب يُلبَس ث����م يُْلبَس �نّه القي���������اس؛ ھذا من يك������ون أن محتملٌ  الملب���������وس والثوب

  .الثِّياب طاھر ھو فيق����������ال بالثَّوب، النف����������س عن عبَّروا وربَّما
  

 
 

  )القاموس المحيط(  ثـَْوبٌ 

  .رعابيُل، أخالق: َخَذارميُ  ثـَْوبٌ 

  
 

 



  )القاموس المحيط(  ثـَْوبٌ 

  .ِقَطعٌ : َمشارُِق وَمشارِيُق وُمَشْمَرقٌ  ثـَْوبٌ 

  
 

 

  

  
[15] SOURCE [Online] http://www.baheth.info/all.jsp?term=ث����وب [Accessed] 28th December 2011 

  

  

  

JILBAB 

 
  

  )لسان العرب(  جلب

واْجتَـَلَبه وَجَلْبُت الشيَء ِإىل َجَلَبه َجيِْلُبه وَجيْلُبه َجْلباً وَجَلباً . َسْوُق الشيء من موضع ِإىل آَخر: اَجلْلبُ 
  .نْفِسي واْجتَـَلْبُته، مبعىن

معناه َأْجَتِلُب ِشْعري من غريي َأي : يا أَيها الزاِعُم َأين َأْجَتِلْب فسره فقال: وقولُه، أَنشده ابن األعرايب
  .َأُسوقه وَأْسَتِمده

َفال ِعّياً ِِن، وال اْجِتالبا َأي ال أَْعيا بالَقواِيف * ِيف، َأملَْ تـَْعَلْم ُمَسرِحَي الَقوا: ويـَُقوي ذلك قول جرير
  .وال اْجَتِلُبهن ِممن سواي، بل أَنا َغِين مبا لدي منها

  .طَلب َأن ُجيَْلَب إِليه: وقد اْجنََلب الشيُء واْسَتْجَلب الشيءَ 
  .الذين َجيُْلُبون اِإلبَل والَغنم للبيع: واجلََلُب واَألْجالبُ 

  .ما ُجِلَب ِمن َخْيل وإِبل وَمتاعٍ : واجلََلبُ 
  .النفاُض يـَُقطُر اَجلَلَب َأي انه ِإذا أَنـَْفَض القوُم، َأي نَِفَدْت َأْزواُدهم، َقطُروا إِبَلهم للبيع: ويف املثل
، ويقال َجَلْبُت ما َجَلَب القوُم من َغَنم َأو َسْيب، والفعل َجيُْلبون: اَجلَلبُ : الليث. َأْجالبٌ : واجلمع

  .َجَلبٌ : الشيَء َجَلباً، والـَمْجلوُب أَيضاً 
  .الذي ُجيَْلُب من بَلد ِإىل غريه: واجلَِليبُ 

  .وَعْبٌد َجِليبٌ 
َلى وقـَُتالء   .واجلمع َجْلَىب وُجَلباء، كما قالوا قـَتـْ

  .امرأٌَة َجِليٌب يف نسوة َجْلَىب وَجالِئبَ : وقال اللحياين
ُهُم، : قال قْيس بن اَخلِطيم. ة ما ُجِلبَ واجلَِليبُة واجلَُلوب ، ِإْذ * فـََلْيَت ُسَوْيداً َراَء َمْن فـَر ِمنـْ وَمْن َخر

  .ِإذ َحنُْدو م: َحيُْدوَم كاَجلالِئِب ويروى



ليست ما ُجيَْلب للبيع حنو الناب والَفْحل والَقُلوص، فَأما ِكراُم اِإلبل الُفحولُة اليت تـُْنَتَسل، ف: واجلَُلوبةُ 
  .من اجلُلوبة

  .َهْل لك يف إِبِلَك َجُلوبٌة؟ يعين شيئاً َجَلْبَته للبيع: ويقال لصاِحب اِإلبل
َى رسوُل الّله، صلى الّله عليه : َقِدَم أَعرايب َجبُلوبٍة، فـََنزَل على طلحَة، فقال طلحةُ : ويف حديث سامل

تح، ما ُجيَْلُب للبَـْيع من كل شيٍء، واجلمُع اَجلالِئُب؛ اجلَُلوبة، بالف: قال. وسلم، َأن يَِبيَع حاِضٌر لِبادٍ 
. اَجلالئُب اِإلبل اليت ُجتَْلُب ِإىل الرجل النازِل على املاِء ليس له ما َحيَْتِمُل عليه، فَيْحِمُلونه عليها: وقيل
كذا جاء يف كتاب َأيب ه: قال ابن األَثري. واملراد يف احلديث اَألّوُل كأَنه أَراد َأن يَبيعها له طلحةُ : قال

  .َحبُلوبٍة، وهي الناقُة اليت ُحتَْلبُ : والذي قرأْناه يف سنن َأيب داود: قال. موسى يف حرف اجليم
  .ذُُكورها: اِإلبل ُحيَْمُل عليها َمتاُع القوم، الواحد واَجلْمع فيه َسواٌء؛ وَجُلوبة اِإلبل: واجلَُلوبةُ 

  .َسْقباً  وَأْجَلَب الرجُل ِإذا نُِتَجْت ناقُته
. نُِتَجت ِإبُله ذُُكوراً، ألَنه ُجتَْلُب أَوالُدها، فـَُتباُع، وَأْحَلَب، باحلاِء، ِإذا نُِتجت إِبُله ِإناثاً : وَأْجَلَب الرجلُ 
  .أََأْجَلْبَت أَم َأْحَلْبَت؟ َأي َأَوَلَدْت ِإبُلَك َجُلوبًة أَم َوَلَدْت َحُلوبًة، وهي اِإلناثُ : يقال للـُمْنِتجِ 

َأْجَلْبَت وال َأْحَلْبَت َأي كان نِتاُج ِإبِلك ذُكوراً ال ِإناثاً لَيْذَهَب : ْدُعو الرجُل على صاحبه فيقولويَ 
  .لبُنه

  .َكَسَب وطََلَب واْحتاَل، عن اللحياين: وَجَلَب َألهِله َجيُْلُب وَأْجَلبَ 
  .اَألصوات: واجلََلُب واجلََلبةُ 

  .هو اخِتالُط الصْوتِ : وقيل
  .َجَلَب القوُم َجيِْلُبون وَجيُْلُبون وَأْجَلُبوا وَجلُبواوقد 

  .اَجلَلبُة يف َمجاعة الناس، والفْعُل َأْجَلُبوا وَجلُبوا، من الصَياحِ : واجلََلبُ 
، وهي َأن أُمه َصِفية قالت َأْضرِبُه كي يـََلب ويـَُقوَد اجلَيَش ذا اجلََلِب؛ هو مجع َجَلبة: ويف حديث الزبري

  .هم ُجيِْلُبون عليه وُحيِْلُبون عليه مبعًىن واحد َأي يُِعيُنون عليه: ابن السكيت يقال. اَألصوات
يقال َأْجَلُبوا عليه ِإذا َجتَمُعوا . َأراد َأن يُغاِلط مبا َأْجَلَب فيه: ويف حديث علي، رضي الّله تعاىل عنه

  .وتأَلبوا
  .أَعانَه: وَأْجَلَبه

  .ه ِإذا صاَح به واْسَتَحثهوَأْجَلَب علي
  .َزَجَره: وَجلَب على الَفَرس وَأْجَلَب وَجَلَب َجيُْلب َجْلباً، قليلة

  .هو ِإذا رَِكب َفرساً وقاَد َخْلَفه آَخر َيْسَتِحثه، وذلك يف الرهان: وقيل
  .هو ِإذا صاَح به ِمْن َخْلِفه واْسَتَحثه للسْبق: وقيل



َب َفرَسه رجًال، فِإذا قـَُرَب من الغايِة تَِبَع فـََرَسه، َفَجلَب عليه وصاَح به ليكون هو هو َأن يـُرْكِ : وقيل
  .الساِبَق، وهو َضْرٌب من اَخلِديعةِ 

َأن يـََتَخلَف الَفَرُس يف السباق فُيَحرَك وراَءه الشيُء : فاجلََلبُ . ال َجَلَب وال َجَنبَ : ويف احلديث
  .ُيْسَتَحث فَيسِبقُ 

َأن ُجيَْنَب مع الَفَرس الذي ُيساَبُق به فـََرٌس آَخُر، فيُـْرَسَل، حىت ِإذا َدنا َحتّوَل راِكُبه على : اجلََنبُ و 
  .الفَرس الـَمْجُنوب، فَأَخَذ السْبقَ 

  .َأن يـُْرَسَل يف احلَْلبِة، فَتْجَتِمَع له مجاَعٌة تِصيُح به لِيُـَرد عن َوْجِهه: وقيل، اجلََلبُ 
َأن ُجيَْنَب فَرٌس جام، فيـُْرَسَل من دوِن املِيطاِن، وهو املوضع الذي تـُْرَسُل فيه اخليل، وهو : واجلََنبُ 

  .َمرٌِح، واُألَخُر َمعايا
َأن تْأُخَذ شاَء هذا، ومل حتَِل فيها الصدقُة، فُتْجِنَبها ِإىل شاِء هذا : وزعم قوم َأا يف الصدقة، فاجلََنبُ 

  .دقةَ حىت تْأُخَذ منها الص
اَجلَلُب يف شيئني، يكون يف ِسباِق اخلَْيِل وهو َأن يـَْتَبَع الرجُل فَرَسه فيَـْزُجَره وُجيِْلَب : وقال أَبو عبيد

  .فَنِهَي عن ذلك. عليه َأو َيِصيَح َحثّاً له، ففي ذلك َمعونٌة للفَرس على اَجلْريِ 
ُق عل َدقِة َأن يـَْقَدَم الـُمَصدكاِة فـَيَـْنزَِل موضعاً مث يـُْرِسَل ِإليهم من َجيُْلب والَوْجُه اآلخر يف الصى َأْهِل الز

َإِ◌ليه اَألموال من أَماِكنها لِيْأُخَذ َصَدقاِا، فُنِهَي عن ذلك وأُِمَر َأن يْأُخَذ َصَدقاِم ِمن أَماِكِنهم، 
  .وعلى ِمياِهِهم وِبَأْفِنَيِتِهمْ 

  .املِياه وال ِإىل األَْمصار، ولكن يـَُتَصدُق ا يف َمراِعيها قوله وال َجَلَب َأي ال ُجتَْلُب ِإىل: وقيل
ُق القوَم يف ِمياِههم َألْخِذ : ويف الصحاح دواجلَلُب الذي جاَء النهُي عنه هو َأن ال يْأيت الـُمص

  .الصدقاِت، ولكن يَْأُمُرهم ِجبَْلب نـََعِمهم ِإليه
ن حممداً على َأن ُحتارِبُوا الَعرَب والَعَجم ُجمِْلبًة َأي جمتمعني على ِإنكم تُباِيعو : وقوله يف حديث الَعَقبةِ 

والرواية بالياِء، حتتها نقطتان، وهو : قال. هكذا جاَء يف بعض الطرق بالباءِ : قال ابن األَثري. اَحلْرب
  .مذكور يف موضعه

  .ُمَصوتٌ : وَرْعٌد ُجمَلبٌ 
، ُجمَلُب وقول * ِمْن أَْنفاقِهن كأَنـما َخفاُهن : قال. كذلك: وَغْيٌث ُجمَلبٌ  َوْدٌق، ِمْن َعِشي َخفاُهن
تـََنمى ِا َسْوُق الـَمىن واَجلواِلِب َأراد ساقـَْتها َجوالُب * ِحبَيِة قـَْفٍر، يف وِجاٍر، ُمِقيمة : صخر الغي

  .الَقَدِر، واحدا جالبةٌ 
ُمَصوتٌة َصّخابٌة، كثرية الكالم، سيئة : وُجُلبانٌة وِجِلْبنانٌة وُجُلْبنانٌة وِتِكالبةٌ  وامرأٌَة َجالبٌة وُجمَلبٌة وجلبانةٌ 

  .اخلُُلق، صاِحبُة َجَلبٍة وُمكالَبةٍ 



اجلاِفيُة، الَغِليظُة، كَأن عليها ُجْلبًة َأي ِقْشرة َغِليظة، وعاّمُة هذه اللغات : اجلُُلّبانَة من النساء: وقيل
  .عن الفارسي

: ِبفي، َمْن بـََغى َخْرياً إِلَْيها، اَجلالِمُد قال* ِجِلْبنانٌة، َوْرهاُء، َختِْصي ِمحاَرها، : وأَنشد ُحلميد بن ثور
ليست الم ِجِلبانٍة بدالً من راِء ِجرِبانٍة، يدلك على : وأَما يعقوب فِإنه روى ِجِلبانٌة، قال ابن جين

ُمَتَصرفاً واْشِتقاقاً صحيحاً؛ فَأمـّا ِجِلبانة فمن اجلََلبِة والصياِح ذلك وجودك لكل واحد منهما َأْصالً و 
  .َألا الصخابة

َختِْصي ِمحاَرها، فِإذا بلغت املرأَة من : وأَما ِجرِبانٌة فِمن َجرَب األُموَر وتَصرَف فيها، َأال تراهم قالوا
اِهيَك ا يف التْجرِبِة والدْربِة، وهذا َوْفُق الصَخب والضَجر ألَنه الِبْذلِة واحلُْنكِة ِإىل ِخصاِء َعْريها، فَن

  .ِضد احلَياء واَخلَفر
  .ُذو َجَلبةٍ : وَرجٌل ُجُلباٌن وَجَلبانٌ 

كَأن : قال مشر. الِقراُب مبا فيه: ُجْلباُن السالح. ال ُتْدَخُل َمّكُة ِإال ُجبْلبان السالح: ويف احلديث
شتقاق اجلُْلباِن من اجلُْلبِة وهي اجلِْلَدة اليت ُتوضع على الَقَتِب واجلِْلدُة اليت تـَُغشي التِميمَة َألا  ا

وُجْلُب الليِل َيْطُرُده النهاُر أَراد * َنَظرُت وُصْحَبيت ِخبُنَـْيِصراٍت، : كالِغشاِء للِقراب؛ وقال ِجراُن الَعْود
  .َسواَده: ُجبْلِب الليل

ي عن الَرباء بن عازب، رضي الّله عنه، أَنه قال لَـما صاَحلَ َرسوُل الّلِه، صلى الّله عليه وسلم، ورو 
صاَحلهم على َأن َيْدُخَل هو وَأصحابُه من قابل ثالثَة أَيام وال َيْدُخُلوا ِإال : الـُمْشرِِكني باُحلَدْيِبيةِ 

: الِقرابُ : قال أَبو منصور. الِقراُب مبا ِفيه: اُن الّسالِح؟ قالما ُجلُب : ِجبُُلباِن السالِح؛ قال فسأَلته
ِشْبه اِجلراِب من اَألَدِم يُوَضُع فيه السْيُف َمْغُموداً، وَيْطرَُح : الِغْمُد الذي يـُْغَمُد فيه السْيُف، واجلُُلبانُ 

  .َأو يف واِسطَِتهفيه الراِكُب َسْوَطه وأَداَته، ويـَُعلُقه ِمْن آِخرِة الَكْوِر، 
  .واْشِتقاُقه من اجلُْلبة، وهي اجلِْلدُة اليت ُجتَْعُل على الَقَتبِ 

وال أُراه ُمسي به : قال. وهو أَْوِعيُة السالح مبا فيها: ورواه القتييب بضم اجليم والالم وتشديد الباء، قال
  .ُجُلّبانةٌ : ِإال َجلفائِه، ولذلك قيل للمرأَة الَغِليظة اجلاِفيةِ 

وال يدخلها ِإال ُجبْلباِن السالح السيِف والَقْوس وحنومها؛ يريد ما ُحيتاُج ِإليه يف : يف بعض الرواياتو 
ِإظهاره والِقتال به ِإىل ُمعاناة ال كالرماح َألا ُمْظَهرة ميكن تعجيل اَألذى ا، وِإمنا اشرتطوا ذلك 

  .ْلحاً ليكون َعَلماً وأَمارًة للسْلم ِإذ كان ُدخوُهلم صُ 
  .يَِبَس، عن ابن اَألعرايب: وَجَلَب الدُم، وَأْجَلبَ 

  .الِقْشرُة اليت تـَْعُلو اجلُْرَح عند البُـْرءِ : واجلُْلبةُ 
  .ِإذا َعَلِت الَقْرحَة ِجْلدُة البُـْرِء قيل َجَلبَ : اَألصمعي. وقد َجَلَب َجيِْلُب وَجيُْلُب، وَأْجَلَب اُجلرُْح مثله



بـَْعَد * عافاَك َريب ِمْن قـُُروٍح ُجلِب، : ُجمِْلبٌة وجالِبٌة وُقروٌح َجواِلُب وُجلٌب، وأَنشد قـَْرحةٌ : وقال الليث
  .نـُُتوِض اجلِْلِد والتـَقوِب وما يف السماِء ُجْلبٌة َأي َغْيٌم ُيطَبـُقها، عن ابن اَألعرايب

َر ُجْلبٍة، : وأَنشد ْلدِة بـَْيِت الَعْنَكُبوِت تُِنريُها تُِنريُها َأي كأَنـها تـَْنِسُجها كجِ * ِإذا ما السماُء ملَْ َتُكْن َغيـْ
  .بِِنريٍ 

  .ِحجارة تـََراَكَم بـَْعُضها على بـَْعض فلم يكن ِفيه َطرِيٌق تْأخذ فيه الدواب : واجلُْلبُة يف اجلََبل
  .ِقْطعٌة متَـَفرقٌة ليست ِمبُتِصلةٍ : واجلُْلبُة من الَكإلِ 

  .الِعضاُه ِإذا اْخَضرْت وَغُلَظ ُعوُدها وَصُلَب َشوُْكها: واجلُْلبةُ 
َأصابـَْتنا ُجْلبُة الزماِن وُكْلبُة : اجلُْلبة مثل الُكْلبِة، َشدُة الزمان؛ يقال: السنُة الشديدُة، وقيل: واجلُْلبةُ 
ولَْيَس جاُرُهُم، ِفيها، * ُجْلبٌة أََزَمْت، ال َيْسَمُحون، ِإذا ما : قال َأْوُس بن َمْغراء التِميمي. الزمان

قال مالك بن عومير بن عثمان بن . اجلُْلبُة الشّدُة واَجلْهُد واُجلوعُ : ِشّدة اجلُوِع؛ وقيل: ِمبُْختاِر واجلُْلبةُ 
ِمْن * تِه، كأَنـما، بـَْنيَ حلَْيَـْيِه ولَب : ُحنَـْيش اهلذيل وهو املتنخل، ويروى َأليب ذؤيب، والصحيح اَألّول

  .الطْعنة: ُجْلبِة اُجلوِع، َجياٌر وِإْرزِيُز واِإلْرزِيزُ 
  .اجلَياُر َحرارٌة َمن َغْيٍظ تكون يف الصْدرِ : ُحْرقٌة يف اَجلْوِف؛ وقال ابن بري: واجلَيارُ 

  .واِإلْرزِيُز الرْعدةُ 
  .واجلواِلُب اآلفاُت والّشدائدُ 

  .لرْحل؛ وقيل هو ما يـُْؤسر به ِسوى ُصفِته وأَنـْساِعهَحِديدة تكون يف ا: واجلُْلبة
  .َغشاه باجلُْلبةِ : ِجْلدٌة ُجتَْعُل على الَقَتِب، وقد َأْجَلَب قـََتَبه: واجلُْلبةُ 
رُكها عليه حىت تـَْيَبسَ : وقيل اِإلْجالُب َأن تْأخذ : التهذيب. هو َأن َجيَْعل عليه ِجْلدًة َرْطبًة َفِطرياً مث يـَتـْ

، وُحنَي ِمْن : قال النابغة اَجلْعِدي. ْطعَة ِقد، فتُـْلِبَسها رْأَس الَقَتب، فـَتَـْيَبس عليه، وهي اجلُْلبةُ قِ  ِمرأ
  .حديدٌة صغرية يـُْرَقُع ا الَقَدحُ : كتَـْنِحيِة الَقَتِب الـُمْجَلِب واجلُْلبةُ * ُصْلِبه، 
  .عها اجلَُلبُ الُعوذة ُختَْرز عليها ِجْلدٌة، ومج: واجلُْلبةُ 

قوله  1) (1(على نـَْفِث راٍق، َخْشيَة الَعْنيِ، ُجمَْلبِ * بَغْوٍج لَبانُه يـَُتم َبرِميُه، : وقال علقمة يصف فرساً 
َأي ُيطاُل ِإطالًة لَسعِة : يـَُتم بَرِميُه.) قال يف التكملة ومن فتح الالم أراد أن على العوذة جلدة» جملب«

  .صدرِه
  .ذي َجيَْعل الُعوذَة يف ِجْلٍد مث ُختاُط على الَفَرسال: والـُمْجِلبُ 

  .الواِسُع ِجْلد الصدرِ : والَغْوجُ 
  .َخْيٌط يـُْعَقُد عليه ُعوذةٌ : والَربِميُ 

  .اليت َتُضم النصاَب على احلديدة: وُجْلبُة السكنيِ 



  .الرْحُل مبا فيه: واجلِْلُب واجلُْلبُ 
  .وال أَداةٍ َخَشُبه بال أَنـْساٍع : وقيل

  .ِغطاُؤه: ِجْلُب الرْحلِ : وقال ثعلب
عالَْيُت : قال العجاج، وَشبه بَِعريه بثـَْور وْحِشي رائٍح، وقد َأصابَه الـَمَطرُ . ِعيدانُه: وِجْلُب الرْحِل وُجْلُبه

َبْل ِخْلُت أْعالِقي : زهواملشهور يف رج: على َسراِة رائٍح، َممُْطوِر قال ابن بري* أَنـْساِعي وِجْلَب الُكوِر، 
  .النِفيُس من كل شيءٍ : وِجْلَب ُكورِي وَأْعالِقي مجع ِعْلٍق، والِعْلقُ 

  .احلِبال، واحدها ِنْسعٌ : واألَنـْساعُ 
  .الّظهر وَأراد بالرائح املمطور الثور الَوْحِشيّ : والسراةُ 

  .َأْحناُؤه: وِجْلُب الرْحِل وُجْلُبه
َهَزها َأن تـُؤْ : والتْجِليبُ  َخذ ُصوفة، فتُـْلَقى على ِخْلِف الناقة مث ُتْطَلى بِطني، أَو عجني، لئال يـَنـْ

  .َجلْب َضرَْع َحُلوبَتك: يقال. الَفِصيلُ 
  .َسْوُق الشيء من موضع ِإىل آَخر : اجلَْلبُ . َجلْبته عن كذا وكذا َجتِْليباً َأي َمنـَْعُته: ويقال
  .ي يف بـُْقعة صْدق، وهي اجلَُلبُ ِإنه لفي ُجْلبِة ِصْدق أَ : ويقال

  .اجلنايُة على اِإلنسان: واجلَْلبُ 
  .وكذلك اَألْجلُ 

  .وقد َجَلَب عليه وَجَىن عليه وَأَجلَ 
كأنه «قوله  1) (1(الِتماُس الـَمْرَعى ما كان َرطْباً من الَكِإل، رواه باجليم كأَنه معىن احنائه: والتَجلب

  .) .نعثر عليه كذا يف النسخ ومل» معىن احنائه
هو السحاُب : َسحاٌب َرقِيٌق ال ماَء فيه؛ وقيل: السحاُب الذي ال ماء فيه؛ وقيل: واجلِْلُب واجلُْلبُ 

وال ِبَصفاً َصْلٍد، عن . * وَلْسُت ِجبِْلٍب، ِجْلِب لَْيٍل وِقرةٍ : قال َتأَبَط َشرا. الـُمْعَرتُِض َتراه كأَنه َجَبلٌ 
لست برجل ال نـَْفَع فيه، ومع ذلك فيه َأًذى كالسحاب الذي فيه رِيٌح وِقر وال : يقول اَخلْريِ، َمْعزِلِ 

  .َأْجالبٌ : مطر فيه، واجلمع
  .وَأْجَلَبه َأي أَعانَه

لو و * على تِْلَك ِإْجرِياَي، وهي َضرِيَبِيت، : قال الكميت. وَأْجَلُبوا عليه ِإذا َجتَمُعوا وتَأَلُبوا مثل َأْحَلُبوا
، وَأْحَلُبوا وَأْجَلَب الرُجُل الرُجَل ِإذا تـََوعَده ِبَشر وَمجََع اَجلْمَع عليه ا عليَأْجَلُبوا ُطر.  

  .وكذلك َجَلَب َجيُْلُب َجْلباً 
  .وَأْجِلْب عليهم خبَْيِلَك وَرْجِلَك؛ َأي اْمجَْع عليهم وتـََوعْدهم بالشر: ويف التنزيل العزيز

  .ُلبْ وقد قُرَئ واجْ 



  .الَقِميصُ   واجلِْلبابُ 
هو ثوب واِسع، : ثوب َأوَسُع من اِخلمار، دون الرداِء، تـَُغطي به املرأَُة رْأَسها وَصْدَرها؛ وقيل  واجلِْلبابُ 

َمتِْشي : قالت َجُنوُب ُأخُت َعْمرٍو ذي الَكْلب تـَْرثِيه. هو املِْلحفةُ : دون املِْلَحفِة، تـَْلَبسه املرأَُة؛ وقيل
َأن النسور آِمنٌة : َمْشَي الَعذاَرى، عليهن اَجلالِبيُب معىن قوله وهي الهيةٌ * نسوُر إليه، وهي الِهيٌة، ال

  .منه ال تـَْفَرقُه لكونه َميتًا، فهي َمتِْشي ِإليه َمْشَي العذاَرى
هو ما : ياَم َمْغُلوُب وقيلوُكل من غاَلَب األَ * كل امرٍئ، بُطواِل الَعْيش، َمْكُذوُب، : وَأّول املرثية

  .هو اِخلمارُ : تـَُغطي به املرأَُة الثياَب من َفوُق كاملِْلَحفِة؛ وقيل
  .َأي ِإزارها ِجْلباِا  لِتـُْلِبْسها صاِحَبُتها من: ويف حديث أُم عطيةَ 

 1) (1(ِلَمْن َجتْلَببا ِجْلبابٍ   َأْكَرهَ * حىت اْكَتَسى الرْأُس ِقناعاً َأْشَهبا، : قال يِصُف الشْيب. وقد َجتْلَبب
  .كذا يف غري نسخة من احملكم» أشهبا«قوله 

  .والذي تقّدم يف ثوب أشيبا
قال ابن السكيت، . ُيْدِنَني عَلْيِهن من َجالِبيِبِهن : ويف التنزيل العزيز.) وكذلك هو يف التكملة هناك

أَِة ُمالَءُا اليت َتْشَتِمُل ا، املر   ِجْلبابُ  :اِخلماُر؛ وقيل  اجلِْلبابُ  :قالت العامرية
: وقال آخر  ِجْلبابه  والَعْيُش داٍج َكَنفا: ِجْلباٌب،واجلماعة َجالبِيُب، وقد َجتْلَبَبْت؛ وأَنشد واحدها

  .اَجلْلَببُة، ومل ُتدغم َألا ُمْلحقٌة بَدْخَرجةٍ : واملصدر ِجْلبابا ُجمَْلَبٌب من َسواِد الليلِ 
جعل اخلليل باَء َجْلَبب اُألوىل كواو َجْهَور وَدْهَوَر، وجعل يونس الثانية  : قال ابن جين. وَجْلَبَبه ِإياه

وهذا َقْدٌر ِمن اِحلجاِج ُخمَْتَصٌر ليس ِبقاِطٍع، وِإمنا فيه األُْنُس بالنِظري ال : قال. كياِء َسْلَقْيُت وَجْعبَـْيتُ 
ا كان أَبو علّي، رمحه الّله، َحيَْتج به لكون الثاين الَقْطُع بالَيقني؛ ولكن ِمن َأحسن ما يقال يف ذلك م

َعْنَسَس واْسَحْنَكَك؛ قال أَبو علي: هو الزائَد قوهلم َلَل، باا، : اقـْ ووجُه الداللة من ذلك َأّن نون افـَْعنـْ
ملحق بذلك، ِإذا وقعت يف ذوات اَألربعة، َأن تكون بني َأْصَلِني حنو اْحَرْجنََم واْخَرْنَطَم، فاقْـَعْنَسَس 

فيجب َأن ُحيَْتَذى به َطريق ما ُأِحلَق مبثاله، فلتكن السني اُألوىل َأصالً كما َأن الطاَء املقابلة هلا من 
اْخَر ْنَطَم َأْصٌل؛ وِإذا كانت السني األُوىل من اقعنسَس َأصالً كانت الثانية الزائدَة من غري ارْتياب وال 

  .ُشبهة
ابن . وِجتْفافاً  ِجْلباباً،  نا، َأهَل البيِت، فـَْلُيِعد للَفْقرِ َمن َأَحب : ويف حديث عليّ 

قال أَبو عبيد . ومعىن قوله فلُيِعد للَفْقر يريد لَفْقِر اآلِخرة، وحنَو ذلك: اِإلزاُر؛ قال :اجلِْلبابُ  :اَألعرايب
اَحلْقِو، ولكنه َأراد ِإزاراً ُيْشَتَمُل به،  اِإلزار مل يُرِْد به ِإزارَ  اجلِْلبابُ   معىن قول ابن اَألعرايب: قال اَألزهريّ 

فُيَجلُل مجيَع اَجلَسِد؛ وكذلك ِإزاُر الليِل، وهو الثـْوُب الساِبُغ الذي َيْشَتِمُل به النائم، فيـَُغطي َجَسَده  
  .كله



  .َأي ليَـْزَهْد يف الدنيا ولَيْصِربْ على الَفْقر والِقلة: وقال ابن األَثري
هو كاملِْقَنعِة تـَُغطي به املرأَُة رْأَسها وظهرها وَصْدَرها، واجلمع َجالبِيُب؛  : الرداُء؛ وقيل: أَيضاً   واجلِْلبابُ 

عن اشتماله  باجللباب  ِإمنا َكىن: الَبدَن؛ وقيل  اجلِْلبابُ  كىن به عن الصرب ألَنه َيسرت الفقر كما َيسرت
لى حالة تـَُعمه وَتْشَمُله، َألن الِغىن من َأحوال َأهل الدنيا، بالَفْقر َأي فْليَـْلبس ِإزاَر الفقِر ويكون منه ع

  .وال يتهيأُ اجلمع بني ُحب َأهل الدنيا وحب أَهل البيت
  .الـُمْلكُ   واجلِْلبابُ 
ماُء الورد، : واُجلالبُ   .اجلِْلبابَ  وَأظُنه يـَْعين: قال السريايف. َمثل به سيبويه ومل يفسره َأحد  واجلِِلبابُ 

  .ارسي معربف
كان النيب، صلى الّله عليه وسلم، ِإذا اْغَتَسَل ِمن اجلنابة َدعا : ويف حديث عائشة، رضي الّله عنها

قال . بشيٍء ِمْثِل اُجلالِب، فَأَخَذ بَكفه، فبدأَ بِشق رْأسه األَمين مث األَيسر، فقال ما على وَسط رْأسه
  .الورِد، وهو فارسي معّرب، يقال له ُجْل وآب َأراد باُجلالِب ماءَ : أَبو منصور

ِإمنا هو اِحلالُب ال اُجلالب، وهو ما ُحيَْلب فيه الغنم كاملِْحَلب : وقال بعض َأصحاب املعاين واحلديث
  .سواء، فصحف، فقال ُجالب، يعين أَنه كان يغتسل من اجلنابة فيذلك اِحلالب

واجلُْلباُن الـُمْلُك، الواحدة ُجْلبانٌة، وهو َحب َأْغُرب : التهذيب. ْشِبه املاشَ اخلُلُر، وهو شيٌء يُ : واجلُْلبانُ 
  .َأْكَدُر على َلْوِن املاِش، ِإال أَنه َأشد ُكْدرًَة منه وأَعَظُم ِجْرماً، يُْطَبخُ 

  .تْؤخذ الزكاة من اجلُْلبان؛ هو بالتخفيف َحب كاملاش: ويف حديث مالك
مل َأمسعه من اَألعراب ِإال بالتشديد، وما َأكثر َمن : قال أَبو حنيفة. معروف: لَقطاينواجلُُلباُن، من ا

حكى اللحياين عن العامرية . َخَرَزٌة يـَُؤخُذ ا الرجال: واليَـْنَجِلبُ .ولعل التخفيف لغة: قال. ُخيَففه
ـــــرْ : أَنـُهن يـَُقْلنَ  م وال يَِغْب، وال يَـــَزْل عند الطُنْب وذكر اَألزهري هذه اخلرزة َأخْذتُــــــــه باليَـْنَجِلْب، فال يَـ

  .ومن خرزات اَألعراب اليَـْنَجِلُب، وهو الرجوُع بعد الِفراِر، والَعْطُف بعد البُـْغضِ : يف الرباعي، قال
  .مجع ُجْلبٍة، وهي بـَْقلةٌ : واجلُْلبُ 

  

 
 

  

  

[16] SOURCE [Online] http://www.baheth.info/all.jsp?term=جلب������اب [Accessed] 28th December 2011  
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[17] KITAB AL-AYN, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, Beirut-Lebanon, Page 209 

  

  



 JILBAB 

  

 
  

[18] KITAB AL-AYN, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, Beirut-Lebanon, Page 250 
Highlights marked in red on the lexicon excerpt are my own insertions. They have no bearing on the original text other than 

they emphasise relevance to the topic at hand. These are merely illustrations and have solely been utilised for educational 

and explanatory purposes. 

  

  

 

 

 

  



 
  

  

REFERENCE H: (ILLUSTRATIONS) 

  

Even today, the modern understanding of a woman's thobe is seen in a manner somewhat 

congruent with it's classical definition. Depending on region, its style invariably differs. 

  

  

 
  

  



  
[19] Image source understood as Brownbook, urban guide to the Middle East, [online] http://www.brownbook.me/ 

[Accessed 29th December 2011], Image available on many public sites, [online] Whiteboard Journal, A Concise 

Publication, http://whiteboardjournal.com/news/art-design/know-your-thobe.html  [Accessed 29th December 2011], 

[online] The Magaziner,  The Magaziner © 2010-2011,  Jean Snow, [online] http://themagaziner.com/2011/07/know-

your-ladies-thobe/ [Accessed 29th December 2011], [online] A Daily Dose, http://blog.creativeaction.co.uk/know-your-

thobe-part-ii/,  
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